
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

          Р Е Ш Е Н И Е 

№299 

Гр.Ботевград,03.11.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА Иван Гавалюгов -кмет на община Ботевград; 

Цветозар Гаврилов- Управител на „ВиК-Бебреш”ЕООД; Гачо Гачев- - 

Управител на „Напоителни системи”,клон Ботевград и предложение   

докладвано  от Стефка Граматикова- общински съветник и 

зам.председател на ОбС ,Общинският съвет – Ботевград  на основание 

чл.21,ал.2   от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и въвд вр. с чл.64,ал.5 от Правилника за организацията и 

дейността  на ОбС,неговите комисии и взаимодействието му с ОА   и 

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

се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Приема Обръщение от името на общинските съветници при Общински 

съвет-Ботевград,мандат 2015-2019 година до Изпълнителния директор на 

„Напоителни системи”ЕАД,гр.София със следния текст: 

Уважаема г-жо Панайотова, 

Обръщаме се към Вас във връзка с изключително важен 

проблем,първостепенен по отношение жизнените нужди на жителите на 

община Ботевград, а именно-проблема с водоснабдяването на повече  от 

33 000 граждани на РБ, породен от безпрецедентното изчерпване на 

водните запаси в язовир”Бебреш”,стопанисван от управляването от Вас 

дружество.  

В тази връзка и предвид многобройните въпроси, поставящи се в 

публичното пространство от жителите на община Ботевград, ние 

общинските съветници - като техни представители - Ви молим да ни 

предоставите официална информация по следните въпроси: 

1. Кои са причините, довели до изчерпването на полезния воден обем в 

стопанисвания от „Напоителни системи“ ЕАД язовир „Бебреш“, и 

произтеклото от това сериозно влошаване на водоснабдяването на 

населението в община Ботевград, което се случва за първи път от 

построяването на водното съоръжение?  



 

2. Какви количества вода „Напоителни системи“ предоставя на МВЕЦ – 

Бебреш по договор и на практика, както и какъв е минималният воден 

обем, при който държавното търговско дружество има право да доставя 

вода до водната електроцентрала?  

3. Във връзка с въпрос №2 - при наличието на какъв воден обем в язовир 

„Бебреш“ през тази година /2016г./ бе преустановено водоподаването към 

МВЕЦ – „Бебреш“ и има ли осъществено водоподаване към 

електроцентралата при воден обем в язовира, по-малък от допустимия, 

съгласно нормативните изисквания и съгласно сключения търговски 

договор между държавното и частното дружество? 

4.Има ли изградена свързаност с тръбопровод/и - собственост на 

„Напоителни системи“ ЕАД, между язовир „Бебреш“ и язовир „Правец“ и 

ако това е така - дали по този тръбопровод/и се пренася вода до язовир 

„Правец“ ?  

Уважаема г-жо Панайотова,  

очакваме Вашите коректни и ясни отговори на тези въпроси, защото те 

биха дали повече яснота около създалата се кризисна ситуация, и защото 

жителите на една 30-хилядна община в РБ имат право да бъдат 

информирани, понасяйки несгодите от липсата на най-жизненоважния 

ресурс – водата, без който никое човешко същество не може да оцелее.!. 

2.Възлага на кмета на община Ботевград да организира  произтичащите 

действия   по изпълнение на т.1 от настоящето решение.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                      /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№300 

Гр.Ботевград,03.11.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства от собствени приходи на община Ботевград на „В и К-

Бебреш”ЕООД,гр.Ботевград/вх.№0011-1001/02.11.2016 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация  и 

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

„въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени 

приходи на община Ботевград в размер до 132 000/сто тридесет и две 

хиляди/ лева,с които да бъде подпомогнато  В и К” Бебреш”ЕООД, 

гр.Ботевград за извършване на неотложни разходи за изграждане и 

възстановяване на водопреносната инфраструктура с цел осигуряване  на 

нормално водоподаване на населението на община Ботевград. Със 

средствата да бъдат изплатени данъчните основи по фактурите за 

гореспоменатите  

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

т.1 действия  
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                      /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№301 

Гр.Ботевград,24.11.2016 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МЕТОДИ ДРАГАНОВ - КМЕТ НА 

КМЕТСТВО С. СКРАВЕНА,ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Информация 

за социално икономическото  състояние на с.Скравена /вх.№0811-1018/ 

и становища на  Постоянните комисии по   същия въпрос,Общинският 

съвет – Ботевград  на основание чл.21,ал.1., т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и проведено  гласуване, с 24 

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 1. Приема Информация за социално икономическото  състояние на 

с.Скравена, община Ботевград. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                      /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№302 

Гр.Ботевград,24.11.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно удостояване със 

званието”Заслужил гражданин на Ботевград” /вх.№0811-1028/ 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 във вр. с чл.11,т.2 и чл.13,ал.2 от Наредбата за 

символите,почетните знаци и звания на Ботевград и проведено  гласуване, с 28   

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

съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Удостоява със званието „Заслужил гражданин на Ботевград” 

Добринка Цолова Николова за изключително големите й заслуги и 

значим принос за създаването и развитието на спортната акробатика 

в Ботевград и отличното представяне на ботевградската школа по 

спортна акробатика на национално и европейско ниво. 
 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                 

      /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№303 

Гр.Ботевград,24.11.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване на актуална пазарна 

цена за продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС на общински недвижим 

имот/вх.№0811-1021/  и становища на Постоянните комисии по същия 

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

за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, във връзка 

с чл.41, ал.2 от ЗОС и проведено  поименно гласуване, със 17  гласа „за”, 0 

гласа „против”,7  гласа „въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Одобрява актуална начална тръжна пазарна цена за продажба  по реда на 

чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публичен търг с тайно наддаване на общински 

недвижим имот, актуван с акт за частна общинска собственост № 1485/ 

13.08.2013 г. и включен  в Програма за управление и разпореждане с 

имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 2016 г., приета с 

Решение № 35/ 25.02.2016 г. на Общински съвет – Ботевград, 

представляващ: 

Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.303.233 с площ от 3884.00/ 

три хиляди, осемстотин, осемдесет и четири /кв.м., трайно предназначение 

на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване- незастроен имот 

за производствени, складов обект, стар идентификатор :05815.303.229 при 

начална тръжна цена в размер на 174780 /сто седемдесет и четири хиляди 

седемстотин и осемдесет/лв. без ДДС. 

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

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                 

      /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№304 

Гр.Ботевград,24.11.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване на актуална 

пазарна цена за продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС на общински 

недвижим имот /вх.№0811-1025/и становища на Постоянните комисии по 

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

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

ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС и проведено  поименно гласуване, с 

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1. Одобрява актуална начална тръжна пазарна цена за продажба  по реда на 

чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публичен търг с тайно наддаване на общински 

недвижим имот, актуван с акт за частна общинска собственост № 596/ 

11.02.2004 г. и включен  в Програма за управление и разпореждане с 

имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 2016 г., приета с 

Решение № 35/ 25.02.2016 г. на Общински съвет – Ботевград, 

представляващ: 

Урегулиран поземлен имот VІ /шести/ – за квартален магазин с 

урегулирана площ от 1315/хиляда триста и петнадесет/ кв. м. в кв. 16 

/шестнадесет/ по плана на с. Трудовец, заедно с втори етаж от двуетажна 

масивна сграда със застроена площ 200 /двеста/ кв. м. при начална тръжна 

цена в размер на 48 240/четиридесет и осем хиляди двеста и четиридесет/ 

лв. без ДДС. 

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

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

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

          Р Е Ш Е Н И Е 

№305 

Гр.Ботевград,24.11.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно продажба на земя-частна 

общинска  собственост по реда  на чл.35,ал.3 от ЗОС/вх.№0811-1020/ 

 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.35, ал. 3 от ЗОС, във връзка 

с чл. 41, ал.2 от ЗОС и проведено  поименно гласуване, с 23 гласа „за”, 0 

гласа „против”,3  гласа „въздържал се”  при общ брой общински 

съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1. Одобрява пазарната цена и дава съгласие да се извърши разпоредителна 

сделка – продажба на земя – частна общинска собственост на Димитър 

Георгиев Петров – собственик на масивна сграда, представляваща 

търговски обект – сладкарница със застроена площ от 50 /петдесет/ кв. м., 

ведно с принадлежащото и право на строеж върху мястото, върху което е 

построена, представляващо общинска собственост, а именно: УПИ ХХІІІ 

/двадесет и трети/ -за обществено обслужваща дейност, в кв. 13 

/тринадесети/ по плана на с. Липница, община Ботевград, като същият 

придобие възмездно правото на собственост върху следния общински 

недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с  АОС № 2169/ 

16.10.2015 г. на община Ботевград, вписан в Служба по вписванията - 

Ботевград с вх. рег. №  2235 от 19.10.2015 г.,  № 144, том VІІІ, парт. 32647. 

УПИ ХХІІІ /двадесет и трети/ - за обществено обслужваща дейност, в кв. 

13 /тринадесети/ по плана на с. Липница, община Ботевград, целият  с  

урегулирана площ от 331.00 кв.м. при граници: улица, УПИ ХХІV, река, 

УПИ ІХ, актуван с  АОС № 2169/ 16.10.2015 г. на община Ботевград, 

вписан в Служба по вписванията - Ботевград с вх. рег. №  2235 от 

19.10.2015 г.,  № 144, том VІІІ, парт. 32647 на пазарна цена 1092 / хиляда и 

деветдесет и два / 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 

№306 

Гр.Ботевград,24.11.2016 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за бракуване  на 

движими вещи-частна общинска собственост /вх.№0811-1008/  и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград  на 

основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 от Закона за общинската 

собственост и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и проведено  поименно гласуване, с 28 

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

съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

 1. Общински съвет  Ботевград дава съгласие да се бракуват движими 

вещи – частна общинска собственост: 

- ГАЗ 3309 – контейнеровоз, рег.№  СО 12 36 ВВ, двигател № 00006973,   

рама  № ХТН330900S0776460  и отчетна стойност 2500 лева. 

- ВАЗ 2103, модел 2103,  рег.№  СФ 04 22ЛК, двигател  8946322, рама № 

1521278 и отчетна стойност 390 лева. 

- Форд Куриер - модел Куриер,  рег.№ СО 47 44 ВА, двигател  NC15233, 

рама № SFASHHBAF5NC15233 и отчетна стойност 800 лева,  

собственост на кметство Трудовец.  

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

действия и процедури, произтичащите от горното решение.  
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№307 

Гр.Ботевград,24.11.2016 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за бракуване  на 

движими вещи-частна общинска собственост /вх.№0811-1012/  и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград  на 

основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 от Закона за общинската 

собственост и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и проведено  поименно гласуване, с 25 

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

съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 1. Общински съвет  Ботевград дава съгласие да се бракуват движими 

вещи – частна общинска собственост: 

Лекотоварен автомобил – УАЗ 452 - Д, с рег.№  СО 81 23 КА,  двигател № 

1076388   рама  № 18114 и отчетна стойност  500 лева. 

- ЗИЛ 130, модел 130Г,  рег.№ ВО 08 79 , двигател № 867500,  рама № 

01007678  и отчетна стойност 1650 лева, 

собственост на кметство Скравена.  

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

действия и процедури, произтичащите от горното решение.  
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№308 

Гр.Ботевград,24.11.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за учредяване 

право на преминаване и право на прокарване през недвижими имоти-общинска 

собственост/вх.0811-1002/и становища на Постоянните комисии по същия 

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

ЗМСМА,  вр. чл. 34, ал. 4 от ЗОС, вр. чл. 192, ал. 3 и ал. 5 и чл. 193, ал. 4, вр. 

ал. 6 от ЗУТ, както и във връзка с разпоредбите на чл. 281, ал. 5, чл. 281а, ал. 1, 

т. 2 и чл. 295, ал. 7 от Закона за електронните съобщения и проведено  

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

при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1.Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно безсрочно право на 

преминаване и безвъзмездно безсрочно право на прокарване /сервитут/ през 

следните имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията 

на с. Трудовец - ПИ с № 242295 с НТП «Пасище, мера», находящ се в 

местността «Бистрица», актуван с АПОС № 2563/07.10.2016г., ПИ с № 000461 с 

НТП «Пасище с храсти», находящ се в местността «Бистрица», актуван с АПОС 

№ 2564/07.10.2016г., ПИ с № 000457 с НТП «Пасище, мера», находящ се в 

местността «Ключовица», актуван с АПОС № 2565/07.10.2016г., ПИ с № 156001 

с НТП «Пасище, мера», находящ се в местността «Бело бърце», актуван с АПОС 

№ 2567/07.10.2016г., ПИ с № 157001 с НТП «Пасище, мера», находящ се в 

местността «Калугерица», актуван с АПОС № 2568/07.10.2016г., ПИ с № 000342 

с НТП «Пасище, мера», находящ се в местността «Бръцето», актуван с АПОС № 

2569/07.10.2016г., ПИ с № 000312 с НТП «Пасище, мера», находящ се в 

местността «Бело бръце», актуван с АПОС № 2570/07.10.2016г., ПИ с № 242286 

с НТП «Пасище, мера», находящ се в местността «Ключовица», актуван с АПОС 

№ 2574/24.10.2016г., ПИ с № 000348 с НТП «Дерета, оврази, ями», ПИ с № 

000400 с НТП «Местни пътища», ПИ с № 242450 с НТП «Полски пътища», 

както и през поземлени имоти – публична общинска собственост, находящи се в 

гр. Ботевград, както следва: - ПИ с идентификатор 05815.6.79 с НТП «Пасище», 

находящ се в местността «Плюскач», актуван с АПОС № 2572/18.10.2016г., ПИ 

с № 05815.6.73 с НТП «Пасище», находящ се в местността «Плюскач», актуван с 

АПОС № 2573/18.10.2016г., 

 



             2. 

ПИ с идентификатор 05815.6.152 «Пътища ІV-ти клас» и ПИ с идентификатор 

05815.307.493, с НТП «Обществен селищен парк, градина», актуван с АПОС № 

2575/27.10.2016г., в полза на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни 

мрежи и информационни системи”, ЕИК 131516795, със седалище и адрес на 

управление – гр. София 1000, ул.”Ген. Й. В. Гурко”№ 6, представлявана от 

Изпълнителния директор Красимир Йорданов Симонски, необходимо с цел 

прокарване на оптичен кабел за изграждане на обект „Кабелно отклонение от 

оптична кабелна линия Враца-София ОКЛ1”, Подобект - „Кабелно отклонение 

на ИА ЕСМИС  Ботевград/2 – Етрополе-фаза 3”. 

 

2.Възмездно безсрочно право на преминаване и възмездно безсрочно 

право на прокарване /сервитут/ през поземлени имоти – частна общинска 

собственост, представляващи: - ПИ с № 233001 с НТП «Ливада», находящ се в 

местността «Добравата», землището на с. Трудовец, актуван с АЧОС № 

2562/07.10.2016г. и ПИ с № 242289 с НТП «Зеленчукови култури», находящ се в 

местността «Ключовица», землището на с. Трудовец, актуван с АЧОС № 

2566/07.10.2016г., в полза на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни 

мрежи и информационни системи”, ЕИК 131516795, със седалище и адрес на 

управление – гр. София 1000, ул.”Ген. Й. В. Гурко”№ 6, представлявана от 

Изпълнителния директор Красимир Йорданов Симонски, необходимо с цел 

прокарване на оптичен кабел за изграждане на обект „Кабелно отклонение от 

оптична кабелна линия Враца-София ОКЛ1”, Подобект - „Кабелно отклонение 

на ИА ЕСМИС  Ботевград/2 – Етрополе-фаза 3” да се предостави след 

приемане  цена   от Общински съвет-Ботевград 

 

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

съобразно трасетата, подробно описани в обяснителната записка към проекта и 

съгласно параметрите на представения инвестиционен проект във фаза работен 

проект от Възложителя на обекта. 

 

 4.Възлага на кмета на община Ботевград да организира извършването на 

произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ и ЗЕС. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№309 

Гр.Ботевград,24.11.2016 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка  относно  одобряване на ПУП-парцеларен 

план за трасе на „Довеждащ водопровод от  съществуващ водопровод в с. 

Литаково до ПСПВ,с.Скравена, община Ботевград /вх.№0811-1023/ 

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет – 

Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.11 и т.8 във вр. с дейностите по 

чл.20,чл.17,ал.1,т.2 от  ЗМСМА, чл.108,чл.110,ал.1,т.5 и чл.129,ал.1 от ЗУТ,  и 

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

„въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 1. Одобрява Проект за подробен устройствен план-Парцеларен план 

за „Довеждащ водопровод от съществуващ водопровод в с. Литаково до 

Пречиствателна станция за питейни води/ПСПВ/ дс.Скравена”,община 

Ботевград, като трасето премине през земи от общински поземлен 

фонд,представляващи публична и частна общинска собственост. 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да организира 

извършването на произтичащата от горното решение  процедура съгласно 

Закона за устройство на територията. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№310 

Гр.Ботевград,24.11.2016 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка  относно допускане изработване на ПУП-

ПЗ  на ПИ с идентификатор 05815.54.77 по КК и КР на гр.Ботевград с цел 

промяна предназначението на земеделска земя за вилни нужди/вх.№0811-1029/ 

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет – 

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

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с дейностите 

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

ЗУТ, във връзка с  чл.8,  т.1, чл.12, ал.2, чл.59, ал.1 и чл.109, ал.2 от ЗУТ,   и 

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

при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

1.Разрешава изработване на проект за ПУП - ПЗ на Поземлен имот с 

идентификатор 05815.54.77  по КК и КР на гр.Ботевград,  м.”Широко 

ливаде”, с цел промяна предназначението на имота за вилни нужди, като за 

същия се установи устройствена зона Ов със съответните технически 

показатели за зоната, предвиди се ниско, разположено свободно вилно 

застрояване. 

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

проект-предложение за ПУП-ПЗ. 

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

произтичащите от горното решение процедури. 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№311 

Гр.Ботевград,24.11.2016 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ДАМЯН МАРИНОВ –ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК  

на Докладна записка  относно поставяне изкуствени неравности на пътните 

платна в с. Скравена и с.Новачене и монтиране на пътни огледала в общината 

/вх.№0811-1027/,предложение на Петър Петров- общински съветник 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 25 гласа 

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

съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

1.Възлага на кмета на община Ботевград  да разпореди монтиране на  

изкуствени неравности по  ул.”Христо Ботев”-с.Скравена, 

ул.”Съединение”-с.Новачене и поставяне декоративни елементи за 

ограничаване достъпа на МПС до площада в  централната част  на с. 

Новачене съгласувано с органите на КАТ 

2. Възлага на кмета на община Ботевград   да  разпореди монтиране  пътни 

огледала на участъци с ограничена видимост   в община Ботевград 

определени от съответните специалисти съвместно с органите на КАТ.  

3. Възлага на кмета на община Ботевград да създаде комисия от 

специалисти съвместно с представители на КАТ,която да направи оглед 

на пътната мрежа на територията на община Ботевград и изготви доклад 

за необходимостта  от поставяне на изкуствени неравности, пътни 

огледала  и камери с вградени скоростомери на опасните пътни 

участъци. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№312 

Гр.Ботевград,24.11.2016 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –Кмет на община Ботевград  

на, Докладна записка относно избор на общински съветници за членове на 

временна комисия за именуване на улици в община Ботевград /вх.№0811-1030/ 

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет – 

Ботевград  на основание чл. 21, ал.1, т. 1 и 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 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Избира за членове на  Временна комисия  за именуване на улици в община 

Ботевград следните общински съветници: 

1.1.Стефка Граматикова - общински съветник 

1.2.Иван Райчинов - общински съветник 

1.3.Цветан Цолов - общински съветник 

1.4.Йордан Йорданов-общински съветник 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

          Р Е Ш Е Н И Е 

№313 

Гр.Ботевград,24.11.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –Кмет на община Ботевград  

на, Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи по чл.19,ал.1 

от ЗСПЗЗ /вх.№0811-1014/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 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Предоставя на наследниците на Тодора Найденова Поп Иванова 

следните земеделски имоти: 

- имот с проектен № 001725, с НТП: Пасище с храсти  , с площ от 10.698 

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

местността „Атанас”, попадащ в имот № 001347 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

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

съгласно скица – проект № Ф02769/ 09.09.2016 г. 

- имот с проектен № 001726, с НТП: Пасище с храсти  , с площ от 0.864 

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

местността „Тръсата”, попадащ в имот № 001347 – земи по чл. 19 от 

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

съседи съгласно скица – проект № Ф02770/ 09.09.2016 г. 

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

на Васил Тодоров Найденов, в качеството и на наследник на Тодора 

Найденова Поп 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 

№314 

Гр.Ботевград,24.11.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –Кмет на община Ботевград  

на, Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи по чл.19,ал.1 

от ЗСПЗЗ /вх.№0811-1006/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 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1. Предоставя на наследниците на Никола Диков Мацин  следния 

земеделски имот: 

- имот с проектен № 066082, с НТП: Пасище, мера , с площ от 1.400 дка, 

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

местността „Пухльов дол”, попадащ в имот № 066067 – земи по чл. 19 от 

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

съседи съгласно скица – проект № Ф03160/ 13.10.2016 г. 

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

на Росица Иванова Чобалигова, в качеството и на наследник на Никола 

Диков Мацин, 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 

№315 

Гр.Ботевград,24.11.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –Кмет на община Ботевград  

на, Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи по чл.19,ал.1 

от ЗСПЗЗ /вх.№0811-1005/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 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Предоставя на наследниците на Георги Николов Вълков следния 

земеделски имот: 

- имот с проектен № 534002, с НТП: Нива с площ от 2.355 дка, категория 

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

„Вински дол” –  земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Новачене, 

община Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект № 

Ф01532/ 09.09.2016 г. 

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

на Диляна Петрова Николова, в качеството и на наследник на Георги 

Николов Вълков, 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 

№316 

Гр.Ботевград,24.11.2016 г. 

 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –Кмет на община 

Ботевград  на Докладна записка относно приемане  на Програма за 

управление на отпадъците на Община Ботевград за периода 2016-2020 

година/вх.№0811-1034/и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 12  и 

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 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема Програма за управление на отпадъците на Община Ботевград за 

периода 2016-2020 година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№317 

Гр.Ботевград,24.11.2016 г. 

 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –Кмет на община 

Ботевград  на Докладна записка относно  одобряване на Годишен доклад 

за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие 2014-202 г. за 

периода 01.01.2015 г. -31.12.2015 г./вх.№0811-1031/и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград  на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,чл.24,т.4 от закона за регионалното развитие и 

въвд вр. с чл.91,ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионално 

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

„въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение изпълнението на общинския 

план за развитие 2014-202 г. за периода 01.01.2015 г. -31.12.2015 г. 
 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№318 

Гр.Ботевград,24.11.2016 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –Кмет на община 

Ботевград  на Докладна записка  относно одобряване  на ПУП-ПП за 

промяна предназначението на част от полски път за осигуряване 

транспортен достъп до имот в м.Спайска нива”,землище 

с.Радотина/вх.№0811-1033/и становища на Постоянните комисии по същия 

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

връзка с дейностите по чл.17, ал.1,т.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  ЗМСМА и на основание чл. 

124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 12, ал. 2, чл.59, ал. 1, 

чл. 125, ал. 7 от ЗУТ  и проведено  гласуване, с 27 гласа „за”, 0 гласа 

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

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 1. Общински съвет – Ботевград одобрява Проект за Подробен 

устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за промяна 

предназначението на част от полски път, № 052151 с площ от 285 кв. м. за 

осигуряване на транспортен достъп чрез път с трайна настилка до имот с 

проектен № 000488, в м. „Спайска нива”, землище с. Радотина, Община 

Ботевград. 

          2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира 

извършването на  произтичащата от горното решение процедура съгласно 

разпоредбите на Закона за устройство на територията.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№319 

Гр.Ботевград,24.11.2016 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –Кмет на община 

Ботевград  на Докладна записка относно  предоставяне на движими с 

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

управление/вх.№0811-1035/и становища на Постоянните комисии по 

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

от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,чл.11,ал.2 във вр. с чл.12,ал.1 от ЗОС  и проведено   

поименно гласуване, с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”,8  гласа „въздържал 

се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 1. Предоставя за стопанисване и управление на Общинско 

предприятие „Благоустройство и комунална стопанство”: 

     -  автобагер модел JCB 3СХ с номер на рамата: JCB 3CXAPAG2448662  

и регистрационен номер СО 05068 – 1 брой. 

     - мини челен товарач мoдел MULTIONE SL835DT с номер на рамата 

М327347 и регистрационен номер СО 05067 – 1 брой.  

 

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 на общинската 

собственост.  
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№320 

Гр.Ботевград,24.11.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за допълване 

и актуализиране Програмата за управление и разпореждане с имотите-

общинска собственост в Община Ботевград през 2016 година /вх.№0811-

1036/ 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  поименно гласуване, с 27  

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

   1. Дава съгласие Програмата за управление и разпореждане с имотите -  

общинска собственост в Община-Ботевград през 2016 г. да се актуализира 

както следва: 

В Раздел VІ. Описание на имотите , които общината има намерение да 

придобие и способите за тяхното придобиване. точка 3. Придобиване на 

недвижими имоти, включени в ДМА на общински търговски дружества се 

включи следния имот: 

-  част от първи етаж на масивна четириетажна сграда със ЗП 1180,70 кв.м. 

/ западна част ползвана от ФСМП/ находяща се в УПИ І- за болница и 

обществено обслужване в кв. 202 по плана на гр. Ботевград. 

В  Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които Общината има намерение да 

предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като 

непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на 

вещни права, под аренда или за предоставяне за управление”, буква В. 

Имоти, върху които община Ботевград има намерение да учреди вещно 

право на ползване или право на управление се включи следния имот: 

-  част от първи етаж на масивна четириетажна сграда със ЗП 1180,70 кв.м. 

/ западна част ползвана от ФСМП/ находяща се в УПИ І- за болница и 

обществено обслужване в кв. 202 по плана на гр. Ботевград. 

 

 

 

 



           

            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 се включи следния имот: 

- терен от 170 кв. м., част от УПИ І- за болница и обществено обслужване в 

кв. 202 по плана на гр. Ботевград / прилежащ терен от южната страна на 

ФСМП/ 

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 

№321 

Гр.Ботевград,24.11.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отпускане финансови 

средства в размер до 300.00/триста/ лева от собствени приходи на 

общината/вх.№0811-1039/и становища на Постоянните комисии по същия 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

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

„въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

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

300,00  /триста  /лева от собствени приходи  на общината на  Народно 

читалище „Светлина 1900“ с. Литаково за честване на 80 годишнината от 

сформирането на първия духов оркестър  в селото. 
  

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№322 

Гр.Ботевград,24.11.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отпускане финансови 

средства в размер до 1200.00/хиляда и двеста/ лева от собствени приходи 

на общината/вх.№0811-1040/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 27  гласа „за”, 0 гласа „против”,0  гласа 

„въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 1. Дава   съгласие   да   бъдат   отпуснати   финансови средства в 

размер до 1200,00/хиляда и двеста/ лева от собствени приходи на 

общината  на  Районно управление- Ботевград за закупуване на зимни 

гуми, ГСМ и сервизно обслужване на леки автомобили ВАЗ НИВА с ДК № 

СО 1155 СВ и ФОРД ФОКУС с ДК№ СО 7111 СВ, предоставени им за 

ползване от община Ботевград. 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№323 

Гр.Ботевград,24.11.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на . Докладна записка относно отпускане финансови 

средства в размер до 3795.00/три хиляди седемстотин деветдесет и пет/ 

лева от собствени приходи на общината за два броя климатици и един 

газов конвектор/вх.№0811-1041/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 28  гласа „за”, 0 гласа „против”,0  гласа 

„въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

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

отпуснати финансови средства до  3795,00 / три хиляди седемстотин 

деветдесет и пет /лева   за закупуване и монтаж на следните активи:. 

1.1. Климатик  SINCLAIR ASH 18 AIE модел ELEMENT – 2 бр. за 

центъра за видео наблюдение и ромски квартален клуб – 

2928,00 лв. 

1.2. Газов конвектор с вентилатор HDU 5 kW – 1 бр. за 

пенсионерски клуб в с.Радотина – 867,00 лв. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

          Р Е Ш Е Н И Е 

№324 

Гр.Ботевград,24.11.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно допускане изработване на 

ПУП на имот с идентификатор 05815.2.265 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри в м.”Мухалница” в землището на гр.Ботевград с 

цел промяна на предназначението на зем. земя за вилно 

застрояване/вх.№0811-1045/,Общинският съвет – Ботевград  на основание  

чл. 21, ал.1, т.11 и чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), във връзка с дейностите по чл.17, ал.1, т.2  от 

ЗМСМА и  на основание  чл.124а ал.1 и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, във връзка с  

чл.8,  т.1, чл.12, ал.2, чл.59, ал.1,чл.125, ал.7 и чл.109, ал.2 от ЗУТ и 

проведено   гласуване, с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”,4  гласа 

„въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

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

План за застрояване /ПЗ/ на имот с идентификатор 05815.2.265 по КК и КР 

на гр.Ботевград,  м.”Мухалница” и одобрява приложено задание за 

проектиране по чл.125 от ЗУТ, като за имота се предвиди ниско, 

разположено свободно застрояване, с показатели за вилно строителство 

както следва: Плътност на застрояване (П застр) – макс. 30%; 

Интензивност на застрояване (К инт)– макс. 0.7; Озеленена площ (П озел) 

– минимум 60%, за „Вилно строителство”, с цел промяна 

предназначението на земеделската земя и ПУП относно елементите на 

техническата инфраструктура и одобрява приложеното задание по чл.125 

от ЗУТ. 

 Проекта за ПУП да се изработи при спазване нормативните 

разпоредби по устройство на територията, в т.ч. разпоредбите на чл.60 и 

чл.108, ал.2 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 

№325 

Гр.Ботевград,24.11.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно Необходимост от издаване на 

запис на заповед, за адекватно обезпечаване на пълния размер на 

авансовото плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG05FMOP001-3.002-0196-C01 „Осигуряване на топъл обяд в община 

Ботевград” /вх.№0811-1048/,,Общинският съвет – Ботевград  на основание  

чл. 21, ал.1, т.8,т.6 и  т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и проведено  поименно  гласуване, с 29  гласа 

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

съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1. Дава съгласие и разрешава на кмета на Община Ботевград да гарантира 

пред поемателя „Агенция за социално подпомагане“ - Управляващ орган 

на Оперативна програма „За храни и/или основно материално 

подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 

лица в България“ чрез запис на заповед стойността на аванс в размер на 10 

342.64 лв.  (десет хиляди триста четиридесет и два лева и шестдесет и 

четири стотинки), представляващ 20 % от стойността на размера на 

предоставената безвъзмездна финансова помощ по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002-0196-C01 

„Осигуряване на топъл обяд в община Ботевград”. 

2. Записът на заповед да се издаде по образец, определен от 

Управляващия орган на Оперативна програма „За храни и/или основно 

материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица в България“, в полза на Агенция за социално 

подпомагане - Управляващ орган на Оперативна програма „За храни и/или 

основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица в България“, в качеството му на Договарящ орган 

по оперативната програма, без протест и разноски. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

          Р Е Ш Е Н И Е 

№326 

Гр.Ботевград,24.11.2016 г. 

 

 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ТИХОМИР НАЙДЕНОВ –ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТНИК на  Докладна записка относно приемане на декларация  по 

повод получена информация за смяна на настоящото ръководство на 

Районно управление „Полиция” – Ботевград /вх.№0811-1044/,Общинският 

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

самоуправление и местната администрация и проведено  о  гласуване, с 28  

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема Декларация относно подготвяната смяна на настоящото 

ръководство на Районно управление „Полиция” – Ботевград, Приложение 

1. 

2. Възлага на Кмета на общината да изпрати  приетата декларация  по т.1 

до Министъра на Вътрешните работи и до директора на ОДМВР – София 

област 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 
 



Приложение 1. 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  
ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА  
 

Долуподписаните общински съветници от Общински съвет - Ботевград остро 

възразяваме срещу смяната на ръководния състав на РУ „Полиция” – Ботевград. Не сме 

запознати с мотивите, които налагат да се пристъпи към тази крайна мярка, но каквито 

и да са те, смятаме, че решението за кадрови промени в ръководството на полицейското 

управление е прибързано и необмислено поради следните причини:  

Началникът на РУ „Полиция” - Ботевград гл. инсп. Васил Гергов заема този пост едва 

от шест месеца – твърде кратък период, за да е възможен сериозен, задълбочен и 

коректен анализ на резултатите от неговата работа, а още по-малко – да се поставя на 

тази работа крайно негативна оценка, налагаща освобождаването му от ръководството 

на Управлението – напротив, за първи път от много години, обществеността в 

Ботевград вижда истински стремеж и реални действия за подобряване ефективността 

на работа на РУП – Ботевград. 

Години наред полицейското управление в нашия град работи с недоокомплектован 

състав. Според нас това е основен проблем, който безспорно затруднява работата на 

органите на реда, свързана с превенция на престъпността и гарантиране на сигурността 

на гражданите във всяко населено място на територията на Община Ботевград. 

Въпросът за попълване състава на полицейското управление с необходимия брой 

служители е поставян многократно пред висшестоящите институции в системата на 

МВР и от предишното, и от настоящото ръководство на община Ботевград, но е 

видимо, че към момента не са предприети конкретни действия за неговото решаване. 

Поне на нас не са ни известни такива; 

В рамките на две години бяха сменени трима началници на РУ „Полиция” в Ботевград, 

а криминогенната обстановка в общината непрекъснато се влошаваше. Според 

информацията, която имаме, сега предстои четвърта. Честата смяна на началниците на 

полицейското управление поражда у нас опасения, че това неминуемо ще рефлектира 

отрицателно върху авторитета и работата на полицията в нашия град, което всъщност 

вече се случва;  

Във връзка с изложените мотиви, а и предвид факта, че правителството на държавата е 

в оставка, ние, долуподписаните общински съветници изразяваме несъгласие с подобна 

кадрова политика по отношение на ботевградското полицейско управление. Това може 

да доведе до по-нататъшно влошаване на криминогенната обстановка в района, а и 

някак нелогично е да се освобождават от длъжност отговорни служители с 

професионален опит в системата на МВР, каквито са настоящият началник на РУ 

„Полиция” – Ботевград Васил Гергов и неговите заместници, без ясни аргументи, 

заявени публично пред ботевградската общественост. 

 
 

 

 



 

 

 


