
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№327 

Гр.Ботевград,05.12.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно  Одобряване на класирането 

от проведения, съгласно Решение №275/13.10.2016г. на ОбС - Ботевград 

конкурс за избор на управител на „МБАЛ-Ботевград” ЕООД за срок от три 

години/вх.№0811-1054/30.11.2016 година/ и становища на Постоянните 

комисии по същия  въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание 

чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.11, ал.2 

Наредба №9/26.06.2000г. за условията  и реда за провеждане на конкурси 

за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за 

лечебните заведения и във връзка с чл.14 от Наредба №9/26.06.2000г. за 

условията  и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 

на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения и Протокол №1 

от 22.11.2016г., Протокол №2 от 25.11.2016г. и Протокол №3 на комисията, 

назначена съгласно Решение №275/13.10.2016г. на ОбС - Ботевград, и 

проведено  поименно  гласуване,  с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа 

„въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

  1.Одобрява класирането на кандидатите в конкурса за избор на 

управител на „МБАЛ-Ботевград” ЕООД, извършено от комисия съгласно 

Решение №275/13.10.2016г.на ОбС-Ботевград, а именно: 

 -Класира на първо място и определя за спечелил конкурса за 

управител на „МБАЛ-Ботевград” ЕООД д-р Красимир Павлов Кушев с 

формирана средноаритметична оценка от разработката и от проведеното 

събеседване Отличен 5.64. 

 -Класира на второ място с формирана средноаритметична оценка от 

разработката и от проведеното събеседване Отличен 5.50 проф. д-р 

Димитър Радков Раденовски. 

2.Избира за управител на „МБАЛ-Ботевград” ЕООД за срок от три 

години д-р Красимир Павлов Кушев.  

 

 

 



           2.  

 

3.Възлага на комисията, назначена съгласно Решение 

№275/13.10.2016г.на ОбС-Ботевград, да обяви класирането чрез 

съобщение, което да публикува на официалния сайт на Община Ботевград 

и постави на таблото за съобщения в ЦИОГ в сградата на Общинска 

администрация Ботевград. 

4. Възлага на кмета на община Ботевград да издаде заповед за 

назначаване на кандидата, спечелил конкурса и сключи договор за 

възлагане на управлението при липса на постъпили възражения. 

 

   

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№328 

Гр.Ботевград,05.12.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно участие на Община 

Ботевград с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.005 

„Активно включване” по ОП „Развитие на човешките ресурси”/вх.№0812-

1000/ и становище на Постоянната комисия по  местно самоуправление и 

законност по същия  въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание  

чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, и проведено  поименно  гласуване, с 24  

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 1.Предоставя 5 броя помещения с номера от №1 до№5  , находящи на 

първи етаж от четириетажна масивна сграда с идентификатор 

058115.302.479.5  актувана с Акт за публична общинска собственост 

№186 от 05.10.1999 година находяща се  на адрес: град Ботевград, ул. 

"Княз Ал. Батенберг" №14 , кв.31,п.л.І за предоставяне на социалната 

услуга „Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания” за 

времето на изпълнение на проект „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” и със 

срок до одобряване на окончателния доклад по проекта.  

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№329 

Гр.Ботевград,14.12.2016 г.   

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно 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.№0812-1004/и становища на Постоянните комисии  

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

ал.1, т.7 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.75-79 от АПК, чл.28, ал.1 (в 

редакцията на закона действаща до 04.11.2016 г., поради започване на 

процедурата на 01.11.2016г. видно от обявлението на Проект на Наредба 

за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на 

местните такси и цени услуги на територията на община Ботевград) от 

ЗНА, вр. чл.8 и чл.11, ал.3 от ЗНА 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.  Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на oбщина Ботевград, както следва: 

 

I. В Разпоредбите на Глава Втора, Раздел І „Такса за битови 

отпадъци”, се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл.14, ал.1 след думата „таксата” се добавят думите „за битови 

отпадъци”. 

2. Чл.14, ал.2 става чл.14, ал.8. 

 

3.  В чл.14 се създава нова ал.2 със следното съдържание:  



„Чл.14 (2) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено 

място с решение на Общинския съвет ежегодно въз основа на одобрена 

план-сметка, включваща необходимите разходи за :  

1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата 

или други инсталации за обезвреждането им, осигуряване на съдове за  

съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; 

2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други 

инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 

и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.  

           3. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване.” 

4. Чл.14, ал.3 се отменя, като на нейно място се създава нова ал.3 със 

следното съдържание:  

„Чл.14 (3) Когато до края на предходната година Общинският съвет 

не е определил размера на таксата за битови отпадъци за текущата година, 

таксата се събира на база действащият размер към 31 декември на 

предходната година.” 

5. В чл.14 се създава нова ал.4 със следното съдържание:  

„Чл.14 (4) Таксата се заплаща от собственика на имота, а при 

учредено вещно право на ползване от ползвателя. При концесия таксата се 

заплаща от концесионера.” 

6. Чл.14, ал.5 се отменя, като на нейно място се създава нова ал.5 със 

следното съдържание:  

„Чл.14 (5) Не се събира такса за битови отпадъци за имоти публична 

общинска собственост.” 

7. Чл.14, ал.6 се отменя, като на нейно място се създава нова ал.6 със 

следното съдържание:  

„Чл.14 (6) Собственикът на сграда, построена върху държавен или 

общински поземлен имот, заплаща такса битови отпадъци за този имот или 

съответната част от него.”  

8. Чл.14, ал.7 се отменя, като на нейно място се създава нова ал.7 със 

следното съдържание: 

„Чл.14 (7) За имот държавна или общинска собственост, таксата за 

битови отпадъци се заплаща от лицето, на което имотът е предоставен за 

управление.” 

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

следното съдържание: 



„Чл.15 За имоти на физически и юридически лица, попадащи извън 

границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, се събира 

такса за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения 

и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в 

размер пропорционален в промили на облагаемата основа на имотите на 

предприятията , респективно на данъчната оценка на имотите на 

гражданите.” 

10. Чл.16 се отменя, като на негово място се създава нов чл.16 със 

следното съдържание: 

 „Чл.16 (1) Таксата битови отпадъци се заплаща на две равни вноски 

в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която се 

дължи. 

 (2) Таксата се администрира и събира от Дирекция „Местни данъци 

и такси”- община Ботевград, както и от определените със заповед на 

кметовете на кметствата служители по места. 

          (3)  На предплатилите физически и юридически лица – 

собственици или ползватели/концесионери/ на недвижими имоти в срок до 

30 април може да се прави отстъпка, определена с решение на Общинския 

съвет. 

  (4) За самотни граждани навършили пенсионна възраст, които нямат 

преки наследници и не са предоставили имота си  под наем за ползване  от 

други лица, дължимата такса се събира с 50 % отстъпка. Горното се 

доказва с удостоверение за родствени връзки и декларация за липса на 

наематели. 

(5) Освобождава „Многопрофилна болница за активно лечение-

Ботевград” ЕООД от заплащане на такси за услугите ползване на депо за 

битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 

(6) Не се събира такса битови отпадъци за услугите, предоставени 

на: 

                     

 1. Молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва 

богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в 

страната,заедно с поземлените имоти върху които са построени; 

2. Читалищата;   

(7) Освобождаването по ал.6, т.1 е при условие, че имотите не се 

ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна 

дейност.” 

 11. Чл.17 се отменя, като на негово място се създава нов чл.17 със 

следното съдържание: 



 „Чл.17(1)За новопридобити имоти такса за битови отпадъци се 

събира от началото на месеца следващ месеца на придобиването на 

имота. 

 (2) За новопостроени сгради или части от тях се дължи такса от 

началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е 

започнало ползването им. 

 (3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се събира 

включително за месеца, през който е преустановено ползването. 

 (4) Таксата не се събира, когато общината не предоставя услугата и 

не извършва разходи по чл. 14, ал.2.” 

             12. Чл.18 се отменя, като на негово място се създава нов чл.18 със 

следното съдържание: 

 „Чл.18 Такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на 

юридически лица се определя: 

 1. Според количеството на битовите отпадъци съобразно вида и 

броя на съдовете за съхраняването им и честотата на сметоизвозване; 

 2. Чрез пряко договаряне; 

 3. Пропорционално в промили;” 

            13. Създава се нов чл.18-А със следното съдържание: 

 „Чл.18-А(1) За определяне на такса за битови отпадъци за 

нежилищни имоти на данъчно задължени лица, попадащи в границите на 

организираното сметосъбиране и сметоизвозване, по реда на чл.18, т.1, 

юридическите лица подават в срок от 01 октомври до 30 ноември на 

предходната година, до кмета на община Ботевград, чрез ОП ”БКС” 

декларация по образец в два екземпляра за вида и броя на съдовете за 

съхраняване на битови отпадъци, които ще се използват през годината. За 

2017г. срокът за подаване на декларация е до 31.12.2016г. 

(2) В седемдневен срок ОП „БКС” изпраща екземпляр от нея в Дирекция 

„МДТ” за изчисляване размера на дължимата такса за битови отпадъци. 

 (3) Общинският съвет определя размера на таксата за битови 

отпадъци на един съд за една година при определена честота на 

сметоизвозване, в левове, в зависимост от вида и обема на съда, като цена 

на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на депа 

или други съоръжения на битовите отпадъци. 

 (4) Контрол, относно броя на заявените съдове и реално 

използваните, се осъществява от ОП „БКС” 

 (5) Освен таксата по ал.3 юридическите лица заплащат и такса за 

услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено 



ползване в размер, пропорционален в промили на облагаемата основа на 

имотите. 

 /6/ Данъчно задължените лица подали декларация по ал.1 са 

длъжни да осигурат място за разполагане на декларираните съдове в 

границите на имота си, като са отговорни за опазването им. 

 /7/ В случаите, когато след проверка на органите на общинска 

администрация, се констатира ползване на повече от заявените съдове, 

които са декларирани в декларацията по чл.18-А, ал.1 нарушителят 

дължи годишна такса по общия ред и в частите за „сметосъбиране и 

сметоизвозване“ и „обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други 

съоръжения“ за имота и глоба /имуществена санкция/ по чл.123, ал.3 от 

ЗМДТ. 

           14. Създава се нов чл.18-Б със следното съдържание: 

 „Чл.18-Б(1) За определяне на таксата за битови отпадъци за 

нежилищни имоти на данъчно задължени лица чрез пряко договаряне с 

фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, 

юридическите лица подават в срок от 1 октомври до 30 ноември на 

предходната година молба по образец до кмета на община Ботевград чрез 

ОП ”БКС”. За 2017г срокът за подаване на молба е до 31.12.2016г. 

        (2) Към молбата се прилагат следните документи: 

 1.Заверен препис от договор за извършване на услугата по 

сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. Договорът следва 

да съдържа информация за лицата по чл.14 ал.4 и, ал.6 и ал.7, 

местонахождението и вида на имота/имотите/, задължение за страните за 

осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци с посочени 

техни основни характеристики, цената на услугата, както и срок на 

действие - една календарна година. 

 2. Удостоверение за актуално състояние на страните, когато е 

изискуемо по закон 

 3. Документи, съгласно Закона за управление на отпадъците, 

удостоверяващи правото на фирмата–изпълнител да извършва услугата 

по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. 

 4. Удостоверение за наличие или липса на задължения на страните 

по договора към община Ботевград       

 /3/ Въз основа на документите по ал.2, Кметът издава заповед за 

допускане на пряко договаряне за услугата по сметосъбиране и 

сметоизвозване на битови отпадъци. Заповедта се изпраща и в Дирекция 

„Местни данъци и такси” за изчисляване на дължимата такса битови 

отпадъци. 

 (4) Не се издава заповед за допускане на пряко договаряне, когато 

подадените документи не отговарят на изискванията по ал.2. В този 



случай предприятията заплащат такса за битови отпадъци по реда на 

чл.18, т.3. 

 (5) При предсрочно прекратяване на договорите по ал.2, т.1 

юридическите лица уведомяват в седем дневен срок Кмета на община 

Ботевград чрез ОП ”БКС” и от месеца следващ месеца на прекратяването 

дължат такса, определена по реда на чл.18, т.3. 

 (6) При определяне на такса битови отпадъци, имотите, за които е 

допуснато пряко договаряне за извършване на услугата по сметосъбиране 

и сметоизвозване, се приравняват на имоти на юридически лица, 

попадащи извън границите на организираното сметосъбиране и 

сметоизвозване и за тях се дължи такса, определена по реда на чл.15.” 

         15. Създава се нов чл.18-В със следното съдържание: 

Чл.18-В(1) За нежилищните имоти на данъчно задължените лица по чл.17 

ал.2, лицата по чл.14 ал.4, ал.6 и ал.7, могат да упражнят правото си по 

чл.18-А и чл.18-Б в седем дневен срок от декларирането на имота по реда 

и в срока по чл.14 от ЗМДТ. 

 (2) Лицата по ал.1 освен документите по чл.18-А  и чл.18-Б 

представят и: 

 1. Копие от Удостоверение / Разрешение за въвеждане в 

експлоатация,когато е изискуемо по закон; 

(3) За нежилищни имоти на юридически лица придобити през 

текущата година и след 30 ноември на предходната година, за които 

предходният собственик е упражнил правата си за определяне на такса за 

битови отпадъци по чл. 18-А и чл. 18-Б, новият собственик има право да 

поиска да се запази установеният ред за определяне на таксата, който се е 

прилагал за тези имоти през текущата година, в случаите, когато не се 

променя предназначението на имота. За целта се подава декларация в 

седемдневен срок от декларирането на имота по реда и в срока по чл. 14 от 

ЗМДТ.            

(4) За новопридобити нежилищни имоти на юридически лица в 

периода от 01 октомври до 30 ноември на предходната година, лицата, 

определени в чл. 14, ал. 4, ал. 6 и ал. 7, могат да упражнят правата си по чл. 

18-А и чл. 18-Б в 7 (седем) дневен срок от декларирането на имотите по 

реда и в срока по чл. 14 от ЗМДТ. 

(5) В случаите на ал. 3 и ал. 4, освен документите, посочени съответно 

в чл. 18-А и чл. 18-Б, се представят и: 

1. Копие от документ, удостоверяващ правото на собственост, 

вещното право на ползване, управление или концесия.” 

16. Създава се нов чл.18-Г със следното съдържание: 

http://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=10436#p5373743
http://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=10436#p5373743


„Чл.18-Г(1) Извън случаите на чл. 18-А и чл. 18-Б такса за битови 

отпадъци на нежилищни имоти на юридически лица се определя 

пропорционално в промили върху по-високата между  отчетна стойност и 

данъчната оценка на имотите, съгласно Приложение №2 от ЗМДТ. 

Промилите се определят с решение на Общинския съвет до края на 

предходната година. 

(2) Таксата за битови отпадъци за имоти на физически лица и 

жилищни имоти на юридически лица се определя пропорционално в 

промили на база данъчната оценка на имотите. Промилите се определят с 

решение на Общинския съвет до края на предходната година.” 

 17. Създава се нов чл.18-Д със следното съдържание: 

„Чл.18-Д (1) Не се събира такса за услугата по сметосъбиране и 

сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват през цялата година и 

лицата по чл. 14, ал. 4, ал. 6 и ал. 7, са подали декларация по образец  за 

това обстоятелство в Дирекция "Местни данъци и такси". Декларацията се 

подава в срок от 1 ноември до 31 декември на предходната година. 

Подадена след срока декларация не се приема  и обработва.  

          

(2) За незастроени нежилищни имоти на гражданите, попадащи извън 

границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, не се 

събира такса за битови отпадъци. 

(3)  За имотите по ал. 2 собствениците, респективно ползвателите с 

учредено вещно право на ползване, следва да подадат декларация по 

образец  придружена с документи, удостоверяващи правата им в Дирекция 

"Местни данъци и такси" в срок от 1 ноември до 31 декември на 

предходната година.  

(4) При промяна в собствеността или правото на ползване за тези 

имоти през текущата година, новият собственик или ползвател подава 

декларацията по ал. 1 в срока по чл.14, ал.1 от Закона за местните данъци и 

такси. 

(5) Декларирането на неверни обстоятелства по ал. 1  се установява от 

комисия, назначена със заповед от Кмета на общината. При констатиране 

на декларирано невярно обстоятелство 

собственикът/ползвателят/концесионерът заплаща годишния размер на 

таксата за услугата  сметосъбиране и сметоизвозване на битовите 

отпадъци.“ 

 /6/ Задължените лица дават изричното си съгласие за извършване 

на проверки относно декларираните от тях факти и обстоятелства от 

общинска администрация и декларират, че за вписани неверни данни 

носят наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 /7/ При промяна на някое от обстоятелствата, което има значение 

при определянето размера на таксата за битови отпадъци, задължените 



лица уведомяват писмено органите по приходите в общината в 7-дневен 

срок от възникването им. 

18. Създава се нов чл.18-Е със следното съдържание: 

„Чл.18-Е Физически и юридически лица, които имат просрочени 

задължения и нямат действащо споразумение за разсрочване на 

задълженията към община Ботевград  не могат да ползват облекченията по 

този раздел.” 

19. Създава се нов чл.18-Ж със следното съдържание: 

„Чл.18-Ж За училищата – държавна и/или общинска собственост 

размерът на таксата е 12,24 лева на един ползвател-ученик. Броят на 

учениците за съответната календарна година се определя по данни от 

Сведение за организиране на дейността на училището списък - образец №1  

        

 утвърден от МОН, а информацията се предоставя на дирекция „Местни 

данъци и такси” под формата на справка – извлечение от този образец, 

изготвена от началник отдел „Хуманитарни и социални дейности“ в 

Общинска администрация до края на предходната година.” 

II. В разпоредбите на Раздел III „Такси за детски ясли, детски 

градини, специализирани институции за предоставяне на социални 

услуги, лагери и други общински социални услуги“ се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. Чл.22 се отменя, като на негово място се създава нов чл.22 със 

следното съдържание 

„Чл.22. (1) За ползването на детски ясли и детски градини се събират 

такси за издръжка на дейности, които не се финансират от държавния 

бюджет в следните размери:  

1. Постоянни дневни детски ясли - 64.00 лева. 

2.  Целодневна организация на обучение в детски градини - 72.00 

лева. 

3. Полудневна организация на обучение в детски градини - 50.00 лева. 

         

(2) Родителите или настойниците заплащат такси, в размер на: 

           1. По ал.1, т.1 - 32.00 лева /което съставлява 50% от таксата по ал.1, 

т.1/, в това число 10.00 лева задължителна такса. 

2. По ал.1, т.2 - 36.00 лева /което съставлява 50% от таксата по ал.1, 

т.2/, в това число 10.00 лева задължителна такса. 

3.  По ал.1, т.3 - 25.00 лева /което съставлява 50% от таксата по ал.1, 

т.3/, в това число 10.00 лева задължителна такса. 

(3) Община Ботевград заплаща такси, в размер на: 

1.  По ал.1, т.1 - 32.00 лева /което съставлява 50% от таксата по ал.1, 

т.1/, в това число 10.00 лева задължителна такса. 

2.  По ал.1, т.2 - 36.00 лева /което съставлява 50% от таксата по ал.1, 

т.2/, в това число 10.00 лева задължителна такса. 



3.  По ал.1, т.3 - 25.00 лева /което съставлява 50% от таксата по ал.1, 

т.3/, в това число 10.00 лева задължителна такса. 

(4) Такси по ал.1 не се събират от родители/настойници: 

1. За деца навършили петгодишна възраст от месеца, следващ месеца 

на навършване на възрастта. 

 2. За деца с увреждания над 71%. 

 3. За деца сираци и полусираци. 

 4. За втори близнак 

 5.За лицата по т.1 до  т.4 таксите се заплащат от община Ботевград,  в 

това число 10.00 лева задължителна такса. 

          

(5) Таксите по ал.2 и ал.3 не се заплащат за времето, през което 

децата отсъстват от детските ясли и детски градини, при условие, че 

родителите/настойниците са уведомили предварително писмено директора, 

с изключение на задължителната такса. 

(6) Община Ботевград не заплаща таксите по ал.3 и ал.4, а пълният 

размер на таксите по ал.1 се заплаща от родители/настойници, в случаите 

когато някой от родителите/настойниците има просрочени задължения към 

Община Ботевград и няма действащо сключено споразумение за 

разсрочено плащане на тези задължения. Просрочените задължения се 

удостоверяват служебно към 1-ви февруари и 1-ви септември на 

съответната година. При изплащане от родителите/настойниците на 

просрочените задължения, или при сключване на споразумение за 

разсрочено плащане на задълженията, плащанията на Община Ботевград 

по ал.3 и ал.4 се възстановяват от следващия събитието месец. 

 (7) При записване на дете в детска ясла  и детска градина 

родителите/настойниците заплащат една пълна депозитна месечна такса в 

размерите по ал.2, която се възстановява при напускане на детето на 

детската ясла и детската градина. Депозитната такса се приспада, ако 

родителят/настойникът имат задължения към детската ясла и детската 

градина при напускане на детето на детската ясла и детската градина. 

(8) При неплащане на две месечни такси от родители/настойници 

децата се отписват от детските ясли и детски градини.“ 

 2. Чл.22а, става чл.22б, като в него дума „млечна“ се заличава и 

думите „6 месеца“ се заменят с думите „10 месеца“. 

 3. Създава се нов чл.22а със следното съдържание: 

„Чл.22а. (1) За допълнителни педагогически услуги в детските 

градини в община Ботевград родителите/настойниците/попечителите на 

децата заплащат месечна такса в размер на 2.00  лева за едно занимание с 

продължителност 30 минути за всеки вид допълнителна педагогическа 

услуга в т.ч. и 2 лева задължителна такса за дете. 

(2) За второ дете от семейство при посещаващи и двете деца 

занимания при един изпълнител на педагогическа услуга - 1.00 лев  за едно 



занимание с продължителност 30 минути за един вид допълнителна 

педагогическа услуга. 

(3) За трето дете от семейство при посещаващи и трите деца 

занимания при един изпълнител на педагогическа услуга такса не се 

заплаща. “ 

III. В Разпоредбите на Глава Трета „Цени на услуги, неуредени 

със закон, предоставяни от Община Ботевград на физически и 

юридически лица”, се правят следните изменения и допълнения: 

В чл. 53, т.10 се отменя. 

1. В чл. 55 „а“, т.1.1. думите „1 лев на час“ се заменят с думите „3 

лева на час“. 

2. В чл. 55 „а“, т.1.2. думите „3 лева на часа“ се заменят с думите „5 

лева на час“. 

3. В чл. 55 „а“, се създава нова т.1.3. със следното съдържание 

1.3. За ползване на ледената пързалка без да се допускат други посетители 

– 30 лева на час.“. 

        5.   В чл.55 „а” се създава нова т.1.4 със следния текст: 

1.4.Учащите в училищата на територията на община Ботевград заплащат 

такса”наем ледена пързалка” в размер  20.00 лева  до 90 минути, за външни 

клубове такса”наем ледена пързалка”  е в размер  40.00 лева   до 60 

минути. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№330 

Гр.Ботевград,14.12.2016 г.   

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно приемане на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето на 

местните данъци на територията на община Ботевград. /вх.№0812-1006/ 

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 (в редакцията на закона действаща до 04.11.2016 г., поради 

започване на процедурата на 02.11.2016г. видно от обявлението на Проект 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето 

размера на местните данъци на територията на община Ботевград) от 

ЗНА, вр. чл.8 и чл.11, ал.3 от  ЗНА и проведено   гласуване, с 22  гласа 

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

съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1.  Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето размера на местните данъци на територията на община 

Ботевград, както следва: 

I. В Разпоредбите на Глава втора „Местни данъци“, Раздел І 

„Данък върху недвижимите имоти”, се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В чл. 15 думите „1,5 на хиляда“ се заменят с думите „2,00 на 

хиляда” . 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№331 

Гр.Ботевград,14.12.2016 г.   

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно приемане на Наредба за 

условията и реда за организиране на допълнителни услуги по отглеждане 

на децата в детските градини на община Ботевград. /вх.№0812-1005/и 

становища на Постоянните комисии  по същия  въпрос, Общинският съвет 

– Ботевград на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 от ЗПУО, 

чл.75-79 от АПК, чл.28, ал.1 (в редакцията на закона действаща до 

04.11.2016г. поради започване на процедурата на 02.11.2016г. видно от 

обявлението на проект на Наредба за условията и реда за организиране на 

допълнителни услуги по отглеждане на децата в детските градини в 

община Ботевград) от ЗНА, вр. чл.8 и чл.11, ал.3 от ЗНА и проведено    

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

общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1. Приема Наредба за условията и реда за организиране на допълнителни 

услуги по отглеждане на децата в детските градини в община 

Ботевград, както следва: 

 

Наредба за условията и реда за организиране на допълнителни услуги 

 по отглеждане на децата в детските градини в община Ботевград 
 

Чл. 1. С настоящата наредба се определят условията и редът за организиране на 

допълнителни услуги по смисъла на чл. 68, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование и обстоятелствата, при които се провеждат. 

Чл. 2. Допълнителните услуги (ДПУ) са образователни услуги извън Държавните 

образователни стандарти (ДОС) и се осъществяват в детските градини съгласно 

разпоредбата на чл. 30, ал. 5 от Правилника за прилагане на закона за народната 

просвета. 

(1) Видовете допълнителни педагогически услуги се организират почасово в учебно и 

неучебно време само в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие във 

времето за самостоятелни дейности по избор на детето по смисъла на чл.15, ал.3, т.3, 

чл.16, ал.3, т.3 и чл. 17, ал. 4 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното 

образование. 

            2. 

      



(2)  Не се допуска допълнителните дейности и услуги да се провеждат във времето и за 

сметка на времето за почивка на децата.  

Чл.3. Допълнителните педагогически услуги се осъществяват от физически и/или 

юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон и Закона за търговския 

регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт 

извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел. 

Чл.4. Изпълнителите, осъществяващи ДПУ се избират с решение на Педагогическия 

съвет, след получени подробни оферти и след като родителите на децата писмено са 

заявили желание за ползване на съответна допълнителна педагогическа услуга. 

Заявленията на родителите се завеждат в Дневника за входяща кореспонденция в 

детската градина. 

Чл.5. Офертите съдържат: 

1.Описание на допълнителната педагогическа услуга, която да съдържа: учебна 

програма по възрастови групи, цена на услугата за обучение на едно дете за едно 

занимание с продължителност 30 минути, размер на отстъпката в % от събраните такси. 

2. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен 

идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато 

участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - 

копие от документ за самоличност. Когато не е представен единен идентификационен 

код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да 

представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено 

копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно 

решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ 

съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

3. Свидетелство за съдимост /за преподавателите/ - в срок на валидност. 

4.  Медицинско свидетелство и здравна книжка /за преподавателите/. 

5.  Документи за квалификация и правоспособност на преподавателите. 

Чл.6. Педагогическият съвет към детската градина оценява офертите по следните 

критерии:  

- ниво на квалификация на преподавателите -  максималният брой точки по този 

критерий е 35; 

- програма за обучение на децата - максималният брой точки по този критерий е 30; 

- цена за обучение на децата /не по-висока от заложената в Раздел ІІІ, чл.22а от 

Наредбата за местните такси и цени на услуги/  - максималният брой точки по този 

критерий е 15; 

- размер на отстъпката в % от събраните такси за обогатяване на материалната и 

дидактична база - максималният брой точки по този критерий е 20. 

Чл.7 Директорът на детската градина сключва граждански договор за педагогическа 

услуга с избрания Изпълнител - физическо лице и  договор за педагогическа услуга с 

избрания Изпълнител - юридическо лице, съгласно типов образец /Приложение № 1/.  

Чл.8  Допълнителните услуги се организират само за децата, които посещават детската 

градина и провеждат във време извън задължителните педагогически ситуации по 

образователни направления, съгласно ДОС, като следва да бъдат съобразени с 

възрастовите и индивидуални възможности и потребности на децата. 

Чл.9 За допълнителните педагогически услуги родителите заплащат такси определени с 

Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград. 

           3. 

 (1) За допълнителните педагогически услуги, които се провеждат от физически лица, 

таксите се събират от детската градина и са приход на детската градина. 



 (2) Размерът на възнаграждението уговорен в договора по чл.7, намален със сумата на 

отстъпката, се изплаща по граждански договор на Изпълнителя и се отчита в 

разходната част на бюджета на детската градина  като външна услуга. 

 (3) За допълнителните педагогически услуги, които се провеждат от юридически лица,  

таксите се събират от детската градина и са приход на детската градина. 

 (4) Размерът на възнаграждението уговорен в договора по чл.7, намален със сумата на 

отстъпката, се изплаща срещу представена от Изпълнителя фактура и се отчита в 

разходната част на бюджета на детската градина  като външна услуга. 

 (5) Разходването на събраните отстъпки от изпълнителите, предоставящи 

допълнителни педагогически услуги, се извършва по решение на комисия, назначена 

със Заповед на директора. 

Чл.10 Изпълнителите осъществяващи ДПУ, до 1-во число на месеца представят на 

директора списък на децата с отразено присъствие/отсъствие и дължими суми за 

предходния месец, заверен от изпълнителя на педагогическа услуга и от съответния 

учител в групата. 

Чл.11 Преподавателите осъществяващи ДПУ носят отговорност за живота и здравето 

на децата по време на образователната дейност, вземат и предават децата лично на 

учителя на групата. 

Чл.12 Директорът на детската градина предоставя информация за постъпилите суми от 

отстъпки от Изпълнителите осъществяващи ДПУ и начина на тяхното изразходване на 

Обществения съвет и финансиращия орган. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Директорите на общинските детски градини: 

1. Привеждат вътрешните актове на детската градина в съответствие с настоящата 

наредба до 10 дни от датата на влизането й в сила. 

2. Не допускат провеждане на дейности извън ДОС за сметка на бюджета на детската 

градина, ако тя не е на делегиран бюджет. 

§ 2. Копие от наредбата да бъде поставено на видно място в детските градини с цел 

запознаване на всички заинтересовани лица и осигуряване публичност на дейността на 

детската градина. 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Приложение № 1 

 

ДОГОВОР 

  

Днес ............................... в гр. Ботевград на основание чл. 7 от Наредбата за условията 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

УСЛУГИ ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД и се сключи настоящия договор за педагогическа услуга между: 

1. Детска градина………………..............., представлявана от ................................ - 

директор, наричана в договора "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2. Фирма / НПО................................................................................................................... 

 

           4. 

Регистрация 

....................................................................................................................................................... 

Булстат № ............................................................................................................................ 



Със седалище и адрес на управление 

....................................................................................................................................................... 

представляван/o от 

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................. 

наричан в договора "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна се споразумяха за следното: 

  

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осъществи обучение на деца от 

ДГ  .................... по .................... /вид педагогическа услуга/, съгласно писмено изявеното 

от техните родители желание. 

Чл. 2. Обучението /заниманията/ ще се осъществява/т по програма, съответстваща на 

възрастта на децата и по установен седмичен график, който се съгласува с директора на 

ДГ и са неразделна част от този договор. 

  

II . ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. Дължимата сума на Изпълнителя се формира като сума от индивидуалните такси, 

които се заплащат от родителите на съответното дете за предоставената педагогическа 

услуга, намалена с ………….% на отстъпка, съгласно приложена оферта, неразделна 

част от този договор,  като индивидуалната такса е в размер на 2.00 /два/ лева на дете за 

едно занимание с продължителност 30 минути, за реално присъствие. 

 Чл. 4. В срок до първо число на месеца, следващ месеца, в който е предоставена 

услугата, Изпълнителят представя на Възложителя списък, в който са отразени 

присъствията и отсъствията на децата и дължимите суми. Списъците се заверяват от 

учителите на групите. 

Чл.5. Дължимата сума на Изпълнителя по чл.3 се изплаща до 30-то число на месеца, 

следващ месеца, за който е дължима, срещу представена  фактура от Изпълнителя по 

банкова сметка……………………….  

 

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 6. Договорът се сключва за времето от .................... 201.. г. до .................... 201… г. 

включително. 

Чл. 7. Заниманията се провеждат ………. пъти седмично с продължителност за едно 

занимание 30 минути , по график - извън Държавните образователни стандарти (ДОС) в 

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие във времето за самостоятелни 

дейности по избор на детето. 

Чл.8. Заниманията се провеждат в сградата на ДГ……………………………. 

  

IV . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 9. Възложителят има право да осъществява системен контрол за изпълнение на 

договора. 

Чл. 10. Възложителят се задължава да осигури условия за нормалното провеждане на 

заниманията в рамките на съгласувания график и съдейства при сформирането на 

групите за обучение.  

Чл. 11. Възложителят се задължава да запознае изпълнителя с правилата за безопасност 

на обучение, съгласно действащия Правилник за организиране на дейността на детската 

градина. 

 V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 12. Изпълнителят се задължава да провежда обучението в съответствие с чл. 2 от 

настоящия договор, както и да изпълнява представената оферта. 



Чл. 13. Изпълнителят се задължава ежемесечно да представя на директора списък на 

децата с отразено присъствие/отсъствие и дължими суми, заверен от съответния учител 

в групата. 

Чл. 14. Изпълнителят носи отговорност за живота и здравето на децата по време на 

провеждането на заниманията, вземане и водене на децата от и до групите, като спазва 

всички нормативни изисквания, представени от Възложителя. 

Чл. 15. Изпълнителят се задължава да предостави качествена услуга. 

Чл. 16. При неспазване на установения седмичен график по чл.2 по обективни и 

независещи от Изпълнителя причини, той се задължава да отработи пропуснатите 

занимания. 

Чл. 17. Изпълнителят се задължава да представи пред родителите постиженията на 

децата под формата на открити практики, тържества и чрез включване в празниците и 

проявите на детската градина. 

 VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 18. Настоящият договор се прекратява: 

т. 1 с изтичане срока за извършване на услугата 

т. 2 по взаимно съгласие на страните 

т. 3 при виновно неизпълнение на договора от една от страните със 7-дневно писмено 

предизвестие от изправната до неизправната страна. 

т. 4 по желание на всяка една от страните с писмено предизвестие от 1 месец. 

  

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

Чл. 19. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и 

действащото българско законодателство. 

Чл. 20. Изменения на настоящия договор могат да се правят по взаимно съгласие на 

страните, изразено писмено. 

 Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за 

всяка от страните. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

........................................                                     ........................................ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №332 

Гр.Ботевград,14.12.2016 г.   

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно приемане на план-сметка за 

2017г. за разходите по чл.66,ал.1 от ЗМДТ, Определяне размера на такса 

битови отпадъци за 2017г. и опрощаване на лихви по стари задължения. 

/вх.№0812-1013//и становища на Постоянните комисии по същия въпрос , 

Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от 

ЗМСМА, чл.66, ал.1 и чл.67, ал.1 от ЗМДТ и чл.14 от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Ботевград  и проведено  поименно  гласуване, с 23  

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1. Приема план-сметката за необходимите средства за финансиране на 

дейностите за всички населени места в общината за 2017 

година,включващата необходимите разходи за осигуряване на съдове за 

съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на 

отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, 

включително и отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО, както и разходите за 

осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване - Приложение №1. 

 2. Определя размера на таксата за битови отпадъци в промили за 

2017 година за всички населени места в общината, както следва: 

 2.1. За нежилищни  имоти на данъчно задължени лица , според 

количеството  

 битови отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им: 

 -  за един съд от 1100 литра за една година, при честота на 

сметоизвозването два пъти седмично – 3572 /три хиляди петстотин 

седемдесет и два/лева.  

 - 3,7 на хиляда върху облагаемата основа на имотите за поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване.  

 

           2. 



 2.2. За нежилищни  имоти на данъчно задължени лица, чрез пряко 

договаряне с фирми извършващи услугата по сметосъбиране и 

сметоизвозване: 

         - 2,1 на хиляда  върху облагаемата основа на имотите за  

обезвреждане в депа или други съоръжения.  

         - 3.7 на хиляда  върху облагаемата основа на имотите за 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.  

 

 2.3. За нежилищни  имоти на данъчно задължени  лица по реда на 

чл.18-Г от Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Ботевград /по Докладна записка №0812-1004/05.12.2016г./ - 8 на 

хиляда върху облагаемата основа, както следва:  

3а сметосъбиране и сметоизвозване – 2,2 на хиляда. 

за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци -2,1 на хиляда. 

за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 3,7 на 

хиляда. 

 2.4. За имоти на граждани и жилищни имоти на юридически лица - 2 

на хиляда върху данъчната оценка на имотите , като разпределението е 

както следва: 

за сметосъбиране и сметоизвозване – 0,7 на хиляда. 

за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци -0,3 на хиляда. 

за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 1,0 на 

хиляда. 

 2.5. За училищата - държавна и/или общинска собственост размерът 

на таксата е 12,24лв. на един ползвател-ученик. Броят на учениците за 

съответната календарна година се определя по данни от Сведение за 

организиране дейността на училището списък-образец №1 утвърден от 

МОН , а информацията се предоставя на дирекция „ Местни данъци и 

такси „ под формата на справка - извлечение от този образец, изготвена от 

началник отдел „Хуманитарни и социални дейности” в общинската 

администрация до края на предходната година. 

 3. На предплатилите задължени лица в срок до 30 април 2017 г се 

прави отстъпка както следва: 

 3.1.В размер на 30% за физически лица. 

 3.2.В размер на 30% за юридически лица, попадащи в категорията 

микро, малки и средни предприятия, съгласно чл.3 от ЗМСП, ако подадат 

декларация за това обстоятелство, с приложено удостоверение за наети 

лица от НАП, издадено към момента на подаване на декларацията. 

 

            

 

3. 

 



Срокът за подаване на декларацията е преди предплащане на таксата - 30 

април 2017г. 

 3.3. В размер на 10%  за юридически лица, попадащи в категорията 

големи предприятия и микро, малки и средни предприятия , неподали 

декларация и удостоверение от НАП. 

 3.4. В размер на 10% за  физически и юридически лица, подали 

декларация по чл.71 ал.1 от ЗМДТ.  

 3.5. В размер на 10%  на юридическите лица, допуснати до свободно 

договаряне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.  

 4. За заплатените  просрочени задължения за ДНИ, ТБО, ДМПС и 

патентен данък в срок до 31.03.2017г., неустановени с акт, с непредприети 

предварителни обзпечителни мерки, както и незапочнали действия по 

принудително изпълнение,  не се дължи лихва за просрочие. След тази 

дата просрочените задължения се събират по общия ред. 

 

4. Решението по точки от 2 до 4 влиза в сила от 01.01.2017година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №333 

Гр.Ботевград,14.12.2016 г.   

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно одобряване на 

нови минимални наемни цени за ползване на многофункционална 

спортна зала „Арена Ботевград“. /вх.№0812-1012/и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос , Общинският съвет – Ботевград 

на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.8 от Закона за 

общинската собственост 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. Отменя точка 1 на  Решение № 184/23.07.2014 година на Общински 

съвет – Ботевград. Точките 1.1, 1.2 и 1.3 остават в сила.  

2.Одобрява нови минимални наемни цени за ползване  на 

многофункционална спортно зала „Арена Ботевград” както следва: 
№ 

по 

ред 

Наименование  До 90 минути  

     на ден 

  до 4 часа 

   на ден 

до 8 часа 

на ден 

1. Тренировки по вид спорт 80 лв.   200  лв. 400 лв. 

2. Състезания и турнири по 

вид спорт от национален  

 и международен мащаб 

 

 

- 

 

 

1 200 лв. 

 

 

2 000 лв. 

3. Състезания и турнири  по 

вид спорт с ранг на ЕП, 

СП, ЕК и СК  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1 500 лв 

 

 

 

 

3 000 лв. 

4. Други мероприятия 

 

-  1 500 лв. 3 000 лв. 

 

Цените в лева са без ДДС 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №334 

Гр.Ботевград,14.12.2016 г.   

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно отпускане на 

финансови средства за закупуване и монтиране на електро-пастир. 

/вх.№0812-1017/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос 

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

ЗМСМА и проведено  поименно  гласуване, с 23  гласа „за”, 0 гласа 

„против”, 2 гласа „въздържал се”  при общ брой общински съветници 

29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

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

7 000,00 /седемхиляди /лева от собствени приходи на Община Ботевград 

за закупуването и монтирането на главен път Е-79 в участъка на бившия 

ПИК  на електро-пастир за ограничаване на достъпа на безстопанствени 

животни.  

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

 

 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №335 

Гр.Ботевград,14.12.2016 г.   

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отпускане на 

финансови средства за закупуване и монтиране на указателни и 

информационни табели. /вх.№0812-1018/и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос , Общинският съвет – Ботевград на 

основание чл.21,ал.1,т.6 и т.8 от ЗМСМА и проведено  поименно  

гласуване, с 24  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  15 700,00 /петнадесет хиляди и седемстотин /лева от 

собствени приходи на Община Ботевград за закупуването и монтирането  

на указателни и информационни табели. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №336 

Гр.Ботевград,14.12.2016 г.   

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  застраховане 

на общински имоти-частна общинска собственост/вх.№0812-1010/и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос , Общинският 

съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА ,чл.9,ал.2 от 

ЗОС 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. Определя имотите – частна общинска собственост, които подлежат 

на задължително застраховане за 2017 г. и дава съгласие Кмета на община 

Ботевград да ги  застрахова  както следва:  

№                                    Описание на имота АОС №/дата 

1 2 3 

1 Сграда-бивш пионерски дом едноетажна със ЗП-546кв.м.,  

ул.Стефан Стамболов, гр.Ботевград 

АОС-частна № 

262/07.03.2001 

2 Западна част на Ритуална зала –пенсионерски клуб –ЗП 

255кв.м. ,кв.65, с входове от ул. Акад. Романски и от ул. 

Гурко ,Ботевград 

АОС-частна № 

1107/03.09.2008 

3 Ритуална зала за тъжни обреди – едноетажна ЗП-200кв.м , 

кв.153 ,парцел 3,жк Васил Левски , Ботевград 

АОС-частна № 

362/11.03.2002 

4 Спортно-тренировъчен център в ОУ”В.Левски”-двуетажна 

ЗП-1750кв.м.,Ботевград ,ул. Александър Батенберг” № 14, 

Ботевград 

АОС-частна № 

599/10.03.2004 

5 Спортно тренировъчен комплекс кв.146-плувен басейн, 

Ботевград 

АОС-частна 

1043/16.04.2008г. 

6 Триетажна масивна сграда/ „Родина”/ с РЗП-1697.55кв.м.,  

гр.Ботевград ,пл..Саранск 10,  

АОС-частна № 

1164/18.05.2009 

7 Сграда Доболнична помощ в кв.202   /болницата/ с      РЗП 

5377 кв.м.-гр.Ботевград ,кв.202,ул.Божко Божилов, Ботевград 

АОС-частна № 

986/18.01.2008 



8 Парокотелно в кв.202/болницата/ със ЗП - 351,17кв.м., 

гр.Ботевград ,кв.202,ул.Божко Божилов, Ботевград 

АОС-частна № 

986/18.01.2008 

9 Об.част от двуетажна масивна сграда бивш Кафе-аперитив в 

кв.202/болницата/ЗП-236.15кв.м.,гр.Ботевград, 

кв.202,ул.Божко Божилов ,Ботевград 

АОС-частна № 

986/18.01.2008 

10 Об.част от двуетажна масивна сграда – бивша поща в 

кв.202/болницата/ със ЗП-147.70кв.м., гр.Ботевград 

,кв.202,ул.Божко Божилов, Ботевград 

АОС-частна № 

986/18.01.2008 

11 Четириетажна масивна сграда /Учебен корпус/ с РЗП-3356 

кв.м., ЗП -839 кв.м. в УПИ І, кв. 238 в гр.Ботевград 

АОС-частна № 

1483/11.07.2013 

12 Сграден фонд ,бивша собственост на „Родина 75И”,РЗП 

3383кв.м-22 бр.сгради, ул.Севаст Огнян”Ботевград 

АОС-частна № 

1270/01.11.2010г 

13 Едноетажна сграда със ЗП-404,80кв.м. в УПИ VІІІ-3516-за 

производствена и складова дейност в квартал 235/бивше 

редовно поделение/   по плана на гр.Ботевград. 

АОС-частна № 

781/30.05.2006г. 

14 Едноетажна сграда със ЗП-404,80кв.м. в УПИ ІХ-3516 –за  

производствена и складова  дейност в квартал 235/бивше 

редовно поделение/    по плана на гр.Ботевград  . 

АОС-частна № 

782/30.05.2006г. 

15 Едноетажна сграда със ЗП-404,80кв.м. в УПИ Х-3516-за  

производствена и складова дейност в квартал 235/бивше  

редовно поделение/   по плана на гр.Ботевград 

АОС-частна № 

783/30.05.2006г. 

 

16 Едноетажна сграда със ЗП-404,80кв.м. в УПИ ХІ-3516-за  

производствена и складова дейност в квартал 235/бивше 

редовно поделение/   по плана на гр.Ботевград  

АОС-частна № 

784/30.05.2006г. 

17 Едноетажна сграда със ЗП-404,80кв.м. в УПИ ХІІ-3516-за  

производствена и складова дейност в квартал 235 /бивше  

редовно поделение/  по плана на гр.Ботевград  

АОС-частна № 

785/30.05.2006г. 

18 Седеметажна масивна сграда/Стационар/ с РЗП-6505.71кв.м.  

ул.”Божко Божилов , УПИ І, в кв.202,гр.Ботевград 

АОС-частна №  

1121/ 14.11.2008г. 

19 Сграден фонд  ПСПВ Чеканица - гр.Ботевград 1221/ 01.03.2010г 

20 Сграден фонд  ПСПВ-Трудовец 

 

АОС-частна 

№1658/11.10.2013 

21 Сграден фонд  ПСПВ-Литаково АОС-частна 

№1299/09.092011г

. 

22 Сграден фонд  ПСПВ-Врачеш АОС-частна 

№991/06.03.2008г. 

23 Сграден фонд  Рег.депо за неопасни отпадъци, Ботевград АОС-частна 

№993/11.03.2008г. 

24 Клуб за културно – масова дейност с.Трудовец,  

реконструирана сграда бивша детска ясла в УПИ І-за  

училище, кв.106 

АОС-частна 

№2192/30.11.15г 

25 Клуб за културно – масова дейност с.Рашково 

новопостроена сграда, УПИ ІV-за културен дом, кв.31 

АОС-частна 

№2191/30.11.15г 

26 Клуб за културно – масова дейност с.Литаково 

новопостроена сграда в УПИ І-за комбинат за детска ясла, 

кв.78 

АОС-частна 

№2190/30.11.15г 

27 Клуб за културно – масова дейност с.Скравена- 

новопостроена сграда в УПИ ІІІ-за общ.обсл.дейност 

АОС-частна 

№2189/24.11.15г 

28 Клуб за културно – масова дейност с.Врачеш АОС-частна 



новопостроена сграда в УПИ VІІІ-за училище №2188/24.11.15г. 

29 Клуб за културно – масова дейност гр.Ботевград- 

ромски клуб в кв.10, гр.Ботевград 

2143/15.04.2015  

 

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

произтичащите от т.1 на решението процедури. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №337 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемане на Програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 

Ботевград през 2017г. /вх.№0812-1015/ 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 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. Приема Програма за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост в Община Ботевград през 2017 година,Приложение 1. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №338 

Гр.Ботевград,22.12.2016 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. на община Ботевград. /вх.0812-1028/ и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос , Общинският съвет – 

Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА  във вр. с чл.124,ал.3 от ЗПФ 

и проведено  поименно  гласуване, с 24  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа 

„въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема компенсирани промени в плана за капиталови разходи финансирани 

с целева субсидия за 2016г., съгласно приложение №1 - ПЛАН за 

компенсирани промени  на капиталовите разходи между отделни обекти, 

финансирани със средства от целевата субсидия, определена със закона за 

държавния бюджет за  2016г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №339 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно разсрочване на поет 

краткосрочен общински дълг чрез получаване на временен безлихвен заем от 

държавния бюджет. /вх.№0812-1025/ и  становища на Постоянните комисии по 

същия въпрос , Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.10 

,чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.3,т.5,чл.13,чл.16 и чл.17,ал.1 и 

ал.2 от Закона за общинския дълг , чл.103,ал.4 от Закона за публичните  

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

1 гласа „въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Дaва  съгласие Община Ботевград да  разсрочи  поетия 

краткосрочен  общински дълг в размер на 3 650 992,00/ три милиона 

шестстотин и петдесет хиляди деветстотин деветдесет и два/ лева  с цел 

финансиране на разходи за изпълнението на проект „ГПСОВ Ботевград – 

съпътстваща и довеждаща инфраструктура към нея“ по процедура с 

реф. № BG161PO005/10/1.11/02/16 – „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в англомерации над 10 000 

е.ж.” на Министерството на околната среда и водите, Дирекция 

„Кохезионна политика за околна среда” по Оперативна програма „Околна 

среда 2007 – 2013г.”, Приоритетна ос 1, съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на ЕО. 

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Ботевград да 

извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение 

на решението по т. 1. 
 

            

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №340 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно ползване на временен заем от 

бюджетната сметка на община Ботевград. /вх.№0812-1030/ и  становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос , Общинският съвет – Ботевград на 

основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от  ЗМСМА и чл.104,ал.-1т.5 от Закона за 

публичните финанси   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. Дава съгласие да бъдат прехвърлени финансови средства в размер на  

16 180.00 лева /шестнадесет хиляди сто и осемдесет лева/ от бюджетната 

сметка на община Ботевград под формата на временен заем за  

разплащане на разходи по проект „Предоставяне на социални услуги в 

община Ботевград” по Договор за безвъзмездна финансова помощ 

№BG05M9OP001-2.002-0255-C01 по схема „Независим живот” по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №341` 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на   Докладна записка относно ползване на временен заем от 

бюджетната сметка на община Ботевград. /вх.№0812-1031/ и  становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос , Общинският съвет – Ботевград на 

основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от  ЗМСМА и чл.104,ал.-1т.5 от Закона за 

публичните финанси   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. Дава съгласие да бъдат прехвърлени финансови средства в размер на  

1856.56 лева /хиляда осемстотин петдесет и шест лева и петдесет и шест 

стотинки/ от бюджетната сметка на община Ботевград под формата на 

временен заем за  разплащане на разходи по проект Договор за безвъзмездна 

финансова помощ №BG05FMOP001-3.002-0196-C01 по Оперативна програма 

за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица в България между Община 

Ботевград и Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция 

„Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №342 

Гр.Ботевград,22.12.2016 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.№0812-1011/   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 r 

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

„въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Одобрява начални тръжни пазарни цени и дава съгласие за 

продажба  по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публичен търг с тайно 

наддаване на общински недвижими имоти, както следва: 

1.1. Имот № 11, кадастрален район 599 по плана на 

новообразуваните имоти, местност „Чешковица”, землище на с. Врачеш, с 

площ 1273.68 кв.м., начин на трайно ползване: трайни насаждения,  

актуван с акт за частна общинска собственост № 2019/ 23.05.2014 г. при 

начална тръжна цена 1274.00 /хиляда двеста седемдесет и четири/ лв. 

Сделката е освободена от ДДС. 

1.2. Имот № 14, кадастрален район 599 по плана на 

новообразуваните имоти, местност „Чешковица”, землище на с. Врачеш, с 

площ 1785.33 кв.м., начин на трайно ползване: трайни насаждения,  

актуван с акт за частна общинска собственост № 2020/ 23.05.2014 г. при 

начална тръжна цена 1785.00 /хиляда седемстотин осемдесет и пет/ 

лв.Сделката е освободена от ДДС. 



1.3. Имот № 18, кадастрален район 599 по плана на 

новообразуваните имоти, местност „Чешковица”, землище на с. Врачеш, с 

площ 1723.11 кв.м., начин на трайно ползване: трайни насаждения,  

актуван с акт за частна общинска собственост № 2021/ 23.05.2014 г. при 

начална тръжна цена 1723.00 /хиляда седемстотин двадесет и три/ лв. 

Сделката е освободена от ДДС. 

1.4. Имот № 20, кадастрален район 599 по плана на 

новообразуваните имоти, местност „Чешковица”, землище на с. Врачеш, с 

площ 1859.06 кв.м., начин на трайно ползване: трайни насаждения,  

актуван с акт за частна общинска собственост № 2022/ 23.05.2014 г. при 

начална тръжна цена 1859.00 /хиляда седемстотин петдесет и девет/ лв. 

Сделката е освободена от ДДС. 

1.5. Имот № 21, кадастрален район 599 по плана на 

новообразуваните имоти, местност „Чешковица”, землище на с. Врачеш, с 

площ 1442.36 кв.м., начин на трайно ползване: трайни насаждения,  

актуван с акт за частна общинска собственост № 2023/ 25.05.2014 г. при 

начална тръжна цена 1442.00 /хиляда четиристотин четиридесет и два/ 

лв. Сделката е освободена от 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 

                                                           №343` 

Гр.Ботевград,22.12.2016 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.№0812-1021/   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.1, във връзка с 

чл. 41, ал.2 от ЗОС 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. Одобрява актуална начална тръжна пазарна цена и дава съгласие 

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 № 1470/ 02.07.2013 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 05815.305.519 с площ от 

1646.00 /хиляда шестстотин четиридесет и шест /кв.м. по акт за 

общинска собственост и 1645/ хиляда шестстотин четиридесет и пет/ 

кв.м. по актуална скица № 15-598535-02.12.2016г. издадена от СГКК – 

Софийска област, трайно предназначение на територията: 

урбанизирана; начин на трайно ползване - за друг вид производствен 

складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 

3516, кв. 235, УПИ VІ, промишлена зона ЮГ, при начална тръжна 



цена в размер на 56 346 /петдесет и шест хиляди триста четиридесет и 

шест/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 

                                                           №344` 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на   Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право 

на ползване и право на строеж върху имоти – общинска собственост. 

/вх.№0812-1014/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. 37, ал. 6, чл. 39, ал. 4 

от Закона за общинската собственост, чл. 73, ал. 1, т. 1 и чл. 78, ал. 2, т. 1 от 

НРПУРОИ  и проведено  поименно  гласуване, с 26  гласа „за”, 0 гласа 

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

Р  Е  Ш  И  : 

1. Изважда от дълготрайните материални активи на „МБАЛ-

Ботевград” ЕООД Ботевград за сметка на собствения капитал и дава 

съгласие за придобиване правото на собственост от община Ботевград на 

следните дълготрайни активи:  

част от първи етаж на масивна четириетажна сграда със ЗП 1180,70 

кв.м., находяща се в УПИ І- за болница и обществено обслужване в кв. 202 

по плана на гр. Ботевград /западна част ползвана от ФСМП/, състояща се 

следните помещения: 

- приемно помещение – 16,11 кв.м.; 

- противошокова зала – 34,00 кв.м.; 

- хирургична – 16,08 кв.м.; 

- стая за покой – 16,56 кв.м.; 

- стая за шофьори – 15,84 кв.м.; 

- склад – 15,84 кв.м.; 

- кабинет – 15,84 кв.м.; 

- тоалетна за пациенти – 5,32 кв.м.; 

- тоалетна и умивални за персонал – 14,82 кв.м.; 



- стая за персонал – 22,56 кв.м.; 

- лекарски кабинет – 25,22 кв.м.; 

- диспечерна – 15,94 кв.м.; 

- стая за персонал -16,64 кв.м; 

- сервизно помещение – 7,28 кв.м.; 

- коридор – 37,96 кв.м.; 

- фоайе – 32,34 кв.м. 

с обща полезна площ – 308,35 кв.м. и застроена площ 401,00 кв.м. 

с балансова  

стойност 191461,46 лв.  

2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за 

срок от 10/десет/  

години на Министерство на здравеопазването върху следния сграден фонд: 

част от първи етаж на масивна четириетажна сграда със ЗП 1180,70 

кв.м., находяща се в УПИ І- за болница и обществено обслужване в кв. 202 

по плана на гр. Ботевград/ западна част ползвана от ФСМП/, състояща се 

следните помещения: 

- приемно помещение – 16,11 кв.м.; 

- противошокова зала – 34,00 кв.м.; 

- хирургична – 16,08 кв.м.; 

- стая за покой – 16,56 кв.м.; 

- стая за шофьори – 15,84 кв.м.; 

- склад – 15,84 кв.м.; 

- кабинет – 15,84 кв.м.; 

- тоалетна за пациенти – 5,32 кв.м.; 

- тоалетна и умивални за персонал – 14,82 кв.м.; 

- стая за персонал – 22,56 кв.м.; 

- лекарски кабинет – 25,22 кв.м.; 

- диспечерна – 15,94 кв.м.; 

- стая за персонал -16,64 кв.м; 



- сервизно помещение – 7,28 кв.м.; 

- коридор – 37,96 кв.м.; 

- фоайе – 32,34 кв.м. 

с обща полезна площ – 308,35 кв.м. и застроена площ 401,00 кв.м. 

Общински съвет Ботевград упълномощава от свое име 

ПОЛЗВАТЕЛЯ да съгласува  

проекти с институции, свързани с извършване на ремонтни дейности с 

цел подобряване на имота. 

 ПОЛЗВАТЕЛЯТ  има право да извършва подобрения на имота за своя 

сметка, 

включващи и вътрешни преустройства и намеса върху общи сградни 

инсталации и комуникации, свързани с изграждането, ремонта и 

поддържането на обектите на техническата инфраструктура.   

3. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж за срок 

от 10 /десет/  

години на Министерство на здравеопазването върху терен от 170 кв. м., 

част от УПИ І- за болница и обществено обслужване в кв. 202 по плана 

на Ботевград /прилежащ терен от южната страна на ФСМП/ за 

изграждане на: козирка – 35 кв.м., навес за линейки – 45 кв.м., дизелов 

генератор – 10 кв.м. и паркинг за посетители – 80 кв.м. 

4. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от т.1, т. 2 и т. 3 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 

                                                           №345` 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно одобряване на ПУП – парцеларен 

план за транспортен достъп и ПУП – парцеларен план и План – Схема на 

кабелно отклонение от оптична кабелна линия София – Враца ОКЛ1.  

/вх.№0812-1020/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, чл.21, ал.1,  т.11  от Закона за местното самоуправление и 

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

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

гласуване, с 16  гласа „за”, 0 гласа „против”,11  гласа „въздържал се”  при общ 

брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1.Одобрява ПУП- Парцеларен план  и План - Схема на кабелно 

отклонение от оптична кабелна линия София-Враца ОКЛ1., елемент на 

техническата инфраструктура, преминаващ  през имоти с  идентификатори 

по КК и КР на землището на гр.Ботевград, както следва: 

- публична общинска собственост - поземлени имоти(ПИ) с 

идентификатори:  05815.10.36 с начин на трайно ползване (НТП) „Пътища 

ІV-ти клас”,   05815.10.38 с НТП „Пасище”, 05815.10.30 с НТП „Полски 

път” и 05815.13.151 с НТП „Пътища ІV-ти клас”; 

- частна общинска собственост - ПИ с идентификатор  05815.10.6  с 

НТП „Нива”; 

- държавна частна собственост - ПИ с идентификатор  05815.10.77  с 

НТП „Горско стопанство”; 

- частна собственост - ПИ с идентификатор  05815.13.119  с НТП 

„Пасище, мера” и ПИ с идентификатор  05815.13.189 с НТП „Вилни зони”, 

съгласно приложен ПУП - ПП кабелно отклонение от оптична кабелна 

линия „ВРАЦА – СОФИЯ ОКЛ1”, подобект „КАБЕЛНО ОТКЛОНЕНИЕ 

НА ИА ЕСМИС БОТЕВГРАД – БОТЕВГРАД/2 – ФАЗА 2” 
  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №346` 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно промяна в структурата и 

числеността на персонала в Общинска администрация на община Ботевград. 

/вх.0812-1023/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос , 

Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.2  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. Увеличава числеността на персонала в отдел „Хуманитарни и 

социални дейности” с една щатна бройка”Здравен медиатор”. 

2. Направените промени по т.1 влизат в сила от 01.01.2017 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

               Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №347 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка  относно утвърждаване на критерии и 

определяне начина за тристепенно финансово стимулиране на млади семейства 

от община Ботевград. /вх.№0812-1016/, становища на Постоянните комисии по 

същия въпрос и предложение на др. Веселка Златева-общински съветники , 

Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6   и т.23от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и проведено поименно    

гласуване, с 25  гласа „за”, 0 гласа „против”,1  гласа„въздържал се”  при общ 

брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

I. Отменя  Решение №135/27.04.2006г. на ОбС -  Ботевград.  

 II. Утвърждава тристепенно финансово стимулиране на млади семейства 

от община Ботевград.  

III. Определя следните общи условия за кандидатстване за финансово 

подпомагане:  

1. Финансовото подпомагане се осъществява на три етапа при настъпване 

на събитията:        

а/ раждане;  

 б/ прием в детска градина;  

 в/ прием в училище; 

  2. Средствата за подпомагане се отпускат на майката/осиновителката до 

трето поредно дете, включително.  Ограничението не се отнася за трето 

поредно раждане на близнаци.  

  3. При осиновяване на деца до 7 години са в сила всички условия за 

новородените.  



  4. Подпомагането е диференцирано на база образование на 

майката/осиновителката. 

  5. За трите етапа на подпомагане на майките/осиновителките се изплащат: 

  - 1000 лева – на майките/осиновителките с висше образование, 

разпределени  при раждане – 600.00 лева, втори етап – 200.00 лева ,трети 

етап – 200.00 лева; 

  - 800.00 лева – на майките/осиновителките със средно образование, 

разпределени  при раждане – 500.00 лева, втори етап – 150.00 лева ,трети 

етап – 150.00 лева; 

  - 500 лева – на майките/осиновителките с основно образование, 

разпределени  при раждане – 300.00 лева, втори етап – 100.00 лева ,трети 

етап – 100.00 лева; 

  - 350 лева – на майките/осиновителките с начално и по-ниско 

образование, разпределени  при раждане – 200.00 лева, втори етап – 75.00 

лева ,трети етап – 75.00 лева; 

   6. За майките /осиновителките живеещи  в селата и записали децата  си в 

детски заведения и училища в селата да се изплащат за втори и трети етап 

допълнително по 50.00 лева над определеното подпомагане в т.5. 

   7. На финансово подпомагане на втори етап подлежат само майките 

заявили и получили подпомагане на първи етап. На финансово 

подпомагане на трети етап подлежат само майките заявили и получили 

подпомагане на втори етап. Условието не се прилага в случаите на 

осиновяване.  

  IV. Определя следните конкретни условия за кандидатстване за 

финансово подпомагане: 

1. Родителите на новороденото да са навършили пълнолетие към датата 

на раждане на детето; 

2. Поне един от родителите на новороденото да има обработен постоянен 

и настоящ адрес  на територията на община Ботевград не по-късно от 

12 месеца преди раждането/осиновяването на детето. Условието за 



наличие на настоящ адрес не се отнася за майки/осиновителки, 

записани в редовна форма на обучение и удостоверили, че са 

студентки с надлежно заверено удостоверение от съответния ВУЗ.   

3. Заявлението за подпомагане на първи етап се подава от 

майката/осиновителката в срок до 90 дни от раждането/осиновяването 

на детето;  

4. Заявлението за подпомагане на втори и трети етап при постъпване в 

детска градина и училище се подава от майката/законен представител 

на детето в периода от 1 септември до 30 октомври;   

5. При постъпване в детска градина и училище децата да са редовно 

имунизирани, с изключение на тези с трайни противопоказания за 

ваксиниране; 

6. Родителите да удостоверят липса на просрочени задължения към 

община Ботевград или  да имат действащо споразумение за разсрочено 

плащане на задълженията;   

 V. Критериите за подпомагане влизат в сила за родените/осиновените 

след 01.01.2017г. деца. 

 VI. Необходимите средства да се осигурят от собствени приходи на 

община Ботевград.   

 VII. Възлага на кмета на община Ботевград да утвърди образци на 

заявления, приложими при кандидатстване за всеки един от трите етапа.  

     

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №348 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка  относно предоставяне на земеделски 

имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ./вх.№0811-1051// 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 25  гласа „за”, 0 гласа „против”,0  гласа„въздържал се”  при общ 

брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Предоставя на наследниците на Косто Радулов Коцев следният 

земеделски имот: 

- имот с проектен № 001727, с НТП: Пасище с храсти  , с площ от 

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

в местността „Милково лице”, попадащ в имот № 001347 – земи по чл. 19 

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

и съседи съгласно скица – проект № Ф02771/ 09.09.2016 г. 

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

решение на Костадин Петров Костов, в качеството му на наследник на 

Косто Радулов Коцев, 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 

                                                           №349 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка  относно предоставяне на земеделски 

имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ./вх.№0811-1052// 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 25  гласа „за”, 0 гласа „против”,0  гласа„въздържал се”  при общ 

брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Предоставя на наследниците на Петко Даков Трънкара  следният 

земеделски имот: 

- имот с проектен № 017002, с НТП: Нива  , с площ от 0.501 дка, категория 

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

„Пазарника” – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Трудовец, 

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

Ф01994/ 01.09.2016 г. 

 

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

на Радка Дакова Стоянова в качеството и на наследник на Петко Даков 

Трънкара , 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 

                                                           №350 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка  относно предоставяне на земеделски 

имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ./вх.№0811-1053// 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 25  гласа „за”, 0 гласа „против”,0  

гласа„въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Предоставя на наследниците на Рада Костова Мишовска  следният 

земеделски имот: 

- имот с проектен № 001728, с НТП: Пасище с храсти  , с площ от 2.299 

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

местността „Станков преслъп”, попадащ в имот № 001347 – земи по чл. 19 

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

съседи съгласно скица – проект № Ф02772/ 09.09.2016 г. 

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

на Костадин Петров Костов, в качеството му на наследник на Рада Костова 

Мишовска, 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 

                                                           №351 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка  относно предоставяне на земеделски 

имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ./вх.№0812-1009/ 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 25  гласа „за”, 0 гласа „против”,0  гласа„въздържал се”  при общ 

брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 1. Предоставя на наследниците на Димитра Иванова Касапска следният 

земеделски имот: 

- имот с проектен № 001723, с НТП: Пасище с храсти  , с площ от 1.895 

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

местността „Ръжеников преслъп”, попадащ в имот № 001347 – земи по чл. 

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

и съседи съгласно скица – проект № Ф02898/ 16.11.2016 г. 

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

на Дилянка Дакова Петкова, в качеството и на наследник на Димитра 

Иванова Касапска , 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 

                                                           №352 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно удължаване срока на 

ликвидация на „БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО“ 

ЕООД, гр. Ботевград в /л/. /вх.№0812-1034/и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос , Общинският съвет – Ботевград на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.266,ал.2 от Търговския закон  и проведено поименно    

гласуване, с 24  гласа „за”, 0 гласа „против”,2  гласа„въздържал се”  при 

общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Удължава срока за ликвидация на „Благоустройство и комунално 

стопанство”ЕООД,гр.Ботевград в /л/ с 12 /дванадесет/ месеца, считано от 

01.10.2016 година. 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да сключи анекс към 

Договор за възлагане на ликвидация на „Благоустройство и комунално 

стопанство”ЕООД,гр.Ботевград в /л/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

    

    ПРЕПИС! 

      

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №353 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРТИН ТИНЧЕВ –ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС 

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно създаване на 

временна комисия към Общински съвет Ботевград. /вх.№0812-1045/ 

/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос , Общинският 

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

самоуправление и местната администрация и проведено   гласуване, с 25  

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Създава Временна комисия към Общински съвет- Ботевград, която  

да се запознае с цялата  налична документация свързана с 

ликвидацията на Търговия ЕАД-в ликвидация,гр.Ботевград и внесе 

предложение за решение  на редовното заседание през м. февруари 

2017 година в състав, както следва: 

     Председател:Спасен Ценов- общински съветник 

     Членове:Коцо Коцев 

               Цонка Докова 

               Милчо Владимиров 

               Филип Филипов 

               Цветан Цолов 

               Тихомир Найденов 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

    

    ПРЕПИС! 

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №354 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка /вх.№0812-1036/ относно обезпечаване 

авансовото плащане по административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-45/01.09.2016 г. по ОП „Региони в 

растеж“ 2014-2020 за Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 1”, сключен между 

МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция 

„Градско и регионално развитие” и Община  Ботевград и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос , Общинският съвет – Ботевград на 

основание чл.21, ал.1, т.10, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.15, т.1 и чл.16, т.3 от 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ РД-02-37-45/01.09.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за Проект 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в гр. Ботевград – етап 1”, сключен между МРРБ, Управляващ орган на 

ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” и 

Община  Ботевград, и проведено    поименно гласуване, със 17  гласа „за”, 0 

гласа „против”,6  гласа„въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Упълномощава кмета на Община Ботевград да подпише запис на 

заповед, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и 

удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на 

МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция 

„Градско и регионално развитие”, в размер на 282 378,85 лв. (двеста 

осемдесет и две хиляди триста седемдесет и осем лева и 85 ст.), 

представляващи 35% (тридесет и пет на сто) от стойността на 

предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ 

към Бенефициента, за обезпечаване на авансовото плащане по 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № РД-02-37-45/01.09.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 

за Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 1”, сключен между 

МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция 

„Градско и регионално развитие” и Община  Ботевград.  



2. Възлага на кмета на Община Ботевград да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-

45/01.09.2016 г. и да ги представи пред МРРБ, Управляващ орган на ОП 

„Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

    

    ПРЕПИС! 

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №355 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка /вх.№0812-1036/ относно обезпечаване 

авансовото плащане по административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-95/16.09.2016 г. по ОП 

„Региони в растеж“ 2014-2020 за Проект „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сграда от държавната инфраструктура на гр. 

Ботевград”, сключен между МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в 

растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” и Община  

Ботевград и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет – Ботевград  на  основание чл.21, ал.1, т.10, чл.27, ал.4 и 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.15, т.1 и чл.16, т.3 от административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-95/16.09.2016 г. по ОП 

„Региони в растеж“ 2014-2020 за Проект „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сграда от държавната инфраструктура на гр. 

Ботевград”, сключен между МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в 

растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” и Община  

Ботевград и проведено   поименно гласуване, със  17  гласа „за”, 0 гласа 

„против”,6  гласа„въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1. Упълномощава кмета на Община Ботевград да подпише запис на 

заповед, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и 

удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на 

МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция 

„Градско и регионално развитие”, в размер на 123 335,63 лв. (сто двадесет 

и три хиляди триста тридесет и пет лева и 63 ст.), представляващи 35% 

(тридесет и пет на сто) от стойността на предоставената от Управляващия 

орган безвъзмездна финансова помощ към Бенефициента, за обезпечаване 

на авансовото плащане по административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-95/16.09.2016 г. по ОП 

„Региони в растеж“ 2014-2020 за Проект „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сграда от държавната инфраструктура на гр. 

Ботевград”, сключен между МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в 

растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” и Община  

Ботевград.  



2. Възлага на кмета на Община Ботевград да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-

95/16.09.2016 г. и да ги представи пред МРРБ, Управляващ орган на ОП 

„Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

              ПРЕПИС! 

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №356 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка /вх.№0812-1036/ относно 

Обезпечаване авансовото плащане по административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-

118/19.09.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за Проект 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от 

образователната инфраструктура на гр. Ботевград”, сключен между МРРБ, 

Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско 

и регионално развитие” и Община  Ботевград и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос, Общинският съвет-Ботевград  на  основание 

чл.21, ал.1, т.10, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.15, т.1 и чл.16, т.3 от административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-

95/16.09.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за Проект 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната 

инфраструктура на гр. Ботевград”, сключен между МРРБ, Управляващ 

орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално 

развитие” и Община  Ботевград и проведено    поименно гласуване, със  17  

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Упълномощава кмета на Община Ботевград да подпише запис на 

заповед, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и 

удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на 

МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция 

„Градско и регионално развитие”, в размер на 483 909,85 лв. (четиристотин 

осемдесет и три хиляди деветстотин и девет лева и 85 ст.), представляващи 

35% (тридесет и пет на сто) от стойността на предоставената от 

Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ към Бенефициента, 

за обезпечаване на авансовото плащане по административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-

118/19.09.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за Проект 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от 

образователната инфраструктура на гр. Ботевград”, сключен между МРРБ, 



Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско 

и регионално развитие” и Община  Ботевград.  

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-

118/19.09.2016 г. и да ги представи пред МРРБ, Управляващ орган на ОП 

„Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

              ПРЕПИС! 

 

 

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №357 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка /вх.№0812-1036/  относно обезпечаване 

авансовото плащане по административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-139/26.09.2016 г. по ОП „Региони 

в растеж“ 2014-2020 за Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

в сграда от културната инфраструктура на гр. Ботевград”, сключен между 

МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция 

„Градско и регионално развитие” и Община  Ботевград и и  становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет-Ботевград на 

основание чл.21, ал.1, т.10, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.15, т.1 и чл.16, т.3 от 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ РД-02-37-139/26.09.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за Проект 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната 

инфраструктура на гр. Ботевград”, сключен между МРРБ, Управляващ орган 

на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално 

развитие” и Община  Ботевград и проведено    поименно гласуване, със  17  

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

съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1. Упълномощава кмета на Община Ботевград да подпише запис на заповед, 

без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от 

какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на МРРБ, 

Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и 

регионално развитие”, в размер на 419 268,57 лв. (четиристотин и деветнадесет 

хиляди двеста шестдесет и осем лева и 57 ст.), представляващи 35% (тридесет 

и пет на сто) от стойността на предоставената от Управляващия орган 

безвъзмездна финансова помощ към Бенефициента, за обезпечаване на 

авансовото плащане по административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-139/26.09.2016 г. по ОП „Региони 

в растеж“ 2014-2020 за Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

в сграда от културната инфраструктура на гр. Ботевград”, сключен между 

МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция 

„Градско и регионално развитие” и Община  Ботевград.  



 

 

 

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по административен договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-139/26.09.2016 

г. и да ги представи пред МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” 

– Главна дирекция „Градско и регионално развитие”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

              ПРЕПИС! 

 

 

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №358 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка /вх.№0812-1036 / относно 

Обезпечаване авансовото плащане по административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-

182/11.10.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за Проект 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната 

сграда на Община Ботевград”, сключен между МРРБ, Управляващ орган 

на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално 

развитие” и Община  Ботевград и становища на Постоянните комисии по 

същия въпрос, Общинският съвет-Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.10, 

чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.15, т.1 и чл.16, т.3 от административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-

182/11.10.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за Проект 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната 

сграда на Община Ботевград”, сключен между МРРБ, Управляващ орган 

на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално 

развитие” и Община  Ботевград, и проведено    поименно гласуване, със  17  

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1. Упълномощава кмета на Община Ботевград да подпише запис на 

заповед, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и 

удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на 

МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция 

„Градско и регионално развитие”, в размер на 614 385,83 лв. (шестстотин и 

четиринадесет хиляди триста осемдесет и пет лева и 83 ст.), 

представляващи 35% (тридесет и пет на сто) от стойността на 

предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ 

към Бенефициента, за обезпечаване на авансовото плащане по 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № РД-02-37-182/11.10.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 

за Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

административната сграда на Община Ботевград”, сключен между МРРБ, 



Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско 

и регионално развитие” и Община  Ботевград.  

 

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-

182/11.10.2016 г. и да ги представи пред МРРБ, Управляващ орган на ОП 

„Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

              ПРЕПИС! 

 

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №359 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка /вх.№0812-1036 / относно 

Обезпечаване авансовото плащане по административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-

236/01.11.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за Проект 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 4”, сключен между МРРБ, 

Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско 

и регионално развитие” и Община  Ботевград  и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет-Ботевград на 

основание чл.21, ал.1, т.10, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.15, т.1 и чл.16, т.3 от 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № РД-02-37-236/01.11.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 

за Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 4”, сключен между 

МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция 

„Градско и регионално развитие” и Община  Ботевград, и проведено    

поименно гласуване, със  17  гласа „за”, 0 гласа „против”,6 

гласа„въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1. Упълномощава кмета на Община Ботевград да подпише запис на 

заповед, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и 

удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на 

МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция 

„Градско и регионално развитие”, в размер на 370 138,23 лв. (триста и 

седемдесет хиляди сто тридесет и осем лева и 23 ст.), представляващи 35% 

(тридесет и пет на сто) от стойността на предоставената от Управляващия 

орган безвъзмездна финансова помощ към Бенефициента, за обезпечаване 

на авансовото плащане по административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-236/01.11.2016 г. по ОП 

„Региони в растеж“ 2014-2020 за Проект „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – 

етап 4”, сключен между МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в 

растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” и Община  

Ботевград.  



2. Възлага на кмета на Община Ботевград да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-

236/01.11.2016 г. и да ги представи пред МРРБ, Управляващ орган на ОП 

„Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

              ПРЕПИС! 

 

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №360 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка /вх.№0812-1036 /  относно 

Обезпечаване авансовото плащане по административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-

249/09.11.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за Проект 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 3”, сключен между МРРБ, 

Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско 

и регионално развитие” и Община  Ботевград и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос, Общинският съвет-Ботевград на основание 

чл.21, ал.1, т.10, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.15, т.1 и чл.16, т.3 от административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-

249/09.11.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за Проект 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 3”, сключен между МРРБ, 

Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско 

и регионално развитие” и Община  Ботевград, и проведено    поименно 

гласуване, със  17  гласа „за”, 0 гласа „против”,6 гласа„въздържал се”  при 

общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1. Упълномощава кмета на Община Ботевград да подпише запис на 

заповед, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и 

удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на 

МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция 

„Градско и регионално развитие”, в размер на 531 620,48 лв. (петстотин 

тридесет и една хиляди шестстотин и двадесет лева и 48 ст.), 

представляващи 35% (тридесет и пет на сто) от стойността на 

предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ 

към Бенефициента, за обезпечаване на авансовото плащане по 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № РД-02-37-249/09.11.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 

за Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 3”, сключен между 



МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция 

„Градско и регионално развитие” и Община  Ботевград.  

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-

249/09.11.2016 г. и да ги представи пред МРРБ, Управляващ орган на ОП 

„Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

              ПРЕПИС! 

 

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №361 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка /вх.№0812-1036/ относно 

Обезпечаване авансовото плащане по административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-

250/09.11.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за Проект 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 2”, сключен между МРРБ, 

Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско 

и регионално развитие” и Община  Ботевград и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос, Общинският съвет-Ботевград на основание 

чл.21, ал.1, т.10, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.15, т.1 и чл.16, т.3 от административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-

250/09.11.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за Проект 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 2”, сключен между МРРБ, 

Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско 

и регионално развитие” и Община  Ботевград, и проведено    поименно 

гласуване, със  17  гласа „за”, 0 гласа „против”,6 гласа„въздържал се”  при 

общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1. Упълномощава кмета на Община Ботевград да подпише запис на 

заповед, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и 

удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на 

МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция 

„Градско и регионално развитие”, в размер на 486 172,12 лв. (четиристотин 

осемдесет и шест хиляди сто седемдесет и два лева и 12 ст.), 

представляващи 35% (тридесет и пет на сто) от стойността на 

предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ 

към Бенефициента, за обезпечаване на авансовото плащане по 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № РД-02-37-250/09.11.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 

за Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 2”, сключен между 



МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция 

„Градско и регионално развитие” и Община  Ботевград.  

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-

250/09.11.2016 г. и да ги представи пред МРРБ, Управляващ орган на ОП 

„Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

              ПРЕПИС! 

 

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №362 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане на структурата и 

числен състав на ОП „Балкан“ гр. Ботевград. /вх.№0812-1040/и становища 

на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет-Ботевград 

на основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.4, от Закона за 

общинската собственост и чл.7 и 8 от Правилника за организацията, 

устройството и дейността на ОП”Балкан, и проведено     гласуване с  26 

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1.Считано 01.01.2017 година приема численост на персонала на 

Общинско предприятие”Балкан”, гр.Ботевград от  19 човека  на 

трудов договор както следва : 

- директор                                     1 бр. 

- главен счетоводител                  1 бр. 

                                           УСТЦ Балкан   

- управител                                1 бр. 

- касиер домакин                       1 бр. 

- поддръжка на сгради              1 бр. 

- инструктор                               1 бр. 

                                                     УСТК Васил Левски 

- управител                                1 бр. 

- спасител басейн                      2 бр. 

- поддръжка на сгради              1 бр. 

- хигиенист                                1 бр. 

                                       Зала Арена Ботевград 

- управител                                1 бр. 



- поддръжка сгради                  1 бр. 

- хигиенист                                2 бр. 

 

                                      Зала „Георги Христов” 

- домакин                                  1 бр. 

- чистач – хигиенист-              1 бр. 

 

                                      Тенис Корт 

- касиер – домакин                 1 бр. 

- поддръжка сгради                1 бр. 

2.Изменя Правилника за организацията, устройството и 

дейността на Общинско предприятие „Балкан”, гр.Ботевград като 

утвърждава структура и числен състав – 19  щатни бройки, съгласно 

Приложение № 1 и Приложение 2.   

3. Възлага на директора на Общинско предприятие 

„Балкан”,гр.Ботевград да отрази направените промени в щатното 

разписание.    

 4. Възлага на директора на Общинско предприятие 

„Балкан”,гр.Ботевград да предприеме всички законови действия по 

подбора на лицата.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

              ПРЕПИС! 

 

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №363 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за поставяне 

на рекламни материали върху външна стена, явяваща се обща част на 

сграда, в която има имот – общинска собственост /вх.№0812-1039/ 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. 20, ал. 1, т. 1 от  Наредбата 

за преместваемите обекти за рекламните, информационните и 

монументално-декоративни елементи на територията на Община Ботевград 

и във връзка с чл. 53, т. 22 от Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград  и 

проведено   поименно  гласуване с  24 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 

гласа„въздържал се”  при общ брой общински съветници 29  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Р  Е  Ш  И  : 

1.Дава съгласие на „Иван Начев –Л” ЕООД, представлявано и управлявано 

от Иван Найденов Начев да разположи рекламно – информационни 

елементи, представляващи външна реклама по смисъла на чл. 28 от 

Наредбата за преместваемите обекти за рекламните, информационните и 

монументално-декоративни елементи на територията на Община Ботевград  

върху източната външна стена на двуетажна масивна сграда – Ритуален 

дом, находяща се в УПИ І  кв. 65 по плана на гр. Ботевград, при заплащане 

на месечна цена  съгласно чл. 53, т. 22 от Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги 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 

                                                       №364 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно допусната техническа грешка 

в Решение №342/24.11.16 г. на Общински съвет Ботевград, за допускане 

изработване на ПУП. /вх.№0812-1038/ и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос, Общинският съвет-Ботевград на основание 

чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), във връзка с дейностите по чл.17, Предвид на горното, на 

основание чл. 21, ал.1, т.11 и ал.1, т.2  от ЗМСМА, и проведено     

гласуване с  24 гласа „за”, 0 гласа „против”,2 гласа„въздържал се”  при общ 

брой общински съветници 29  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Р  Е  Ш  И  : 

1. Прави  корекция в текста на точка 1 на Решение №324/24.11.2016год., 

като вместо за „Вилно строителство” да се чете за „Жилищно 

строителство”. 

2. Настоящото решение е неразделна част от Решение №324/24.11.2016год. 

на Общински съвет - Ботевград. 
 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

              ПРЕПИС! 

 

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №366 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАН ЙОРДАНОВ –ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТНИК на Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства за АК „Орхание“/вх.№0812-1042/ , Общинският съвет-Ботевград 

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

местната администрация (ЗМСМА) 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.В бюджета на община Ботевград за 2017 година  да се заложат средства в 

резмер от 2 500 /две хиляди и петстотин лева/ ,които да се предоставят на 

Атлетически клуб „Орхание”,гр.Ботевград за подготовка на състезатели за 

участие в републиканско първенство  по лека атлетика през м. февруари 

2017 година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

              ПРЕПИС! 

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №366 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  издаване запис на заповед за 

обезпечаване авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова 

помощ/вх.0812-1046/ , Общинският съвет-Ботевград на основание 

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

администрация (ЗМСМА) и проведено   поименно   гласуване с  20 гласа 

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

съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Р  Е  Ш  И  : 

1.Упълномощава кмета на Община Ботевград да подпише запис на 

заповед, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и 

удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на 

МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция 

„Градско и регионално развитие”, в размер на 17 920,00 лв.  (седемнадесет 

хиляди деветстотин и двадесет лева и нула стотинки), представляващ 35 % 

от (тридесет и пет на сто) от стойността на предоставената от 

Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ към Бенефициента, 

за обезпечаване на авансовото плащане по Договор за безвъзмездна 

финансова помощ №BG16RFOP001-8.003-0024-C01 за изпълнение на 

бюджетна линия „Мерки за максимизиране на административния 

капацитет на Община Ботевград в сферата на енергийната ефективност“, 

сключен между МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – 

Главна дирекция „Градско и регионално развитие” и Община  Ботевград.  

2.Възлага на кмета на Община Ботевград да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-8.003-0024-C01 за 

изпълнение на бюджетна линия „Мерки за максимизиране на 

административния капацитет на Община Ботевград в сферата на 

енергийната ефективност“, сключен между МРРБ, Управляващ орган на 

ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално 

развитие” и Община  Ботевград.  

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

              ПРЕПИС! 

 

 

 

 

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №367 

Гр.Ботевград,22.12.2016 г.   

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  МАРАТИН ТИНЧЕВ –ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БОТЕВГРАД  на План – проект за работата на 

Общински съвет – Ботевград през първото тримесечие на 2017 година. 

/вх.№0812-1033/ и становища на ПК по същия въпрос 

, Общинският съвет-Ботевград на основание чл.21,ал.1, 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и 

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

се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1. Приема План – проект за работата на Общински съвет – Ботевград през 

първото тримесечие на 2017 година, Приложение 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

П Л А Н 

за работа на Общинския съвет-Ботевград през  първото   

тримесечие на 2017 година 
 

 

М.ЯНУАРИ   – 27.01.2017 година 

1. Отчет за изпълнението на програмата за управление на община 

Ботевград  за 2016 година. 

Докл.:Иван Гавалюгов - Кмет на Община-Ботевград 

2.  Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за второто 

шестмесечие на 2016 година.. 

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

3. Информация за изразходваните средства от спортни клубове на 

територията на община Ботевград. 

Докл.:Иван Гавалюгов - Кмет на Община-Ботевград 

4.  Докладни записки 

5.  Питания на общински съветници 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

М. ФЕВРУАРИ-24.02.2016 година – с.Новачене 

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

Докл:Георги Мишев  –Кмет на кметство с.Новачене. 

2.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Ботевград  за 

периода  второ полугодие  на  2016 година 

Докл.:Иван Гавалюгов - Кмет на Община-Ботевград 

3.Докладни записки 

4.Питания на общински съветници 

 

М.МАРТ-31.03.2017 година 

1.  Разглеждане  на годишните финансови отчети за 2015 година и 

приемане на бизнес планове за 2016 година на: 

1.1. „ВиК-Бебреш”ЕООД- Ботевград 

       Докл.: Управител на „ВиК-Бебреш”ЕООД- Ботевград 
1.2.”МБАЛ-Ботевград”ЕООД 

      Докл.: Управител на „МБАЛ-Ботевград”ЕООД 

2. Разглеждане   годишен финансов отчет за 2015 година на „Балкангаз 

2000”АД. 

      Докл.: Изпълнителен директор на „Балкангаз 2000”АД 

3 . Докладни записки 

4. Приемане план за работа на Общинския съвет-Ботевград  през второто   

тримесечие на 2016 година 

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

3.  Докладни записки 

4. Питания на общински съветници 



 

 
 


