
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

№30 
Гр.Ботевград,15.02.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно  Определяне на позицията на 

община Ботевград за начина на гласуване на представителя на общината в 

редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД – София, свикано на 17.02.2017г/вх.№-0802-6/,Общинският съвет-

Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.198е, ал.5 от Закона за 

водите  и  проведено  гласуване, със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 4 гласа 

„въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Упълномощава Иван Александров Гавалюгов - кмет на община 

Ботевград да гласува на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД – София на 17.02.2017г. по предварително обявения дневния ред по 

следния начин:         

1.1. По първа точка от дневния ред: „Отчет за дейността на Асоциация по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – София за 2016г. - да гласува „за”  

1.2. По втора точка от дневния ред: „Отчет за изпълнението на бюджета на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2016г. - да гласува „за”  

       

1.3. По точка трета от дневния ред: „Приемане на бюджет на Асоциация по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – София за 2017г. - да гласува „за”  

1.4. По точка четвърта от дневния ред: „Други“ - да  гласува по своя 

преценка в интерес на община Ботевград.                                    
 

МАРТИН ТИНЧЕВ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

 

 

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

№31 
Гр.Ботевград,23.02.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ МИШЕВ –КМЕТ НА КМЕТСТВО С. 

НОВАЧЕНЕ  на  Информация за социално икономическото състояние на 

село Новачене /вх.№0802-20/ и становища на Постоянните комисии  

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

местното самоуправление и местната администрация   и  проведено     

гласуване, с   26 гласа  гласа „за”, 0 гласа „против”, 2  гласа „въздържал се”  

при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

  

 

 

 

 

 

1. Приема  Информация за социално икономическото състояние на село 

Новачене. 

 

 

 

 

 
 

МАРТИН ТИНЧЕВ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

№32 
Гр.Ботевград,23.02.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет 

– Ботевград за второ полугодие на 2016 година. /вх.№0802-14/ и становища 

на Постоянните комисии,Общинският съвет-Ботевград на основание чл.21, 

ал.1, т.23  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация   и  проведено     гласуване, с  28   гласа „за”, 0 гласа 

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

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

  

 

 

 

1. Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет – 

Ботевград за второ полугодие на 2016 година. 

 

 

 

 

 
 

МАРТИН ТИНЧЕВ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 
 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

№33 
Гр.Ботевград,23.02.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване на съгласие за допълване 

и актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост в община Ботевград през 2017. /вх.№0802-4/ 

 и становища на Постоянните комисии,Общинският съвет-Ботевград на 

основание чл.21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9  от ЗОС и чл. 2а, ал. 2  

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

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

Р  Е  Ш  И  : 

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

Общинска собственост в Община-Ботевград през 2017 г. да се актуализира 

както следва: 

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

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

непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на 

вещни права, под аренда или за предоставяне за управление, буква Б. 

Имоти, които община Ботевград има готовност да продаде или учреди 

право на строеж върху тях се включат следните имоти: 

 - Поземлен имот с идентификатор 05815.302.246 по КККР на Ботевград, 

одобрени със Заповед № РД-18-49/14.10.2011 г. на ИД на АГКК, адрес 

Ботевград, ул. „Зелинград”, с площ 511.00 кв. м., трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за 

жилищни нужди, представляващ УПИ VІІІ- 243, кв. 10 по плана на 

Ботевград ; 

-  Поземлен имот с идентификатор 05815.302.245 по КККР на Ботевград, 

одобрени със Заповед № РД-18-49/14.10.2011 г. на ИД на АГКК, адрес 

Ботевград, ул. „Зелинград”, с площ 592.00 кв. м., трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за 

жилищни нужди, представляващ УПИ ІХ- 205, кв. 10 по плана на 

Ботевград . 

 

 



           2. 

 

1.2. В Раздел V. Описание на имотите , в които общината има намерение да 

прекрати съсобственост с физически или юридически лица се включат 

следните имоти: 

  - в УПИ VІ-976 и  в УПИ VІІ-976 в кв. 62 по плана на с. Скравена с  

Йорданка Христова Стаменова и Стефан Христов Стаменов   

 

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

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

 

 

 

 

 
 

МАРТИН ТИНЧЕВ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

№34 
Гр.Ботевград,23.02.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно прекратяване на собственост 

върху недвижим имот – частна общинска собственост между община 

Ботевград и физическо лице. /вх.№0802-11/ и становища на Постоянните 

комисии,Общинският съвет-Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.8  от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, 

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

проведено  поименно   гласуване, с  28  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа 

„въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

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

сделка - прекратяване на съсобственост, чрез покупко-продажба на 

общинската собственост в УПИ VІ – 460/шести за поземлен имот 

планоснимачен номер четиристотин и шестдесети/ в кв. 28 /двадесет и 

осем/ по плана на с. Радотина, целият с урегулирана площ от 

710/седемстотин и десет/ кв.м. представляваща: 

-Терен с площ 33.00 /тридесет и три /кв.м., влизащ от улица в УПИ VІ - 

460/шест-четиристотин и шестдесет/ в кв. 28 /двадесет и осем/ по плана на 

с . Радотина, целият с урегулирана площ от 710 /седемстотин и десет/ кв.м., 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 2710 от 14.12.2016 г., 

вписан с вх. рег. № 3854 от 20.12.2016 г., № 198, том ХІV,  парт. 42436 в 

Служба по вписванията – Районен съд – Ботевград    

по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС на пазарна цена в размер на 181.00 /сто 

осемдесет и един/ с включен ДДС,  

в полза на Цоло Радков Буров с адрес: гр. София, кв. Борово, ул. „Родопски 

извор” № 40, вх. В, ет. 6, с л.к. № 641674819 изд. на 07.12.2010 г. от МВР 

София  – собственик на поземлен имот – парцел VІ-460/ шести за поземлен 

имот планоснимачен номер четиристотин и шестдесети/, кв. 28 /двадесет и 

осми/  по регулационния план на с. Радотина , 

            

 



2. 

 

целият с урегулирана площ от 710/седемстотин и десет/, с неуредени 

регулационни сметки, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на 

недвижим имот от 14.11.2002 г., вписан в служба по вписванията  

Ботевград с вх. рег. № 1496 от 14.11.2002 г., акт № 53, том V, дело № 944/ 

02 г., парт.стр.2592, 2593          

          

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

горното решение процедури по ЗОС. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

          

  Р Е Ш Е Н И Е 

№35 
Гр.Ботевград,23.02.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно определяне на годишни наемни 

цени за 2017г. при отдаване под наем на земеделски земи–общинска 

собственост./вх.№0802-3/ и становища на Постоянните комисии по същия 

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

чл. 46 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и  проведено  поименно   гласуване, с   28    гласа „за”, 0 

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

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Определя годишни наемни цени при отдаване под наем през 2017 

г. на земеделски земи, собственост на община Ботевград и такива 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ, както следва: 

№ Ниви 

от І до VІІ 

категория  

лв/дка  

Ниви 

от VІІІ до Х 

категория  

лв/дка 

Изоставени 

трайни 

насаждения и 

други  

от І до VІІ 

категория   лв/дка 

Изоставени 

трайни 

насаждения и 

други  

от VІІІ до Х 

категория   лв/дка 

1 19 16 15 13 

2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира 

произтичащите процедури по реда на  ЗОС. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ 

 

 

 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

          

  Р Е Ш Е Н И Е 

№36 
Гр.Ботевград,23.02.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отдаване под наем на пасища, 

мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално 

ползване. /вх.№0802-16/ и становища на Постоянните комисии по същия 

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

във връзка с чл. 37и; чл. 37о  от ЗСПЗЗ, чл. 98 и сл. от ППЗСПЗЗ и във връзка и 

изготвени пазарни наемни цени от оценител със сертификат за 

правоспособност за земеделски земи и трайни насаждения № 81000314/ 

16.08.2011 г. издаден от  Камарата на оценителите  и  проведено  поименно   

гласуване, с   27   гласа „за”, 1 глас „против”, 0 гласа „въздържал се”  при общ 

брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

           1. Дава съгласие община Ботевград да предостави пасища, мери и 

ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване на 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селско 

стопански животни, регистрирани в Интеграционната система на БАБХ и 

за общо ползване от общоселските стада. 

 2. Утвърждава Списък на  пасища, мери и ливади за общо и 

индивидуално ползване в община Ботевград за стопанската 2017 – 2018 

година по местоположение, начин на трайно ползване, категория и площ, 

съгласно Приложение №1. 

3. Приема годишен план за паша в община Ботевград за стопанската 2017-

2018 година, съгласно Приложение №2. 

4. Утвърждава задълженията на общината и ползвателите за поддържане 

на пасищата, мерите и ливадите, съгласно Приложение №3. 

5. Утвърждава Правила за ползване на общинските мери и пасища за 

отглеждане на животните в съответствие с условията за поддържане на 

земята в добро екологично и земеделско състояние, приложение №4. 

6. Определя годишна пазарна наемна цена за стопанската 2017-2018 г. за 1 

/един/ дка пасища, мери и ливади за имоти от първа до седма и от осма до 

десета категория, както следва: 

 

 

 



№ Населено място Пасища, 

мери от І 

до VІІ 

категория  

 

лева/дка 

Пасища, 

мери от 

VІІІ до Х 

категория 

 

лева/дка 

Ливади, 

мери от І 

до VІІ–ма 

категория  

 

лева/дка 

Ливади, 

мери от 

VІІІ-ма до 

Х-та 

категория 

лева/дка 

1 Ботевград 15.00 13.00 16.00 14.00 

2 Врачеш 15.00 13.00 16.00 14.00 

3 Литаково 15.00 13.00 16.00 14.00 

4 Новачене 15.00 13.00 16.00 14.00 

5 Скравена 15.00 13.00 16.00 14.00 

6 Трудовец 15.00 13.00 16.00 14.00 

7 Краево 15.00 13.00 16.00 14.00 

8 Рашково 15.00 13.00 16.00 14.00 

9 Липница 15.00 13.00 16.00 14.00 

10 Гурково 15.00 13.00 16.00 14.00 

11 Радотина 15.00 13.00 16.00 14.00 

12 Боженица 15.00 13.00 16.00 14.00 

7. Определя срок на договорите за наем: 5 /пет/ стопански години. 

8. Останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем чрез 

търг за срок от една стопанска година само на собственици на пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 

система на БАБХ. 

9. Останалите след провеждане на търга по т.8 свободни мери, пасища и 

ливади да се отдадат под наем чрез търг за срок от една стопанска година 

на собственици на пасищни животни и на лица, които поемат задължение 

да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, като 

търговете се проведат по реда на Закона за общинската собственост. 

10. Общински съвет – Ботевград допуска на основание чл. 60 ал. 1 от АПК 

и във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ предварително изпълнение на 

настоящото решение. 

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

процедури по реда на  ЗСПЗЗ. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

          

  Р Е Ш Е Н И Е 

№37 
Гр.Ботевград,23.02.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно продажба на едно жилище, 

частна общинска собственост. /вх.№0802-15/и становища на Постоянните 

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

ал.1, т.8 от ЗМСМА , във връзка с чл.47, ал.1,т.3 и ал.2 от ЗОС и глава ІІІ, 

раздел ІІ, чл.40  от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни 

нужди и за настаняване под наем в общински жилища и  проведено  поименно   

гласуване, с  27    гласа „за”, 1 глас „против”, 0  гласа „въздържал се”  при общ 

брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1.1. Дава съгласие да бъде продадено жилище, частна общинска 

собственост, находящо се на адрес, гр. Ботевград,  бул.”България” №11,  

вх.В, ет.8, ап.23 , на Димчо Петров Димитров  за сумата 24 800,00лв.  / 

двадесет и четири  хиляди  и осемстотин/ лева 

1.2. Възлага на кмета да изпълни процедурата по продажбата 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ 
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

          

  Р Е Ш Е Н И Е 

№38 
Гр.Ботевград,23.02.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно предоставяне на движими вещи – 

общинска собственост на ОП „БКС“ за стопанисване и управление. /вх.№0802-

19/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет-

Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА ,  чл.11, ал.2 във вр. с 

чл.12,ал.1 от Закона за общинската собственост и  проведено  поименно   

гласуване, с  20  гласа „за”, 0 гласа „против”,  7 гласа „въздържал се”  при общ 

брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

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

комунално стопанство”: 

1.1. Мотометачна машина,марка Bucher ,модел City Cat 2020; 

1.2. Товарен автомобил,марка Мерцедес,модел 814 Д 

1.3. Гребло за сняг хидравлично 3000 мм на комбиниран багер-товарач JCB 

3 СХ; 

1.4. Устройство за опесъчаване за МУЛТИКАР М 26, 

собственост на община Ботевград и допълва Приложение №2 към 

Правилника за организацията;устройството и дейността на ОПР”БКС”към 

Решение№2/14.01.2016 година на Общински съвет Ботевград. 

3. Възлага на кмета на община Ботевград да организира произтичащите 

от горното решение процедури по Закона за общинската собственост 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ 
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

          

  Р Е Ш Е Н И Е 

№39 
Гр.Ботевград,23.02.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛЧО ИЛЧЕВ–ЛИКВИДАТОР НА „РОДИНА 

75 И”ЕООД в ликвидация на  Докладна записка относно бракуване на 

материални активи, собственост на „Родина 75-И“ ЕООД в ликвидация. 

/вх.0802-10/и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет-Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от 

ЗМСМА ,  чл.12,т.3,т.5 и т.18 от Наредбата за упражняване правото на 

собственост на общината върху общинската част от капитала на ТД и  

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

„въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1. Дава съгласие да се бракуват посочените стокови материални ценности 

по Приложение 1. 

2. Средствата от предложените за брак материали да се използват за 

покриване на задълженията на «Родина-75 И»ЕООД-в ликвидация към 

Дирекция »Местни данъци и такси»-община Ботевград. 
 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ 
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

          

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

№40 
Гр.Ботевград,23.02.2017 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно даване съгласие за одобряване на 

схема за поставяне на преместваеми обекти и даване съгласие за отдаване под 

наем на терени – частна общинска собственост. /вх.№0802-17/и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет-Ботевград на 

основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА , чл.56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, чл. 9, ал. 1 и 

ал. 2 от НПОРИМДЕ, чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от ЗОС и  във връзка с Тарифата 

за определяне на минимален месечен наем на 1 кв. м. полезна площ при 

отдаване под наем на общински имоти към НРПУРОИ  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 главния архитект на община Ботевград да одобри схеми за  

поставяне на преместваеми търговски обекти върху следните терени – 

частна общинска собственост: 

-  Терен с площ от 16 кв. м., находящ в ПИ с идентификатор 05815.302.241 

по КККР на гр. Ботевград, УПИ Х, кв. 10 по плана на Ботевград /до 

квартален клуб/ за разполагане на преместваем търговски обект. 

-  Терен с площ от 16 кв. м., находящ в ПИ с идентификатор 05815.301.404 

по КККР на гр. Ботевград, УПИ І, кв. 65 по плана на Ботевград/ срещу 

банка ДСК/ за разполагане на преместваем търговски обект. 

2. Дава съгласие да се отдадат под наем за срок от 4 /четири/ години, чрез 

публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – общинска 

собственост:  

-  Терен с площ от 16 кв. м., находящ в ПИ с идентификатор 05815.302.241 

по КККР на гр. Ботевград, УПИ Х, кв. 10 по плана на Ботевград /до 

квартален клуб/ за разполагане на преместваем търговски обект при 

начална тръжна месечна наемна цена в размер на 80.00/осемдесет / лева. 



            2. 

-  Терен с площ от 16 кв. м., находящ в ПИ с идентификатор 05815.301.404 

по КККР на гр. Ботевград, УПИ І, кв. 65 по плана на Ботевград/ срещу 

банка ДСК/ за разполагане на преместваем търговски обект при начална 

тръжна месечна наемна цена в размер на 192.00/сто деветдесет и два / лева. 

 

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

процедури по реда на  ЗОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

          

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

№41 
Гр.Ботевград,23.02.2017 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  Докладна записка относно ползване на временен заем от 

бюджетната сметка на община Ботевград. /вх.№0802-9/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.1, т.5 от Закона за 

публичните финанси  и  проведено  поименно   гласуване, с  28    гласа „за”, 0 

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

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.  Дава съгласие да бъдат прехвърлени финансови средства в размер на  14 

000.00 лева /четиринадесет хиляди лева/ 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-БОТЕВГРАД 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ 
 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

          

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

№42 
Гр.Ботевград,23.02.2017 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства за подмяна на автобусни спирки на територията на община Ботевград. 

/вх.№0802-21/ 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   27    гласа „за”, 0 гласа 

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

 

Р  Е  Ш  И  : 

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

отпуснати  финансови средства  в размер  до 50 000 (петдесет хиляди) лева   

без ДДС за закупуване и монтаж    10 (десет) броя автобусни спирки на 

територията на община Ботевград 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да предприеме необходимите 

действия за  изпълнение на т.1 от настоящето решение до края на 2017 

година . 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ 
 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

          

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

№43 
Гр.Ботевград,23.02.2017 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ТИХОМИР НАЙДЕНОВ- общински съветник на 

Докладна записка относно допълване на временна комисия по проблеми на 

водоснабдяването на община Ботевград, създадена с решение №24 на ОбС – 

Ботевград от 26.01.2017г.  /вх.№0802-8/,Общинският съвет-Ботевград на 

основание чл. 21, ал.1,т.1 от ЗМСМА и чл.27,ал.3 и във вр. с чл.33;(чл.20,ал.4 и 

ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,неговите комисии и 

взаимодействието му с ОА-Ботевград     и  проведено  о   гласуване, с  14     

гласа „за”, 4 гласа „против”, 8 гласа „въздържал се”  при общ брой общински 

съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Увеличава от 5/пет на 7/седем/ члена състава на временната 

комисия,създадена с решение №24/26.01.2017 година на ОбС-Ботевград, и 

избира за членове: 

1.1. Тихомир Найденов-общински съветник 

1.2.Д-р Христо Железарски-общински съветник 
 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

          

  Р Е Ш Е Н И Е 

№44 
Гр.Ботевград,23.02.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРТИН ТИНЧЕВ – Председател на 

Общински съвет– Ботевград на Докладна записка относно заповед№ОА-

79/08.02.2017г. на кмета на общината/вх.№0802-25/, ТИХОМИР 

НАЙДЕНОВ- общински съветник на предложение /вх№ №0802-26/ на 

вх.№0802-8/ и становище на ПК по стопанска политика и инвестиции по 

същия въпрос,Общинският съвет-Ботевград на основание чл.21, 

ал.1,т.7,т.23 и ал.2 от ЗМСМА;чл.7 и чл.8 от ЗМДТ и съгласно чл.45,ал.9  

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

„против”, 1  глас „въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1. Приеме повторно Решение№6/26.01.2017  на Общински съвет – 

Ботевград година със следното изменение: 

 В текста на  т.1  било  : Чл.38,т.6.4. За обекти на основното застрояване с 

производствени функции и откритите използваеми площи/площадки за 

открито гариране,паркиране и спортни съоръжения, паркоустройство и 

благоустройство и др./към тях 5.00лв/кв.м. от РЗП за сгради,не по-малко от 

500 лева и 1.00 лв. /кв.м.  за откритите използваеми площи. При наличие 

на доклад за съответствие,изготвен от лицензирана фирма към проектната 

документация,сумите по чл.38,т.6.4 се намалят с 50 %. 

Става: Чл.38,т.6.4. За обекти на основното застрояване с производствени 

функции и откритите използваеми площи/площадки за открито 

гариране,паркиране и спортни съоръжения, паркоустройство и 

благоустройство и др./към тях 5.00лв/кв.м. от РЗП за сгради,не по-малко от 

500 лева и 2 .00 лв. /кв.м.  за откритите използваеми площи. При наличие 

на доклад за съответствие,изготвен от лицензирана фирма към проектната 

документация,сумите по чл.38,т.6.4 се намалят с 50 %. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

          

  Р Е Ш Е Н И Е 

№45 
Гр.Ботевград,23.02.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно допълване и актуализиране на 

Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост в община Ботевград. /вх.№0802-22/ и становище на ПК по 

стопанска политика и инвестиции по същия въпрос,Общинският съвет-

Ботевград на основание  чл.21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9  от ЗОС и 

чл. 2а, ал. 2  от НРПУРОИ  и  проведено  поименно   гласуване, с  24     

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

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

общинска собственост в Община-Ботевград през 2017 г. да се актуализира 

както следва: 

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

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

непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на 

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

Имоти, върху които община Ботевград има намерение да учреди вещно 

право на ползване или право на управление се включат следните имоти: 

1.1. Поземлен имот 05815.301.389, област София, община Ботевград, гр. 

Ботевград,  

п.к. 2140, ул. Севаст Огнян № 20, вид собств. Общинска частна, вид 

територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, 

площ 6663.00 кв.м., стар номер 2570, квартал 195, парцел IV, заедно със 

застроените в него сгради; 

 1.2. Сграда 05815.301.388.2, област София, община Ботевград, гр. 

Ботевград, п.к. 2140, ул. Свобода, функционално предназначение: 

Складова база, склад, брой етажи 1, застроена площ 378.00 кв.м. 

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-БОТЕВГРАД 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ 
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

          

  Р Е Ш Е Н И Е 

№46 
Гр.Ботевград,23.02.2017 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно обособяване на звено”Център 

за социална рехабилитация” към общинска администрация Ботевград и 

утвърждаване численост на персонала/вх.№0812-1036/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет-Ботевград на 

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

местната администрация, във връзка със Заповед РД01-0155 от 13.02.2017г. 

на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и във 

връзка с Методика за определяне числеността на персонала в 

специализираните институции и социалните услуги в общността  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. Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ обособява 
звено „Център за социална рехабилитация и интеграция“ към Община 
Ботевград, финансирано от делегирани от държавата дейности, считано от 
01.03.2017г. 

        2. Считано от 01.03.2017г. утвърждава численост на персонала в звено 
„Център за социална рехабилитация и интеграция“  с девет щатни бройки, 
както следва: Ръководител, Социален работник, Медицинска сестра, 
Рехабилитатор, Ерготерапевт, Трудотерапевт, Логопед, Психолог, 
Хигиенист. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 


