
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

  Р Е Ш Е Н И Е 

№47 
Гр.Ботевград,01.03.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемане система за прием на 

учениците в първи клас в общинските училища на територията на град 

Ботевград през учебната 2017/2018 година /вх.№-0802-32/,Общинският 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.43, ал.1 от  

Наредба №10 от 01.09.2016г. за организацията на дейностите в 

училищното образование и Доклад от Комисия назначена със Заповед 

№ОА-71/06.02.2017г. на кмета  на община Ботевград и   проведено  гласуване, 

с 22 гласа „за”, 1 глас „против”, 0 гласа „въздържал се”  при общ брой 

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

  1. Утвърждава Система за прием на учениците в първи клас в общинските 

училища на територията на град Ботевград през учебната 2017/2018 година, 

както следва 

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В 

ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД 

БОТЕВГРАД 

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 С тази система се определя редът и условията за прием на 

ученици в първи клас в общинските училища на територията на град 

Ботевград и се прилага за всички общински училища на територията 

на град Ботевград. 

1.2 Настоящата система за прием на ученици в първи клас в 

общинските училища на територията на град Ботевград обхваща 

дейностите на кандидатстване, класиране и записване на ученици в 

общинските училища, по предварително изготвен график, както и 



броя и разпределението на паралелките в общинските училища на 

територията на град Ботевград за учебната 2017/2018 година. 

1.3 За дейностите за прием на ученици в училищата на 

територията на град Ботевград в първи клас общинска 

администрация  изготвя  единен график до края на първото 

тримесечие на всяка календарна година, който публикува на 

интернет страницата на Община Ботевград. 

1.4 Настоящата система се приема на основание чл.43, ал.1 от 

Наредба №10 от 01.09.2016г. за организацията на дейностите в 

училищното образование и влиза в сила от деня на обявяване на 

решението на Общински съвет –Ботевград. 

Раздел II. ДЕЙНОСТИ 

2.1 Директорите на общинските училища със заповед  определят 

Комисия, която приема заявления за кандидатстване в първи клас и 

извършва всички дейности по прием на учениците. /със заявлението 

се представя за справка оригинал на акт за раждане на 

кандидатстващия за прием в първи клас ученик / 

2.2 Родителите/настойниците попълват декларация, предоставена 

от училището за верността на декларираните данни  в заявлението. 

2.3 Родителите/настойниците на учениците, кандидатстващи за 

прием в първи клас в общинските училища на територията на град 

Ботевград, подават заявления в желаните от тях училища в срок, 

съгласно графика на дейностите по т.2. 

2.4 Класирането се извършва в училището, съобразно подадените 

от родителите/настойниците заявления по критерии, посочени в 

Раздел III от настоящата Система.  

2.5 Класирането във всяко училище се извършва съгласно 

сроковете, определени в графика на дейностите. 



2.6 Директорите на училищата актуализират броя на свободните 

места след всяко класиране и ги обявяват в сроковете, посочени в 

графика на дейностите. 

2.6 След всяко класиране Комисията предоставя в Общинска 

администрация Ботевград информация за класираните ученици при 

спазване на Закона за защита на личните данни. 

2.7 Списъците с класираните ученици се публикуват на 

официалния сайт на Община Ботевград, на официалните сайтове на 

училищата /ако има такива/ и на достъпно място на сградите на 

общинските училища, обявили прием на ученици в първи клас при 

спазване на Закона за защита на личните данни. 

2.8 Свободните места след първо класиране се публикуват на 

официалния сайт на Община Ботевград, на официалните сайтове на 

училищата /ако има такива/ и на достъпно място на сградите на 

общинските училища, обявили прием на ученици в първи клас. 

2.9 Родителите/настойниците или упълномощени от тях лица 

записват всеки класиран ученик на място в училището в рамките на 

установените срокове за записване. 

2.10 При записване родителите/настойниците или упълномощени 

от тях лица представят оригинал на удостоверението за завършена 

подготвителна група. 

Раздел III. КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ 

   3. В първи клас в общинските училища на територията на град 

Ботевград се приемат ученици, които отговарят на следните 

критерии: 

   3.1 Задължителни водещи критерии: 

   3.1.1. Настоящ адрес на родителите/настойниците в най-голяма 

близост до училището към 08.02.2017г./Настоящият адрес се 

проверява служебно. Най-близкото разстояние се измерва от 



Комисията по данни на Google maps.bg за най-кратък пешеходен 

маршрут от настоящия адрес на родителите/настойниците до адреса 

на съответното училище/. 

   3.1.2. Ако родителите/настойниците са с различен настоящ адрес, 

като водещ критерий се взема настоящият адрес на майката или 

родителя/настойника на когото са присъдени родителските права в 

най-голяма близост до училището към 08.02.2017г. /Настоящият 

адрес се проверява служебно. Най-близкото разстояние се измерва от 

Комисията по данни на Google maps.bg за най-кратък пешеходен 

маршрут от настоящия адрес на майката или родителя/настойника на 

когото са присъдени родителските права до адреса на съответното 

училище/.    

   3.1.3 Кандидатстващият ученик, подлежащ на прием в първи клас, 

навършва 7-годишна възраст през 2017-та година /предоставя се за 

справка оригинал на акт за раждане на ученика/ 

  3.1.4. За семейства , които се преместват да живеят в Ботевград по-

късно от определения период 08.02.2017 г. и имат деца подлежащи 

за  прием в I клас , се записват при наличие на свободни места или с 

мотивирано предложение на директора на училището до началника 

на РУО за прием на ученици над максимално определения в 

училищния план-прием  при получено разрешение. 

 

3.1.5. В  I клас по преценка на родителя могат да бъдат записвани и 

деца,които навършват 6 годишна възраст през годината,когато се 

осъществява прием в I клас.Задължително условие е наличие на 

готовност за училище , потвърдено в издаденото на детето 

удостоверение за задължително предучилищно образование  и при 

наличие на свободни места 

   При по-голям брой кандидати за прием в първи клас за съответното 

училище, които отговарят на горепосочените критерии, при 

класирането се вземат предвид и следните допълнителни критерии: 

   3.2 Допълнителни критерии 



   3.2.1 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е с трайни 

увреждания над 50% /удостоверява се с решение на ТЕЛК/ 

   3.2.2 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е с двама 

починали родители /предоставя се акт за смърт на родителите/ 

   3.2.3 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас има братя 

и/или сестри, обучаващи се в училището, за което кандидатства. 

/удостоверява се от училището по система АДМИН/ 

   3.2.4. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е завършил 

подготвителна група в детска градина в най-голяма близост до 

училището./удостоверява се с удостоверение за завършена 

подготвителна група/ 

   3.2.5 Близнаци се класират заедно. 

   3.2.6 При по-голям брой кандидати за прием в първи клас за 

съответното училище, които отговарят на задължителните и 

допълнителните критерии, Комисията тегли жребий в присъствието 

на заинтересованите родители. 

Раздел IV. ПЛАН-ПРИЕМ 

4. Общински съвет Ботевград препоръчва директорите на училища 

при определяне на план-приема на ученици в първи клас в 

общинските училища на територията на град Ботевград за учебната 

2017/2018 година да се съобразят с адресното разпределение на 

учениците по настоящ адрес, наличната материална база, §4 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №10 от 

01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното 

образование, изискванията за равнопоставеност и недопускане на 

дискриминация на базата на етническа принадлежност  и да бъде 

осъществено в десет паралелки, разпределени, както следва: 

- две паралелки в ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ град Ботевград 

- четири паралелки в ОУ „Н.Й.Вапцаров“ град Ботевград 



- четири паралелки в ОУ „Васил Левски“ град Ботевград 

   Броят на децата в паралелка следва да бъде съобразен с Наредба 

№7 от 29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и 

броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 

училищата, детските градини и обслужващите звена. 

 

ЕДИНЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО СИСТЕМАТА ЗА 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ 

УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БОТЕВГРАД ЗА 

УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.  

18.04.2017г. до 19.05.2017г. вкл. -  Подаване на заявления от 

родителите/настойниците в училищата за участие в 1-во класиране 

02.06.2017г. - Обявяване на списъците от 1-во класиране 

05.06.2017г. до 06.06.2017г. вкл. - Записване на учениците след 1-во 

класиране 

07.06.2017г. Обявяване на свободните места за 2-ро класиране 

08.06.2017г. до 09.06.2017г.-Подаване на заявления от 

родителите/настойниците в училищата за участие във 2-ро класиране 

12.06.2017г. - 14.06.2017г.-Записване на ученици след 2-ро класиране 

13.06.2017г. до 14.09.2017г. - Попълване на свободните места. 

 

 

 

 

 

 

ЦАНКО ЦАНОВ 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

/Съгл.Пълном.№15/24.02.2017 година/ 

         

 

 

 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

        Р Е Ш Е Н И Е 

№48 
Гр.Ботевград,30.03.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА Д-Р КРАСИМИР КУШЕВ-Управител на 

МБАЛ-Ботевград   на годишен финансов отчет за 2016 година и приемане 

на бизнес план за 2017 година /вх.№0803-11/,ИВАН ГАВАЛЮГОВ –

КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД   на Становище от кмета на 

общината /вх.№0803-37/ и становища на Постоянните комисии по същия 

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

ЗМСМА, чл.137 ал.1, т. 3, и т. 5,  от Търговския закон и чл.12, т. 3, т. 5  и т. 

12  от Наредбата за упражняване правото на собственост на общината 

върху общинската част от капитала на ТД и проведено  поименно 

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

общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

            1. Приема годишния финансов отчет на МБАЛ - Ботевград” ЕООД  

гр. Ботевград за 2016 година. 

2. Не освобождава от отговорност управителя на МБАЛ - Ботевград” 

ЕООД   д-р Красимир Кушев за периода 16.12.2016 г. – 31.12.2016 г. 

3. Загубата за текущата година да се отнесе в непокрити загуби от минали 

години. 

4. Избира за независим одитор на дружеството за 2017 година  

„ФИНСТАБ” ЕООД – д.е.с. Трифонка Йонкова Велева - регистриран 

одитор . 

5. Приема бизнес – план за 2017 година  на “МБАЛ-Ботевград” ЕООД  . 

6. При изпълнение на приходите заложени в бизнес-плана за 2017 година 

да бъдат изплатени  в края на годината като бонус две  работни заплати  на 

управителя на „МБАЛ-Ботевград”ЕООД. 

 

 

 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

 ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/Съгл.Пълном.№15/24.02.2017 година/ 

      
  Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

  Р Е Ш Е Н И Е 

№49 
Гр.Ботевград,30.03.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИХАИЛ ДИМИТРОВ- Изп. Директор на 

„БАЛКАНГАЗ 2000”АД  на годишен финансов отчет за 2016 година  

/вх.№0803-11/,ИВАН ГАВАЛЮГОВ–КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Становище от кмета на общината /вх.№0803-28/ и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет-

Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и проведено   гласуване, 

с 13 гласа „за”, 0 глас „против”, 9 гласа „въздържал се”  при общ брой 

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема  за Информация годишния финансов отчет на «Балкангаз – 

2000»АД,град Ботевград за 2016 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

 ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

/Съгл.Пълном.№15/24.02.2017 година/ 

         

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№50 
Гр.Ботевград,30.03.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно допълване и актуализиране на 

Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото 

имущество и околната среда в община Ботевград. /вх.№0803-20/ 

 и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският 

съвет-Ботевград на  основание  чл.21,ал.2 от ЗМСМА,чл.75-79 от 

АПК,чл.28,ал.1,вр.чл.8 и чл.11,ал.3  от ЗНА и проведено   гласуване, с 15 

гласа „за”, 0 глас „против”, 8 гласа „въздържал се”  при общ брой 

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.  Допълва Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения 

ред, общественото имущество и околната среда в Община Ботевград., 

както следва: 

 

I. В Разпоредбите на Раздел II „Права и задължения“, се правят 

следните изменения и допълнения: 

1. Чл. 10-А.(1) след думите „свързани с осигуряване изпълнението на 

предвидените“ се добавят думите „ограничения и мерки“. 

2. Чл. 10-А.(2) след думите „когато техните действия са свързани с 

осигуряване изпълнението на предвидените“ се добавят думите 

„ограничения и мерки“. 

3. Чл. 10-А.(3) след думите „когато техните действия са свързани с 

осигуряване изпълнението на предвидените“ се добавят думите 

„ограничения и мерки“. 

 

II.  В Разпоредбите на Раздел IV “Осигуряване на обществения 

ред и чистотата в търговските обекти, заведения за хранене и 

развлечения”, се правят следните изменения и допълнения: 

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

следния текст: 



„Чл.17.(1) Игралните зали, игралните казина и пунктове за приемане 

на залози и изплащане на печалби с издаден лиценз по смисъла на Закона 

за хазарта, както и търговски обекти без маси за престой за продажба на 

хранителни продукти и напитки, могат да работят с удължено работно 

време, в случай, че отговарят на другите разпоредби на тази Наредба и 

след издаване на съответното разрешение за удължено работно време от 

Кмета на община Ботевград. 
(2) В игралните зали и в игралните казина не се допуска 

присъствието на лица: 

1. ненавършили 18-годишна възраст; 

2. униформени, с изключение на тези, които присъстват по служба; 

3. въоръжени, с изключение на тези, които присъстват по служба и 

длъжността им го изисква; 

4. без документи, удостоверяващи тяхната самоличност; 

5. нарушили вътрешния ред, включително лица в нетрезво състояние 

или под влияние на наркотични или други упойващи вещества; 

6. които са създали опасност за реда и са смущавали провеждането 

на игрите и им е била наложена забрана от организатора да участват в 

хазартните игри. 

(3) В непосредствена близост до входа на обектите по ал. 1 на видно 

място се поставя информационно табло, на което са посочени забраните по 

ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4. 

 

III. В Разпоредбите на Раздел V “Безопасност на движението по 

улиците и ред в обществения транспорт”, се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. В чл.22 се създава нова точка 7а със следния текст:  

„7а. Престоят и паркирането върху или на разстояние по-малко от 5 

метра от пътната маркировка, обозначаваща пешеходни или велосипедни 

пътеки" 

2. В чл.22 се създава нова точка 7б със следния текст:  

„7б. Престоятт и паркирането на място, където превозното средство 

създава опасност или е пречка за движението или закрива от другите 

участници в движението пътен знак или сигнал” 

3. В чл.22 се създава нова точка 7в със следния текст:  

„7в. Престоят и паркирането на кръстовища и на по – малко от 5 

метра от тях.” 

4. В чл.22 се създава нова точка 7г със следния текст:  

„7г. Престоят и паркирането пред входовете и на прилежащите 

тротоари на детските заведения и училищата.” 



5. В чл.22 се създава нова точка 7д със следния текст:  

„7д. Престоят и паркирането на места определени за инвалиди.” 

6. В чл.22 се създава нова точка 7e със следния текст:   

    „7e. Престоят и паркирането на платното за движение, 

където разстоянието между пътното превозно средство и пътната 

маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 м или където действа 

забраната на пътен знак В24 или В25 от Правилника за прилагане закона за 

пътищата.“ 

 

IV. В Разпоредбите на Глава III „Регистрация на ППС с 

животинска тяга“ , се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл.51, ал.6 думите чл.60, т.3 и т.3.1” се заменят с думите „чл.60, 

ал.2 и ал.3“ 

  

V. В Разпоредбите на Раздел X “Административно-наказателни 

разпоредби”, се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл.62 ал.3 след думите: „При маловажни случаи на нарушения 

на чл.22, т.7“ се добавят думите „т.7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7e“ 

 

VI. В разпоредбите на Раздел XI „Преходни и заключителни 

разпоредби”, се правят следните изменения и допълнения: 

1. В §1 се създава нова т.3 със следния текст: 

  „3. „Домуването на товарни автомобили, автобуси и ремаркета“ е 

Престоят им на тротоари, улични платна, площади за времето от 20:00 часа 

до 06:00 часа.“ 

2. В §1 се създава нова т.4 със следния текст: 

„4. „Игрална зала“ е обособено помещение със самостоятелен вход, в 

което се организират хазартни игри с игрални автомати. Адресът на 

игралната зала трябва да е вписан в удостоверението за издаден лиценз на 

организатора на хазартни игри с игрални автомати като обект, в който се 

организират игрите.“  

3. В §1 се създава нова т.5 със следния текст: 

  „5. „Игралното казино“ е сграда или обособена част от сграда, в 

които се организират хазартни игри на игрални маси с рулетка, игрални 

карти, зарове и игрални автомати. Към игралното казино се включват и 

други спомагателни помещения или игрални зали, включително и 

складовите помещения.“ 

 

 

 



4. В §1 се създава нова т.6 със следния текст: 

„6. „Пункт за приемане на залози и изплащане на печалби“ е място, на 

което се приемат залози и се изплащат печалби от организатора 

притежаващ разрешение за този вид игра.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

 ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

/Съгл.Пълном.№15/24.02.2017 година/ 

         

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№51 
Гр.Ботевград,30.03.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване на Годишен доклад за 

наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 за 

периода 01.01.2016-31.12.2016година /вх.№0803-27/и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет-Ботевград на  

основание  чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА ,чл.24,т.4 от Закона за регионалното 

развитие и във вр. с чл.91.,ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие  и проведено   гласуване, с 23 гласа „за”, 0 глас 

„против”, 2 гласа „въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 

1. Одобрява  Годишен доклад за наблюдение изпълнението на 

Общинския план за развитие 2014-2020 за периода 01.01.2016-

31.12.2016 година. 

 

 

 
 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

/Съгл.Пълном.№15/24.02.2017 година/ 

         

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№52 
Гр.Ботевград,30.03.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане на Програма за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 

на територията на община Ботевград за периода 2017-2020 година. /вх.№0803-

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

съвет-Ботевград на  основание  чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА във връзка  с 

чл.10,ал.1 от ЗЕВИ  и проведено   гласуване, с 25 гласа „за”, 0 глас „против”, 0 

гласа „въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема Програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на територията на община 

Ботевград за периода 2017-2020 година  

 

 

 

 
 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

/Съгл.Пълном.№15/24.02.2017 година/ 

         

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№52 
Гр.Ботевград,30.03.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане на Програма за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 

на територията на община Ботевград за периода 2017-2020 година. /вх.№0803-

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

съвет-Ботевград на  основание  чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА във връзка  с 

чл.10,ал.1 от ЗЕВИ  и проведено   гласуване, с 25 гласа „за”, 0 глас „против”, 0 

гласа „въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

2. Приема Програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на територията на община 

Ботевград за периода 2017-2020 година  

 

 

 

 

 
 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

/Съгл.Пълном.№15/24.02.2017 година/ 

         

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№53 
Гр.Ботевград,30.03.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно промяна в структурата и 

числеността на Общинска администрация Ботевград. /вх.№0803-33/ 

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

Ботевград на  основание  чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА и проведено   гласуване, с 

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

съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 1. Увеличава числения състав на Дирекция „Местни данъци и такси” с 

две щатни бройки- Старши инспектор”Местни данъци и такси”- 1 бройка и 

Публичен изпълнител- 1 бройка. 

 

 

 

 
 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

/Съгл.Пълном.№15/24.02.2017 година/ 

         

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№54 
Гр.Ботевград,30.03.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно даване на съгласие за допълване и 

актуализиране Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост в община Ботевград през 2017 година. /вх.№0803-5/ 

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

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

чл.2а,ал.2 от НРПУРОИ  и проведено  поименно  гласуване, с 26 гласа „за”, 0 

глас „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 05815.303.151, област София, община Ботевград, гр. 

Ботевград, п.к. 2140, Промишлена зона, вид собств. Общинска частна, вид 

територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 

3427 кв.м., квартал 199, парцел IV; 

- Поземлен имот 05815.302.26, област София, община Ботевград, гр. 

Ботевград, п.к. 2140, ж.к. Саранск, вид собств. Общинска частна, вид 

територия Урбанизирана, НТП Незастроен имот за жилищни нужди, площ 

463 кв.м., квартал 187, парцел VI. 

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

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

непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на 

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

Имоти, които община Ботевград има намерение да предостави под наем се 

включи следният имот:  



-  Терен с площ от 30 кв. м., находящ в ПИ с идентификатор 05815.302.17 

по КККР на гр. Ботевград, УПИ І, кв. 2а по плана на Ботевград /от 

северната страна на  бл. 15/. 

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

придобие и способите за тяхното придобиване. точка 2. Придобиване на 

недвижими имоти, представляващи частна собственост на физически и 

юридически лица се включи следният имот:  

- дворно място от 155/сто петдесет и пет/ кв. м., представляващо имот пл. 

№ 309/триста и девет/, в кв. 20/двадесет/ по плана на с. Радотина, заедно 

със построената в него двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена 

площ от 108/сто и осем/ кв. м. /бивше кметство и здравна служба/, 

собственост на Васил Георгиев Петров. 

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

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

 

 

 

 

 

 
 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

/Съгл.Пълном.№15/24.02.2017 година/ 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№55 
Гр.Ботевград,30.03.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно отдаване под наем на част от 

недвижим имот – публична общинска собственост. /вх.№0803-6/ 

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

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

самоуправление и местната администрация,  чл.  14, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от 

Закона за общинска собственост,  чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ и във 

връзка с Тарифата по чл. 22 от НРПУРОИ за определяне на минимален 

месечен наем на 1 кв. м. полезна площ при отдаване под наем на общински  

имоти и проведено  поименно  гласуване, с 23 гласа „за”, 0 глас „против”, 0 

гласа „въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 4 /четири/ години, 

чрез публичен търг с тайно наддаване на  част от недвижим имот –  

публична общинска собственост представляващ: 

- Терен с площ от 150 кв.м. в кв. 53 , местност „Скока”, до каменния 

мост на р. Бебреш, с. Боженица, при начална тръжна месечна наемна цена 

в размер на 150.00/сто и петдесет/ лева, без ДДС.  

            2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

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

ЗОС. 

 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

/Съгл.Пълном.№15/24.02.2017 година/ 
         
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№56 
Гр.Ботевград,30.03.2017 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.№0803-29/ и становища на Постоянните 

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

ал.1, т. 8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС , чл.70, ал.1, т. 2 и ал. 2 

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

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

 

Р  Е  Ш  И  : 

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

сделка - прекратяване на съсобственост, чрез покупко-продажба на 

общинската собственост в УПИ VІ–976 /шести за поземлен имот 

планоснимачен номер деветстотин седемдесет и шести/, целият с 

урегулирана площ от 704 /седемстотин и четири/ кв. м. и в УПИ VІІ–976 

/седми за поземлен имот планоснимачен номер деветстотин седемдесет и 

шести/, целият с урегулирана площ от 1135 /хиляда сто тридесет и пет/ кв. 

м. в кв. 62 /шестдесет и втори/ по плана на с . Скравена,  представляваща: 

Терен с площ от 120 /сто и двадесет/ кв. м., влизащ с 41/четиридесет и 

един/ кв.м. от улица в  УПИ VІ-976 /шести за имот деветстотин седемдесет 

и шест/ , целият с урегулирана площ от 704 /седемстотин и четири / кв. м. и 

със 79 /седемдесет и девет/  кв.м. в УПИ VІІ-976 / седми за имот 

деветстотин седемдесет и шест/ , целият с урегулирана площ от 1135 

/хиляда сто тридесет и пет/ кв. м., находящ се в кв. 62 /шестдесет и две / по 

плана на с. Скравена е актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2804 от 12.01.2017 г., вписан с вх. рег. № 151 от 18.01.2017 г., № 107, том І,  

парт. 43526, 43530 в Служба по вписванията – Районен съд – Ботевград.   

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

1167.00 /хиляда сто шестдесет и седем/, без включен ДДС, 

в полза на Йорданка Христова Стаменова с адрес: гр. Ботевград, бул. 

„България” № 16, ет. 1, ап. 4  и Стефан Христов Стаменов с адрес: с. 



Скравена, ул. „Свещ. Георги поп Димитров” № 16  – собственици на 

поземлен имот в кв. 62 по плана на с. Скравена, целият с площ от 1719 кв. 

м., образуван от: 1. имот пл. № 976, който имот участва, както следва – с 

1056 кв. м. в УПИ VІІ-976, като целият УПИ е с урегулирана площ 1135 кв. 

м. и е с неприложима регулация за придаваемите от улица 79 кв. м.; с 593 

кв. м. в УПИ VІ-976, като целият УПИ е с урегулирана площ от 704 кв. м., 

с неприложима регулация за придаваемите от улица 41 кв. м.; 2. част от 

имот пл. № 1352, с площ от 70 кв. м., която част съгласно регулационния 

план на селото се придава на УПИ VІ-976, съгласно Нотариален акт за 

собственост на  недвижим имот, придобит по наследство и давностно 

владение № 76, том І, рег. № 967, дело 68 от 2008 г., вписан в служба по 

вписванията  Ботевград с вх. рег. № 424 от 18.03.2008 г., акт № 96, том ІІ, 

дело № 353, парт. 948, 3667.  

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

от горното решение процедури по ЗОС. 

 
 

. 

 

 

 

 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

/Съгл.Пълном.№15/24.02.2017 година/ 
         
 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№57 
Гр.Ботевград,30.03.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно даване на съгласие за 

предоставяне безвъзмездно за управление имоти общинска собственост на ОП 

БКС. /вх.№0803-30/и становища на Постоянните комисии по същия 

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

ЗМСМА, чл. 12, ал. 1    от  ЗОС и чл. 15А , ал. 1 и ал. 3  от НРПУРОИ и 

проведено  поименно  гласуване, със 17 гласа „за”, 0 глас „против”, 9 гласа 

„въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

1.Предоставя безвъзмездно за управление  на Общинско предприятие  

”Благоустройство и комунално стопанство” следните имоти – общинска 

собственост:     

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

застроените в него сгради; 

            - 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 кв.м. 

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

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

 

 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

/Съгл.Пълном.№15/24.02.2017 година/ 
         
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№58 
Гр.Ботевград,30.03.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно промяна в структурата и 

числеността на персонала в ОП БКС – Ботевград. /вх.№0803-42/ 

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

Ботевград на  основание чл.21, ал. 1, т. 2   и т.23  от ЗМСМА и проведено    

гласуване, с 15 гласа „за”, 8 глас „против”, 3 гласа „въздържал се”  при общ 

брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Увеличава числеността на персонала  на ОП „Благоустройство и 

комунално стопанство”, град Ботевград, както следва: 

1.1. В „Администрация“ с  1 щатна бройка .      

1.2. В отдел „Чистота и благоустройство” с 6 щатни бройки. 

1.3. В отдел „Сметосъбиране и сметоизвозване” с 14 щатни бройки. 

1.4. В отдел „Ремонт и поддръжка” с 14 щатни бройки. 

            2. Направените промени влизат в сила от 01.04.2017 година.         

            3. Промяната в числеността на персонала на ОП ”Благоустройство и 

комунално стопанство”, град Ботевград да бъде отразена в Приложение 1 

от Правилника за организацията,устройството и дейността на ОП „БКС”                                                           

 

 

 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

/Съгл.Пълном.№15/24.02.2017 година/ 
         
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№59 
Гр.Ботевград,30.03.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно отпускане на средства от 

собствени приходи на общината за В и К Бебреш ЕООД Ботевград. /вх.№0803-

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

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

гласуване, с 26 гласа „за”, 0глас „против”, 0 гласа „въздържал се”  при общ 

брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени 

приходи на община Ботевград в размер до 87540,38 лв. (осемдесет и седем 

хиляди петстотин и четиридесет лева и тридесет и осем стотинки), с които 

да бъде подпомогнато ВиК „Бебреш“ ЕООД за извършване ремонт и 

реконструкция на довеждащ водопровод от ПСПВ „Поп Нако“ за вилна 

зона „Лозята“, с. Трудовец. Със средствата да бъдат изплатени данъчните 

основи по фактурите за гореспоменатите разходи. 

 

2. Възлага на Кмета на oбщина Ботевград да извърши произтичащите 

от т.1 действия. 

 

 

 

 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

/Съгл.Пълном.№15/24.02.2017 година/ 
         
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№60 
Гр.Ботевград,30.03.2017 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно даване съгласие за учредяване 

право на преминаване и право на прокарване през недвижим имот – публична 

общинска собственост. /вх.№0803-34/ и становища на Постоянните комисии по 

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

ЗМСМА,  вр. чл. 34, ал. 4 и ал. 6 от ЗОС, вр. чл. 192, ал. 3 и ал. 5 и чл. 193, ал. 

4, вр. ал. 6 от ЗУТ, както и във връзка с разпоредбите на чл. 67, ал. 1 и ал. 2, вр. 

чл. 64, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за енергетиката  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  : 

І.Дава съгласие за учредяване на: 

1.Безвъзмездно безсрочно право на преминаване и безвъзмездно безсрочно 

право на прокарване /сервитут/ през част от поземлен имот – публична 

общинска собственост, представляващ „Терен с площ от 473 кв.м., отреден 

за озеленяване в кв. 31 по плана на в.з. „Лозята“, с. Трудовец, образуван от 

части от имоти пл. № 761, пл. № 766, пл. № 767 и пл. № 774», актуван с 

АПОС № 3094/08.03.2017г., в полза на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление – 

гр. София 1784, община Столична, район Младост, бул. „Цариградско 

шосе“ № 159, представлявано Томаш Пецка, Петър Холаковски и Виктор 

Станчев – членове на Управителния съвет на АД, необходимо с цел 

изграждане на обект „Изместване на съществуваща ВЛ 20 кV“ от имот – 

УПИ – LIX-764, в кв. 31 по плана на в.з. „Лозята“, с. Трудовец, 

собственост на Любица Кулезич съгласно НА за продажба на недвижим 

имот № 136, том 1, рег. № 1604, дело № 111 от 2015г. 

 



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

съобразно трасето, подробно описано в представения технически проект, 

фаза работен проект, част „Геодезия“ и съгласно параметрите на 

разработения трасировъчен план от Възложителя на обекта. 

 

 ІІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от горното процедури съгласно 

изискванията на ЗУТ и ЗЕ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

/Съгл.Пълном.№15/24.02.2017 година/ 
         
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№61 
Гр.Ботевград,30.03.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно допускане изработване на ПУП-

ПЗ на ПИ №05815.62.57 гр. Ботевград. /вх.№0803-19/и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет-Ботевград на  

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

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

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

чл.8,  т.1, чл.12, ал.2, чл.59, ал.1 и чл.109, ал.2 от ЗУТ и проведено     гласуване, 

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

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

идентификатор 05815.62.57  по КК и КР на гр.Ботевград,  м.”Пръдлювец”, 

с цел промяна предназначението на имота за вилни нужди, като за същия 

се установи устройствена зона Ов със съответните технически показатели 

за зоната, отстояния:4.00м. от имотни граници и 3.00 от улична регулация 

на в.з.”Зелин”, предвиди се ниско, разположено свободно вилно 

застрояване. 

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

проект-предложение за ПУП-ПЗ. 

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

произтичащите от горното решение процедури. 
 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

/Съгл.Пълном.№15/24.02.2017 година/ 
         
Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№62 
Гр.Ботевград,30.03.2017 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ДАМЯН МАРИНОВ –ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 

на  Докладна записка относно осигуряване на нови паркоместа на територията 

на град Ботевград. /вх.0803-10/ и становища на Постоянните комисии по същия 

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

за местното самоуправление и местната администрация и проведено     

гласуване, с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”, 1 гласа „въздържал се”  при общ 

брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Възлага на кмета на община Ботевград да предприеме действия за 

проучване възможностите за определяне на терени за паркиране и 

гариране на МПС в междублоковите пространства и  терени 

представляващи общинска собственост в т. ч.  и осигуряване специални  

паркоместа за инвалиди .   

2. Определя срок  за изпълнение – 3 месеца  от приемане на настоящото 

решение. 

 

 

 

 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

/Съгл.Пълном.№15/24.02.2017 година/ 
         
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№63 
Гр.Ботевград,05.04.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮЮГОВ – КМЕТ на община 

Ботевград на Докладна записка относно кандидатстване пред фонд „Социална 

закрила“ към МТСП с проектно предложение „Закупуване и монтаж на 

кухненско оборудване за дейност „Домашен социален патронаж“. /вх.№0803-

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

Ботевград на  основание чл. 21, ал.1,т.6,т.8 и  т.23  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 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. Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства пред Фонд 

„Социална закрила” към МТСП с проектно предложение „Закупуване и 

монтаж на кухненско оборудване за дейност Домашен социален 

патронаж“. 

2. Дава съгласие Община Ботевград да съфинансира проекта със 

средства в размер на 10 027 лева (десет хиляди двадесет и седем лева), 

представляващи 27,1% (двадесет и седем цяло и една десета процента) от 

общия бюджет на проекта.  

3. Дава съгласие за предоставяне на следните помещения: миялно 

от 8,6 кв. м, разливна от 11,6 кв. м, подготовка от 12,5 кв. м, подготовка от 

12,5 кв. м, склад сухи продукти от 21 кв. м и склад хладилници от 23 кв. м, 

находящи се в сутеренния етаж в сградата на общинска администрация 

Ботевград, за целите на проект „Закупуване и монтаж на кухненско 

оборудване за дейност Домашен социален патронаж“. 

4. Възлага на кмета на Община Ботевград да осъществи всички 

необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на 

проекта. 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/Съгл.Пълном.№24/04.04.2017 година/ 

      
 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№64 
Гр.Ботевград,05.04.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮЮГОВ – КМЕТ на община 

Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови средства за 

извършване на вътрешен ремонт и отоплителна инсталация на Църковен храм 

„Успение Богородично“ с. Новачене. /вх.№0803-25/и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет-Ботевград на  

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

местната администрация и проведено  поименно   гласуване, с 20 гласа „за”, 0 

гласа „против”, 3 гласа „въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И : 

  1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени 

приходи на  общината в размер до 20 000 /двадесет хиляди/ лева за 

извършване на вътрешно  измазване и изграждане на отоплителна 

инсталация на Църковен храм „Успение Богородично“ в с. Новачене. 

  2. Възлага на кмета на община Ботевград да предприема необходимите 

действия за изпълнение на т.1 от настоящото решение. 

 

 

 

 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/Съгл.Пълном.№24/04.04.2017 година/ 

      

 

 

 

 
 Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№65 
Гр.Ботевград,05.04.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮЮГОВ – КМЕТ на община 

Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови средства на 

Църковен хор при храм „Успение на Пресвета Богородица“./вх.№0803-43/ 

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

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

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

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

29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И : 

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

1000.00 /хиляда/ лева за покриване на транспортни разходи и такси за 

участие  на Църковен хор при храм „Успение на Пресвета Богородица” 

Ботевград в различни фестивали в България и чужбина. 

2. Средствата да бъдат отпуснати от собствени финансови приходи на 

община Ботевград. 

 

 

 

 

 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/Съгл.Пълном.№24/04.04.2017 година/ 

      

 

 

 

 
 Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№66 
Гр.Ботевград,05.04.2017 г. 

 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮЮГОВ – КМЕТ на община 

Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови средства за 

закупуване на хидрофорна система. /вх.№0803-44/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет-Ботевград на  

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

местната администрация и проведено  поименно   гласуване, с 23 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 4 700 

/четири  хиляди и седемстотин / лева от собствени приходи на община 

Ботевград  за закупуване и монтиране на хидрофорна система за нуждите на 

ОППД „ Боженишки Урвич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/Съгл.Пълном.№24/04.04.2017 година/ 

      

 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№67 
Гр.Ботевград,05.04.2017 г. 

 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮЮГОВ – КМЕТ на община 

Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови средства на 

МБАЛ Ботевград ЕООД за закупуване на операционна маса за отделение по 

Акушерство и гинекология. /вх.№0803-45/и становища на Постоянните 

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

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

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

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

 

 

Р  Е  Ш  И : 

 

 

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

отпуснати  финансови средства  в размер   на 4 162 /четири хиляди сто 

шестдесет и два / лева на „МБАЛ-Ботевград”ЕООД,гр. Ботевград  за   

закупуване  на операционна маса за нуждите на отделение  по акушерство 

и гинекология. 

 

 

 

 

 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/Съгл.Пълном.№24/04.04.2017 година/ 

      

 
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№68 
Гр.Ботевград,05.04.2017 г. 

 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮЮГОВ – КМЕТ на 

община Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за 

внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална 

пенсия на Лора Веселинова Василева, Даринка Веселинова Василева и Асен 

Веселинов Василев. /вх.№0803-41/и становища на Постоянните комисии по 

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

23 от ЗМСМА,  чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване и чл.7, ал.2, т.1 и 

ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и проведено     

гласуване, с 23 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”  при 

общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Р  Е  Ш  И : 

 

 

1.Дава съгласие да се внесе в Министерски съвет предложение за 

отпускане на персонална пенсия на Лора Веселинова Василева с ЕГН 

034419...., Даринка Веселинова Василева с ЕГН 064720.... и Асен Веселинов 

Василев с ЕГН 0944207.... от град. Ботевград, ул.»Преслав» №35. 

 

 

 

 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/Съгл.Пълном.№24/04.04.2017 година/ 

      

 
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№69 
Гр.Ботевград,05.04.2017 г. 

 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮЮГОВ – КМЕТ на 

община Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за 

внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални 

пенсии /вх.№0803-40/и становища на Постоянните комисии по същия 

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

ЗМСМА,  чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване и чл.7, ал.2, т.1 и ал.4, 

т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и проведено     

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

общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Р  Е  Ш  И : 

 

1.Дава съгласие да се внесе в Министерски съвет предложение за 

отпускане на персонална пенсия на Радостина Маркова Найденова  с ЕГН 

045019.... и Цветан Марков Найденов с ЕГН 134124.... от град. Ботевград, 

ул.»Кирил и Методий»№61. 

 

 

 

 

 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/Съгл.Пълном.№24/04.04.2017 година/ 

      

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№70 
Гр.Ботевград,05.04.2017 г. 

 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮЮГОВ – КМЕТ на община 

Ботевград на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи по 

чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ. /вх.№0803-1/ и становище на Постоянната комисия по 

местно самоуправление и законност по същия въпрос,Общинският съвет-

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

самоуправление и местната администрация, във връзка §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР 

към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от 

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

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

 

Р  Е  Ш  И : 

1. Предоставя на наследниците на Дако Николов Мишовски следните 

земеделски имоти: 

- имот с проектен №040006 с НТП: ливада, с площ от 6.466 дка, категория 

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

„Церовски рът”,  попадащ в имот №040001 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 

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

съгласно скица – проект №Ф01060/12.01.2017 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение 

на Николай Петров Николов, в качеството му на наследник на Дако 

Николов Мишовски, както и на Началника на Общинска служба по 

земеделие – гр. Ботевград, по реда на АПК. 

 

 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/Съгл.Пълном.№24/04.04.2017 година/ 

      

 
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

Р Е Ш Е Н И Е 

№71 
Гр.Ботевград,05.04.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮЮГОВ – КМЕТ на община 

Ботевград на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи по 

чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ. /вх.№0803-2/ и становище на Постоянната комисия по 

местно самоуправление и законност по същия въпрос,Общинският съвет-

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

самоуправление и местната администрация, във връзка §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР 

към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от 

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

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

 

Р  Е  Ш  И : 

1. Предоставя на наследниците на Никола Петков Кятовски следните 

земеделски имоти: 

- имот с проектен №041059 с НТП: ливада, с площ от 0.686 дка, категория 

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

„Капънишковото”,  попадащ в имот №041059 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 

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

съгласно скица – проект №Ф01061/12.01.2017 г. 

- имот с проектен № 041111 с НТП: ливада, с площ от 2.184 дка, категория 

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

„Конарника”,  попадащ в имот №041051 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 

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

съгласно скица – проект №Ф01062/12.01.2017 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение 

на Николай Петров Николов, в качеството му на наследник на Никола 

Петков Кятовски, както и на Началника на Общинска служба по земеделие 

– гр. Ботевград, по реда на АПК. 

 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/Съгл.Пълном.№24/04.04.2017 година/ 

      
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       Р Е Ш Е Н И Е 

№72 
Гр.Ботевград,05.04.2017 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮЮГОВ – КМЕТ на община 

Ботевград на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи по 

чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ. /вх.№0803-26/ и становище на Постоянната комисия по 

местно самоуправление и законност по същия въпрос,Общинският съвет-

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

самоуправление и местната администрация, във връзка §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР 

към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от 

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

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

                                                   Р  Е  Ш  И : 

1. Предоставя на наследниците на Марин Мишев Коцев следните 

земеделски имоти: 

- имот с проектен №062285 с НТП: пасище, мера, с площ от 0.921 дка, 

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

местността „Ленища”,  попадащ в имот №062085 – земя по чл. 19 от 

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

съседи, съгласно скица – проект №Ф01417/16.11.2016 г. 

- имот с проектен №055288 с НТП: пасище, мера, с площ от 2.373 дка, 

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

местността „Чукара”,  попадащ в имот №055256 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

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

съгласно скица – проект №Ф01418/15.11.2016 г. 

- имот с проектен №056289 с НТП: пасище, мера, с площ от 4.810 дка, 

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

местността „Белчово”,  попадащ в имот №053221 – земя по чл. 19 от 

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

съседи, съгласно скица – проект №Ф01420/15.11.2016 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение 

на Момчил Маринов Коцев, в качеството му на наследник на Марин 

Мишев Коцев, както и на Началника на Общинска служба по земеделие – 

гр. Ботевград, по реда на АПК. 

 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/Съгл.Пълном.№24/04.04.2017 година/ 

      
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

Р Е Ш Е Н И Е 

№73 
Гр.Ботевград,05.04.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮЮГОВ – КМЕТ на община 

Ботевград на Докладна записка за предварително съгласие за изменение 

на ПУП-ПУР и ПРЗ на участъци от уличната мрежа на 

гр.Ботевград/вх.№0803-51/и становища на Постоянните комисии по същия 

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

връзка с осъществяване на дейностите по чл.17 и в качеството му на орган 

по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, приемащ решения за създаване и 

одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на 

общината или на части от нея при условията и по реда на ЗУТ  и 

проведено   гласуване, с 12 гласа „за”, 1 глас „против”, 8 гласа „въздържал 

се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И : 

1.Дава предварително съгласие за изменение на ПУП – ПУР и ПРЗ на 

участъци от уличната мрежа на гр.Ботевград, определени с осови точки 

(о.т.) 161б - 562а – 631 (бул. „България” – път Ботевград-с.Врачеш), о.т. 

1302 – 1303- 1368 – 165а (нереализирана второстепенна улица между кв.79 

и кв.212), о.т. 1368 – 1369 – 1370 -165А – 1165 – 1165А (пред входа на 

промишлена зона „Юг-Чеканица”) и създаване на улица от о.т.1302 към 

път Ботевград – с.Врачеш по действащите подробни устройствени планове 

на гр.Ботевград., във връзка с осъществяване на обект "УМС - 

Северозападен подход ПЗ Юг-Чеканица по действащите подробни 

устройствени планове на Ботевград". 

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

произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ. 
 

 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/Съгл.Пълном.№24/04.04.2017 година/ 

      

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

Р Е Ш Е Н И Е 

№74 
Гр.Ботевград,05.04.2017 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮЮГОВ – КМЕТ на община 

Ботевград на Докладна записка за отдаване под наем на помещение-част 

от недвижим имот-общинска собственост чрез публично оповестен 

конкурс /вх.№0803-54/ и становища на Постоянните комисии по същия 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.  14, 

ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинска собственост,  чл. 16, ал. 1 и ал. 3 

от НРПУРОИ и във връзка с Тарифата по чл. 22 от НРПУРОИ за 

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

отдаване под наем на общински имоти и проведено поименно  гласуване, с 

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Р  Е  Ш  И :  

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс 

на част от недвижим имот –  общинска собственост представляващ: 

помещение с площ от 42.64 кв.м. заедно с идеални части от сградата в 

размер на 9.69 кв.м., находящо се на първи етаж на четириетажна масивна 

сграда /бивша поликлиника/, находяща се в УПИ І – за болница и 

обществено обслужване, кв. 202 по плана на Ботевград, ПИ с 

идентификатор 05815.303.120 по КККР на гр. Ботевград. 

При следните условия:  

1.1. Начална конкурсна месечна наемна цена – 181.00 /сто осемдесет и 

един/ лева, без ДДС.  

1.2. Срок на договора – 4 /четири/ години. 

1.3. Имотът да се използва за аптека или дрогерия. 

1.4. Критерии за оценяване: 

1.4.1. Конкурсна цена – К1 най-високата цена получава 10 точки, като за 

всяка следваща низходяща цена К1 се намаля с 1 точка; 



1.4.2. Оферта относно експлоатация на обекта – К2. 

 - ако предложението е за разкриване на аптека – 10 точки. 

 - ако предложението е за разкриване на дрогерия – 5 точки. 

1.4.3. Договор с РЗОК – К3. 

- ако кандидата има договор с РЗОК – 10 точки. 

- ако кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на 

наемния договор да сключи договор с РЗОК – 5 точки. 

1.4.4. Работно време – К4. 

- 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата – 20 точки. 

- всички останали предложения за работно време – 0 точки 

Краен резултат за оценяване: К = К1+К2+К3+К4 

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

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

 
 

 

 

 

 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/Съгл.Пълном.№24/04.04.2017 година/ 

      

 
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

Р Е Ш Е Н И Е 

№75 
Гр.Ботевград,05.04.2017 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮЮГОВ – КМЕТ на община 

Ботевград на Докладна записка  относно отпускане на фин.средства за 

извършване на спешен ремонт на колонадата пред входа на „МБАЛ-

Ботевград”ЕООД,тр.Ботевград /вх.№0803-58/и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос,Общинският съвет-Ботевград на основание 

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

администрация и проведено поименно  гласуване, с 15 гласа „за”, 0 гласа 

„против”, 5 гласа „въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Р  Е  Ш  И :  

 

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

43 892 /четиридесет и три хиляди осемстотин деветдесет и  два/ 

лева от собствени приходи на община Ботевград за извършване на 

спешен ремонт на колонадата пред входа на „МБАЛ-

Ботевград”ЕООД,гр.Ботевград. 

 

 

 

 

 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/Съгл.Пълном.№24/04.04.2017 година/ 

      

 
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

Р Е Ш Е Н И Е 

№76 
Гр.Ботевград,05.04.2017 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮЮГОВ – КМЕТ на община 

Ботевград на Докладна записка относно отпускане на фин.средства за 

извършване ремонт на спортна площадка в с. Трудовец и полагане на 

изкуствено покритие за футболно игрище/вх.№0803-59/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет-Ботевград на 

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

местната администрация и проведено поименно  гласуване, с 16 гласа 

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

съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Р  Е  Ш  И :  

 

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

50 000 /петдесет хиляди / лева от собствени приходи на община 

Ботевград за извършване на  ремонт на спортна 

площадка,намираща се в УПИ ХХХІІІ-1430 и ХХХІV-1430 в с. 

Трудовец и  полагане на изкуствено покритие за футболно игрище. 

 

 

 

 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/Съгл.Пълном.№24/04.04.2017 година/ 

      

 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

Р Е Ш Е Н И Е 

№77 
Гр.Ботевград,05.04.2017 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЦАНКО ЦАНОВ – ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС- 

Ботевград  НА  проекто-план за работа на Общинския съвет – Ботевград за 

второто тримесечие на 2017 година. /вх.№0803-35/и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет-Ботевград на 

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

администрация и проведено   гласуване, с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 

гласа „въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Р  Е  Ш  И :  

 1. Приема План за работа на Общинския съвет-Ботевград през 

второто тримесечие на 2017 година,Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/Съгл.Пълном.№24/04.04.2017 година/ 

     

 

 
Изготвил:А.Нейкова 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

П Л А Н 

за работа на Общинския съвет-Ботевград през  второто  

тримесечие на 2017 година 

 

М. АПРИЛ  – 27.04.2017година 

1. Разглеждане  информации  за дейността   на Общинските предприятия за 

2016 година,както следва: 

1.1.ОП”БАЛКАН”-гр.Ботевград; 

1.2.ОП”Обредни дейности”-гр.Ботевград; 

1.3.ОП”Автогари  и транспортно обслужване” 

Докл. Директорите на Общински предприятия 

2.Доклад за дейността  и отчет за изразходените бюджетни средства  на 

НЧ”Христо Ботев”,гр.Ботевград за 2016 година  от Председателят на 

НЧ”Хр.Ботев”. 

Докл.:Председателят на ПКОНКДД 

3.Докладни записки 

4.Питания на общински съветници 

 

М . МАЙ  -25.05.2017 ГОДИНА 

1 Разглеждане  информации  за дейността   на Общинските предприятия за 

2016 година,както следва: 

1.1.ОП „БКС” 

1.2.Об”Регионално депо за неопасни отпадъци” 

1.3.ОП”Боженишки урвич” 

Докл. Директорите на Общински предприятия 

2.Докладни записки 

3. Питания на общински съветници 

 

М. ЮНИ      – 29.06.2017година 

1.Информация за социално икономическото  състояние на: 

1.1.Кметство  с.Гурково 

Докл.кмет на с. Гурково 

1.2.Кметство  с.Радотина  

Докл.кмет на с. Радотина 

1.3.Кметско наместничество с. Боженица 

Докл.кметски наместник  на с.Боженица. 

2. Докладни записки 

3. Приемане план за работа на Общинския съвет-Ботевград  през третото   

тримесечие на 2017 година 

 Докл.: Председател ОбС-Ботевград 

5.  Питания на общински съветници 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

           

Р Е Ш Е Н И Е 

№78 
Гр.Ботевград,05.04.2017 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  ОТ ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД ВХ.№0804-5/04.04.2017ГОДИНА/,Общинският 

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

самоуправление и местната администрация  и проведено  гласуване 

съгласно чл.54,ал.2,т.3 от Правилника за организация и дейност на 

ОбС,неговите комисии и взаимодействието му с ОА с 22 гласа „за”, 0 гласа 

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

 

 

 

Р  Е  Ш  И :  

 

 

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

отпуснати  финансови средства в размер до 2000 /две хиляди/ лева  на ТКД 

клуб „Таек-кион“ Ботевград за участие на  състезателите Евгения 

Бориславова Иванова, Цветомир Христов Йолов и Виктория Михайлова 

Михайлова  в Европейско първенство по ТАЕКУОН-ДО ITF, което ще се 

проведе в Ливърпул,Англия  от 24 до 30 април 2017 година. 
 

 

 

 

 

 

ЦАНКО ЦАНОВ: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/Съгл.Пълном.№24/04.04.2017 година/ 

     

 

 
Изготвил:А.Нейкова 



  

 

 

 

 
 


