
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    ПРЕПИС! 

           

Р Е Ш Е Н И Е 

№79 
Гр.Ботевград,20.04.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  ОТ ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД ВХ.№0804-14/04.04.2017год./,Общинският 

съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т.6,т.8,т.10 и т.23 и чл.21,ал.2 от  

от  Закона за местното самоуправление и местната администрация  във 

връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК  и изискванията на ОП „Околна среда 2014-

2020 г.“ и насоките за кандидатстване по процедура №BG16M1OP002-

2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци“ 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 Община Ботевград да кандидатства в партньорство 

с общините Етрополе и Правец за подаване на едно общо проектно 

предложение „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за 

предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион 

Ботевград по процедура №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура 

за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 

инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ на ОП 

„Околна среда 2014 – 2020 г.“ с водещ партньор Община Ботевград, която 

да подаде проектното предложение от името на всички кандидатстващи 

общини и да отговаря за неговото управление, съгласно разпределението 

на задачите между партньорите в споразумението за партньорство.  

2. Дава съгласие кметът на община Ботевград да подпише 

Споразумение за партньорство между всички общини, включени в РСУО-

Регион Ботевград, с което се определят задачите и финансовите 

отговорностите на всеки един от партньорите.   

 

 

            

 



            2. 

3.Дава съгласие индикативната стойност на допустимите разходи по 

проектното предложение без ДДС да възлиза на до 9 000 000,00 лева, а 

стойността на ДДС, който е недопустим разход по програмата да възлиза 

на обща стойност до 1 700 000 лева. Общински съвет – Ботевград дава 

съгласие община Ботевград да осигури съфинансиране на разходите без 

ДДС в размер на до 62,64% от минималният размер на собственото 

участие, определен с АРП, което не може да възлиза на повече от 5% от 

общите допустими разходи по проекта. Общински съвет – Ботевград дава 

съгласие община Ботевград да осигури съфинансиране на разходите за 

ДДС в размер на до 62,64% до тяхното възстановяване от НАП, съгласно 

приложимия режим по ЗДДС. 

4.Дава съгласие и поема ангажимент община Ботевград, да не се 

присъединява към друго Регионално сдружение за срока на изпълнение на 

проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на 

средствата по процедура №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура 

за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 

инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ на ОП 

„Околна среда“ 2014 – 2020г.  

5.Дава съгласие изградената със средства по проекта инфраструктура, в 

т.ч. движимо и недвижимо имущество да бъде общинска собственост. 

Общински съвет – Ботевград дава съгласие инсталацията за компостиране 

и инсталацията за предварително третиране да стане съсобственост на 

всички общини, включени в РСУО-Регион Ботевград, като дяловете на 

съсобственост бъдат упоменати в Споразумението за партньорство и са 

съгласно дяловото участие на партньорите в РСУО-Регион Ботевград, 

съответно:   

- За Община Ботевград - 62,64%; 

- За Община Етрополе - 22,85%; 

- За Община Правец - 14,51%.   

6.Ангажира се да не прехвърля на трети лица съсобствеността на 

изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и 

недвижимо имущество, и съпътстваща инфраструктура, най-малко в 

продължение на 5 години от окончателното плащане на средствата по 

процедура №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации 

за предварително третиране на битови отпадъци“ на ОП „Околна среда 

2014 – 2020г.“. Общински съвет Ботевград дава съгласие собствеността на 

изградената инфраструктура (с изключение на изградената съпътстваща  

 



           3. 

инфраструктура, която следва да остане собственост на общината 

Ботевград) да бъде прехвърлено на общините партньори според дела им на 

участие в РСУО-Регион Ботевград, посочен в т. 5.    

7.Потвърждава,че община Ботевград разполага с налични финансови и 

ресурси от други източници за покриване на допустими разходи по 

проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г., за 

покриване на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат 

финансирани от ОПОС 2014-2020 г., вкл. собствения принос и за 

покриване на недопустимите разходи, необходими за изпълнението на 

проекта, вкл. ДДС. Общински съвет – Ботевград дава съгласие 

финансовите ресурси, необходими за изпълнението на проекта, да бъдат 

осигурени от следните източници:   

 бюджета на община Ботевград; 

 безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по 

опазване на околната среда (ПУДООС);  

 кредит от фонд ФЛАГ; 

 такса битови отпадъци за времето на изпълнението на проекта; 

 от отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и 

начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията 

и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци.   

8.При одобрение на проектното предложение дава право на кмета на 

община Ботевград да подпише и изпълнява АДБФП съвместно с другите 

общини.  

Допуска предварително изпълнение на решението от деня на приемането 

му. 

 

 

 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

          

 

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №80 

                                         Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА МИХАИЛ МИХАЙЛОВ – Директор на ОП  

„БАЛКАН”-гр.Ботевград на информация за дейността на общинското 

предприятие за 2016 година /вх.№0804-44/ и становища на Постоянните 

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

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

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

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

     

 

        Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 

1.   Приема Информацията за дейността на ОП”БАЛКАН” за 2016 година . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

          

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №81 

                                         Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ЦВЕТАНКА АРБОВА – Директор на ОП  

„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ”-гр.Ботевград на информация за дейността на 

общинското предприятие за 2016 година /вх.№0804-31/ и становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград  на 

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

местната администрация  и  проведено   гласуване  гласа 21 гласа  „за”,0 

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

съветници 29,   

     

 

        Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1.   Приема Информацията за дейността на ОП”ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ ” за 

2016 година . 
 

 

 

 

 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

 

 

 

 

          

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №82 

                                         Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА РАДКА ГЪСАШКА – Директор на ОП  

„АВТОГАРИ И ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ”-гр.Ботевград на 

информация за дейността на общинското предприятие за 2016 година 

/вх.№0804-13/ и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос 

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

за местното самоуправление и местната администрация  и  проведено   

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

общ брой общински съветници 29,   

     

 

        Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1.   Приема Информацията за дейността на ОП” АВТОГАРИ И ТРАНСПОРТНО 

ОБСЛУЖВАНЕ”-гр.Ботевград ” за 2016 година . 
 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 



 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

 

 

 

 

          

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №83 

                                         Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА СТЕФКА ГРАМАТИКОВА – Председател на 

ПКОНКДД  на Доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни 

средства на НЧ „Христо Ботев“ гр. Ботевград за 2016 година от Председателя 

на НЧ „Христо Ботев“. /вх.№0803-52 / и становища на Постоянните комисии 

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

т.23  от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и  

проведено   гласуване с 25  гласа  „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал 

се”,  при общ брой общински съветници 29,   

     

 

        Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1. Приема Доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни 

средства на НЧ „Христо Ботев“ гр. Ботевград за 2016 година  

 
 

 

 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

 

 

 

 

          

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №84 

                                         Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение 

и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Ботевград. /вх.№0804-9/ 

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

Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.75-79 от 

АПК, чл.28, ал.1, вр. чл.8 и чл.11, ал.3 от ЗНА и  проведено   поименно 

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

брой общински съветници 29,   

          Р  Е  Ш  И  : 

1.  Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на oбщина Ботевград, както следва: 

I. В Разпоредбите на Раздел II „Такси за ползване на пазари, 

тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с 

друго предназначение“, се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 19, ал. 4 се създава нова точка 10 със следното съдържание: 

„10. Такса за ползване на места, общинска собственост, върху които 

се организират художествено – творчески мероприятия на открито с цел 

търговска дейност с произведения на изкуството – 0.50 лв. на кв. метър 

на ден. 

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

със закон, предоставени от Община Ботевград на физически и 

юридически лица”, се правят следните изменения и допълнения: 

           

1. Създава се нов чл. 55в. със следното съдържание: 

„Чл. 55в. Цени на услуги на Общинско предприятие 

„Благоустройство и комунално стопанство” – гр. Ботевград: 



1. Услуга на физически и юридически лица с валяк – 18.00 лв. на час 

с ДДС. Транспортът се заплаща допълнително от ползвателя на услугата – 

1.80 лв./км. с ДДС. 
2. Услуга на физически и юридически лица с трамбовка – 11.00 лв. 

на час с ДДС. Транспортът се заплаща допълнително от ползвателя на 

услугата  - 1.80 лв./км. с ДДС. 

3. Услуга на физически и юридически лица с автовишка – 40.00 лв. 

на час с ДДС. Транспортът се заплаща допълнително от ползвателя на 

услугата – 1.80  лв./км. с ДДС. 

4. Услуга на физически и юридически лица с багер – 40.00 лв. за 

моточас с ДДС. 
5. Услуга на физически и юридически лица по транспорт на насипни 

материали (до 4.5 тона) – 2.40 лв./км. с ДДС с товар, като празният курс е 

1.80 лв./км. с ДДС. 

6. Услуга на физически и юридически лица по поставяне и извозване 

на контейнер тип „Лодка” 3 куб.м., за строителни отпадъци – 48.00 лв. с 

ДДС на територията на гр. Ботевград, а извън града транспортът се 

заплаща допълнително от ползвателя на услугата – 1.80 лв./км. с ДДС. 

7. Услуга на физически и юридически лица по сметосъбиране и 

сметоизвозване със сметоизвозващ автомобил  на контейнери за ТБО (тип 

„Бобър” и „Ракла” – 1.1 куб.м.) – 8.00 лв./бр. с ДДС при минимален брой 

контейнери - 10 бр.; 13.00 лв./бр. с ДДС от 5 до 10 бр. контейнери; 18.00 

лв./бр. с ДДС под 5 бр. контейнери. Услугата се предоставя на 

територията на гр. Ботевград, като допълнително се заплаща такса за 

депониране на отпадъка – 26.56 лв./тон с ДДС. 

 

 

 
 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

          

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №85 

                                         Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно оправомощаване на представител 

на община Ботевград в Общо събрание на акционерите на „Балкангаз 2000” 

АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.  /вх.№0804- 

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

Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл.226 от 

Търговския закон 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  : 

 

 

I. Дава правомощия на Иван Александров Гавалюгов, кмет на община 

Ботевград, да участва в Общо събрание на „Балкангаз 2000“ АД с ЕИК 

130203228, насрочено за 16.05.2017 г. от 11:00 ч. в седалището на 

дружеството, находящо се в град Ботевград, ул. „Акад. Стоян Романски“ № 

2 и да гласува по обявения дневен ред по следния начин: 

 1. По т.1. Изслушване и приемане на отчета на Изпълнителния 

директор за 2016 година. Да гласува „за“ приемане отчета на 

Изпълнителния директор за 2016 година. 

 2. По т.2. Приемане на отчета на независимия одитор за 2016 година. 

Да гласува „за“ приемане отчета на независимия одитор за 2016 година. 

 3. По т.3. Разпределяне на печалбата за 2016 година. Да гласува „за“ 

разпределяне на печалбата, както следва: 10% да бъдат отчислени за фонд 

„Резервен“, съгласно чл. 246 от ТЗ и §53, т.1 от Устава на дружеството, а 

останалата част от печалбата да остане в дружеството за реинвестиране в 

газоразпределителната мрежа и прилежащи съоръжения.  

 

 



           2. 

 

 4. По т.4. Избор на независим одитор на „Балкангаз 2000“ АД за 2017 

г. Да гласува „за“ избор на независим одитор на „Балкангаз 2000“ АД за 

2017 г. – проф. Михаил Динев, регистриран одитор с Диплома № 003. 

 5. По т.5. Освобождаване от отговорност на членове на Съвета на 

директорите на „Балкангаз 2000“ АД. Да гласува „за“ освобождаване от 

отговорност на членове на Съвета на директорите на „Балкангаз 2000“ АД 

– Тихомир Николов, Мария Накова, Евелина Канзова.  

 

 

 

 

 

 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

          

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №86 

                                         Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване на съгласие за 

предоставяне безвъзмездно за управление на имот – общинска собственост на 

В и К Бебреш ЕООД.  /вх.№0804-24/ 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  с 25 гласа  „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”,  

при общ брой общински съветници 29,   

         

         Р  Е  Ш  И  : 

 

         1. Предоставя безвъзмездно за управление  на „В и К - Бебреш” 

ЕООД, с ЕИК 122052207, седалище и адрес на управление : Ботевград, ул. 

„Цар Иван Шишман” № 27 следният имот – частна общинска собственост:     

Поземлен имот № 563156, в м. „Празарника”, землището на с. Трудовец, 

VІ-та категория, начин на трайно ползване: изоставени трайни насаждения 

с площ от 0.842 дка, при граници: Поземлени имоти с №№563155; 563153; 

000424; 000212, заедно с наличния в него сондажен кладенец, актуван с акт 

за частна общинска собственост №3123/ 29.03.2017 г. вписан в Служба по 

вписванията Ботевград с вх. №1016 от 29.03.2017 г., №152, том ІV, парт. 

45766 

          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 

                                                           №87 

                                         Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемана на Общински план за 

младежта за 2017 година. /вх.№0804-40// и становища на Постоянните комисии 

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

12  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

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

се”,  при общ брой общински съветници 29,   

         

 

 

 Р  Е  Ш  И  : 

 

         1.  Приема Общински план за младежта за 2017 година за община Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

          

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №88 

                                         Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемане на Общинска програма 

на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общински училища в община 

Ботевград през 2017 година. /вх.№0804-38/и становища на Постоянните 

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

ал. 1, т. 12 и чл.17,ал.1,т.3  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във вр. с чл.12,ал.2 от Наредбата  за условията и реда за 

осъществяване на закрила на деца с изявени  дарби и  проведено    гласуване  с      

23гласа  „за”, 0  гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”,  при общ брой 

общински съветници 29,   

         

 

 

 Р  Е  Ш  И  : 

 

         1.  Приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени 

дарби от общински училища в община Ботевград през 2017 година. 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

          

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №89 

                                         Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно актуализиране Общинска 

стратегия за развитие на социалните услуги в община Ботевград 2016-2020 

година. /вх.№0804-39//и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос 

,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл.21, ал. 1, т. 12 и ал.2  от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация във вр. с чл.36б,ал.1 от 

Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане и  проведено    

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

брой общински съветници 29,   

         

 

   Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Актуализира Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в 

община Ботевград 2016-2020 година, приета с решение №38/25.02.2016 

година на Общински съвет–Ботевград в Таблица 1:Планирани социални 

услуги и мерки в  Община Ботевград по направления/съгласно 

приложената таблица,неразделна част от настоящото Решение. 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

          

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №90 

                                         Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемане на годишен план за 

развитие на социалните услуги в община Ботевград за 2018 година. /вх.№0804-

37* становища на Постоянните комисии по  същия въпрос ,Общинският съвет–

Ботевград  на основание чл.21, ал. 1, т. 12 и ал.2  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във вр. с чл.36б,ал.4 от Правилника 

за прилагане на закона за социалното подпомагане и  проведено    гласуване  с      

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

общински съветници 29,   

         

 

   Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1. Приема годишен план за развитие на социалните услуги в община 

Ботевград за 2018 година/ съгласно приложението, неразделна част от 

настоящото Решение. 

  

 

 

 

 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №91 

                                         Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отдаване под наем на част от 

недвижими имоти – общинска собственост за разполагане на преместваеми 

търговска обекти. /вх.№0804-26/ 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. 

7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост,  чл. 13, ал. 1 и ал. 2 и 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  24    гласа  

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

съветници 29,   

           Р  Е  Ш  И  : 

        1. Общински съвет-Ботевград, дава съгласие за отдаване под наем за 

срок от 1 /една/ година, чрез публичен търг с тайно наддаване на  части от 

недвижими имоти –  общинска собственост представляващи: 

       -  терен № 1 с площ от 4 кв.метра, находящ се  в УПИ І- за 

административни  културни дейности и паркинг в кв.65, ПИ със стар 

идентификатор 05815.301.113, актуван с акт № 1374 от 04.10.2012 година 

за частна общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена 

в размер на 80.00/осемдесет/ лева, без ДДС.  

       - терен № 2 с площ от 4 кв.метра, находящ се в кв.75 /на бул.Трети 

март, до пресечката на ул.Гурко/, ПИ с идентификатор 05815.301.344, 

публична общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена 

в размер на 80.00/осемдесет/ лева, без ДДС.  

        - терен  № 3 с площ  от 4 кв.метра, находящ се на площадното 

пространство между кв.62 и кв.49 / западно от сградата на Исторически 

музей/, ПИ с идентификатор 05815.304.1588 , публична общинска 

собственост при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 

80.00/осемдесет/ лева, без ДДС.  

      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 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №92 

                                         Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно одобряване на актуална пазарна 

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

включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в община Ботевград за 2017 година. /вх.№0804-28/ и 

становища на Постоянните комисии по  същия въпрос ,Общинският съвет–

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

и местната администрация, чл.35, ал.1, във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС и чл. 

65, ал. 1 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. Одобрява актуална начална тръжна пазарна цена и дава съгласие за 

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

наддаване на общински недвижим имот, включен  в Програма за 

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община 

Ботевград през 2017 г., приета с Решение № 337/ 22.12.2016 г., 

актуализирана с Решение №54/ 30.03.2017 г. на Общински съвет на община  

Ботевград, представляващ: 

- Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.302.26 /нула, пет, осем, едно, 

пет, точка, три, нула, две, точка, две, шест/ по КККР на гр. Ботевград,  с 

площ от 463 /четиристотин шестдесет и три/ кв.м.; предназначение на 

територията: урбанизирана; НТП: незастроен имот за жилищни нужди, 

квартал 187 /сто осемдесет и седем/, УПИ VI /шест/, по действащия 

регулационен план на гр. Ботевград, при начална тръжна цена в размер на   

4100.00 /четири хиляди и сто лева/, без включен ДДС. 

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 

                                                           №93 

                                         Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно одобряване на актуална пазарна 

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

включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в община Ботевград за 2017 година. /вх.№0804-27/ и становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград  на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.35, ал.1, във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС и чл. 65, ал. 1 от 

НРПУРОИ 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. Одобрява актуална начална тръжна пазарна цена и дава съгласие за 

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

на общински недвижим имот, включен  в Програма за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 2017 

г., приета с Решение № 337/ 22.12.2016 г., актуализирана с Решение № 54/ 

30.03.2017 г. на Общински съвет на община Ботевград, представляващ: 

- Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.303.151 /нула, пет, осем, едно, 

пет, точка, три, нула, три, точка, едно, пет, едно/ по КККР на гр. Ботевград,  с 

площ от 3427 /три хиляди, четиристотин двадесет и седем/ кв.м.; 

предназначение на територията: урбанизирана; НТП: за друг обществен обект, 

комплекс, квартал 199 /сто деветдесет и девет/, УПИ IV /четвърти/ по 

действащия регулационен план на гр. Ботевград, стар идентификатор: 

05815.303.166, при начална тръжна цена в размер на   75 500.00 /седемдесет и 

пет хиляди и петстотин лева/, без включен ДДС. 

 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 

                                                           №94 

                                         Гр.Ботевград,27.04.2017 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 по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС. /вх.№0804-29/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 НРПУРОИ,  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.Одобрява пазарната цена и дава съгласие да се извърши разпоредителна  

сделка - прекратяване на съсобственост, чрез покупко-продажба на 

общинската собственост в УПИ V-1 /пети за имот планоснимачен номер едно/ 

в квартал 11 /единадесет/ по плана на с. Рашково, целият с урегулирана площ 

от 890 /осемстотин и деветдесет/ кв. м.,  представляваща: 

            Терен с площ от 90 /деветдесет/ кв. м. влизащ от извън регулация в 

УПИ V-1 /пети - едно/ в кв. 11 /единадесети/ по плана на с. Рашково, целият с 

урегулирана площ от 890 /осемстотин и деветдесет/ кв. м. е актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 2576 от 27.10.2017 г., вписан с вх. рег. № 3213 

от 31.10.2017 г., № 136, том ХІІ,  парт. 40326 в Служба по вписванията – 

Районен съд – Ботевград, по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС на пазарна цена в 

размер на 372.00 /триста седемдесет и два лева/, без включен ДДС,  

в полза на Милко Павлов Вълчков, Катя Георгиева Измирлиева Вълчкова и 

Павел Милков Вълчков и тримата с постоянен адрес: гр. София 1330, ж.к. 

„Красна поляна”, бл. 342, вх. А  – собственици на поземлен имот с площ от 800 

/осемстотин/ кв. м., съставляващ имот планоснимачен номер 1 /едно/ в кв. 11 

/единадесет/ по плана на с. Рашково, община Ботевград, Софийска област, за 

който имот, съгласно  регулационния план на селото е отреден УПИ V-1 /пети 

за имот планоснимачен номер едно/ в квартал 11 /единадесет/, целият с 

урегулирана площ от 890 /осемстотин и деветдесет/ кв. м., с неприложена 

регулация за придаваеми 90 /деветдесет/ кв. м. при съседи: улица, УПИ VІ-

общ., край на регулацията, УПИ  ІV-2, съгласно Нотариален акт за дарение на 

недвижим имот от 19.05.1992 г. № 13, том ІІ, дело 439/ 92 г. , вписан с вх. рег. 



№ 374 от 19.05.1992 г., том 83, парт. 359, Договор за доброволна делба на 

съсобствен недвижим имот с вх. № 649/ 08.08.1994 г., вписан на 08.08.1994 г., 

№ 49, том І, парт. 565 и Нотариален акт за дарение на недвижим имот от 

07.10.2016 г. № 126, том ІІ, рег. № 2637, дело 267 от 2016 г., вписан с вх.рег. № 

2943 от 07.10.2016 г., акт № 142, том ХІ, дело № 1437, парт 39248, 39249 в 

Служба по вписванията Ботевград. 

         

 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 

                                                           №95 

                                         Гр.Ботевград,27.04.2017 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 през 2017 година. /вх.№0804-30/ 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   22   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:  

 - Учредяване право на строеж за пристрояване в ПИ  05815.304.665 по КККР 

на гр.Ботевград; 

 -  Поземлен имот 05815.302.21 по КККР на гр. Ботевград, с площ 303.00 

кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: незастроен имот за жилищни нужди, номер по предходен план: 

квартал 188, УПИ ІІ. 

 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 ІІІ-93 в кв.9 по плана на с. Боженица с Тодор Петров 

Хуменковски.  

 1.3. 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 20 кв. м., находящ в ПИ с идентификатор 05815.302.18 по 

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

„Плиска” и ул. „Св. св. Кирил и Методий”/ за разполагане на преместваем 

търговски обект. 

 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 

                                                           №96 

                                         Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

Ботевград на и Докладна записка относно одобряване схема от Главния 

Архитект на община Ботевград за поставяне на маси за сервиране на храни и 

напитки пред кафе – аперитив, върху терен – общинска собственост, находящ 

се в ПИ с идентификатор 05815.301.114 /вх.№0804-25/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. 56 от ЗУТ и чл. 9 от Наредбата за преместваемите обекти 

за рекламните, информационните, монументално-декоративните елементи на 

територията на община Ботевград и  проведено  поименно гласуване  с      24 

гласа  „за”,0 глас „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 схема за 

разполагане на маси за сервиране на храни и напитки пред кафе-аперитив 

върху терен от 42.00 кв.м. - част от ПИ с идентификатор 05815.301.114 по 

КККР на гр. Ботевград, пл. „Незнаен войн” № 1. 

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 

                                                           №97 

                                         Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА Община  

Ботевград на Докладна записка относно изменение на ПУП-ПР за имот в кв.39 

с. Врачеш. /вх.№0804-41/и становища на Постоянните комисии по  същия 

въпрос ,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл.20 във връзка с 

дейностите  по чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11 и т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,чл.134,ал.1,т.1 и ал. 2,т.6 от ЗУТ  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.Община Ботевград,като собственик на част от УПИ ХІІІ – 114 в кв.39 по 

плана на с. Врачеш дава съгласие за започване процедура по изменение на  

ПУП-ПРЗ на имота . 

2.Дава съгласие  за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/-План за 

регулация /ПР/,като регулационната линия мине по имотната граница между 

имот пл.№114 и имот пл.№113 в УПИ-114, в кв.39 по плана на с.Врачеш.Имот 

пл.№113 попадащ в УПИ ХІІІ остане обхвата на реализираната и асфалтирана 

улица попадаща между о.т.59,о.т.60  и о.т.77. 

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

произтичащите от горното решение процедури. 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                        №98 

                                   Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА Община 

Ботевград на Докладна записка относно проект за изменение на ПУП-ПРЗ на 

УПИ I – за административни, делови и културни дейности и паркинг, кв.65 

Ботевград, ПИ 05815.301.404 по кадастрална карта. /вх.№0804-42//и становища 

на Постоянните комисии по  същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград  на 

основание чл. 20, във връзка с дейностите по чл.17,  ал. 1, т. 2 и на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон за местно самоуправление и местна администрация 

(ЗМСМА) и във връзка с чл. 134, ал. 2 във вр. с чл. 134, ал. 1, т. 1 от 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.Общински съвет Ботевград дава съгласие да се изработи проект за 

изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и 

застрояване (ПРЗ) на Урегулиран поземлен имот (УПИ) І –  За 

административни, делови и културни дейности и паркинг, кв 65 по 

регулационния план на гр. Ботевград, както следва: 

- ПУП - План за улична регулация (ПУР), като улично-регулационните 

линии на УПИ І-За административни, делови и културни дейности и 

паркинг се  приведат в съответствие с фактическото положение и 

заварените сгради в  имота  ПУП – План за регулация  на УПИ І-За 

административни, делови и културни дейности и паркинг, като се 

образуват нови урегулирани поземлени имоти УПИ І - За 

административни, делови и културни дейности и паркинг и УПИ ІІІ- За 

административни и делови дейности - Военен клуб, съобразно 

собствеността на общината и държавата в урегулирания поземлен имот; 

- ПУП-План за застрояване (ПЗ), като за новообразувания УПИ І - За 

административни, делови и културни дейности и паркинг се предвиди 

устройствена зона от разновидност „смесена централна зона” (Ц) с 

технически показатели : Н-до 15м, П застр – макс 60%, К инт –макс 2.0, П 

озел – мин 30% 



За новообразувания УПИ ІІІ-За административни и делови дейности  - 

Военен 

 клуб се предвиди устройствена зона от разновидност „смесена централна 

зона”  

 (Ц) с технически показатели : Н-до 10м, П застр – макс 60%, К инт –макс 

2.0,  

  П озел – мин 30%. Предвижда се запазване на заварените сгради и 

застрояване,  

съобразно разположението и височините и съобразно чл. 36 от ЗУТ.  

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

произтичащите от горното решение процедури, при спазване нормативната 

уредба по устройство на територията. 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                        №99 

                                   Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА Община 

Ботевград на Докладна записка относно изменение на ПУП-ПРЗ на част от 

кв.25А в.з Зелин. /вх.№0804-34/и становища на Постоянните комисии по  

същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл.20 във връзка с 

дейностите по чл.17, ал.1, т.2 и чл.21,ал.1, т.11 от ЗМСМА , в съответствие с 

разпоредбите на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони и на основание  134, ал.1, т.1, 

ал.2,т.6 и 135, ал.2 от ЗУТ и  проведено   гласуване  с 24   гласа  „за”, 0 гласа 

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

  

           

           Р  Е  Ш  И  : 

 

          1.Дава съгласие за измение подробния устройствен план – план за 

регулация и застрояване  на УПИ І-1218, УПИ ХХІІІ-1217 и УПИ ХХІV-1086  , 

в кв.25А по плана на в.з.”Зелин”, Община Ботевград както се премахне 

задънена улица – тупик и от съществуващите урегулрани поземлени имоти се 

образуват нови три УПИ №№ І, ХХІІІ и ХХІV, съгласно приложените скици 

предложение за план за регулация и пран за застрояване, съгласно 

приложената скица-предложение. 

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

произтичащите от горното решение процедури. 
 
 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                        №100 

                                   Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ДАМЯН МАРИНОВ – общински съветник на 

Докладна записка относно реконструкция и ремонт на Зеленчуков пазар 

находящ се в кв.46 по плана на гр. Ботевград. /вх.№0804-20/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 

глас „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 възстановяване, реконструкция и ремонт на  

Зеленчуков пазар находящ се в кв. 46 по плана на гр. Ботевград и внесе  

предложение в Общинския съвет в срок до 3 месеца от приемане на 

настоящето решение. 

2. Да се предприемат действия за актуализиране на Наредбата за 

организацията и управлението на общински пазар – Ботевград, приета с 

решение №28-Е/25.04.1996 г. 

 

 

 

 
 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                        №101 

                                   Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –  КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно учредяване право на преминаване 

през ПИ 002374 местност „Габровата кория“ с. Литаково – земи по чл.19 от 

ЗСПЗЗ  /вх.№0804-23/ и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос 

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

19, ал. 1 от ЗСПЗЗ във вр. чл. 192, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ,   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 за учредяване на възмездно безсрочно право на преминаване 

/сервитут/ в полза на Радка Дойчева Василева, живуща в с. Литаково, общ. 

Ботевград, ул.”Вуто Койчев” №10, през поземлен имот №002374 - земи по чл. 

19 от ЗСПЗЗ, находящ се в местността „Габровата кория“, землището на с. 

Литаково с обща дължина на трасето – 33.00 м. 

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

произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ. 
 

 

 

 
 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                        №102 

                                   Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –  КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно издаване на запис на заповед, за 

адекватно обезпечаване на пълния размер на авансовото плащане по договор 

за безвъзмездна финансова помощ „Подобряване достъпа до заетост и 

предоставяне на социални услуги на уязвими лица. /0804-35/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 ЗМСМА,    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 и разрешава на кмета на Община Ботевград да гарантира пред 

поемателя Министерство на труда и социалната политика - Управляващ орган 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез запис на заповед 

стойността на аванс в размер на 78 231,47 лв.  (седемдесет и осем хиляди двеста 

тридесет и един лева и четиридесет и седем стотинки), представляващ 20 % от 

стойността на размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005-0035-C01 

„Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги на уязвими 

лица”. 

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

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в полза на 

Министерство на труда и социалната политика - Управляващ орган на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в качеството му на 

Договарящ орган по оперативната програма, без протест и разноски. 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                        №103 

                                   Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –  КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно издаване на запис на заповед, за 

адекватно обезпечаване Докладна записка относно ползване на временен заем 

от бюджетната сметка на община Ботевград. /0804-36/и становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград 

предвид поетите от община Ботевград ангажименти по горецитирания договор 

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 24  гласа  „за”, 0 

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

29,   

           

           Р  Е  Ш  И  : 
 

1.    Дава съгласие да бъдат прехвърлени финансови средства в размер на  20 

000.00 /двадесет хиляди/ лева от бюджетната сметка на община Ботевград под 

формата на временен заем за  разплащане на разходи по проект „Предоставяне 

на социални услуги в община Ботевград” по Договор за безвъзмездна 

финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0255-C01 по схема „Независим 

живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                        №104 

                                   Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –  КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

за закупуване и предоставяне на гориво на РУ на МВР гр. Ботевград 

/вх.№0804-17/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 25  гласа  „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа 

„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,   

                   

 

   Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства  за закупуване 

и предоставяне месечно на 200 литра гориво  А 95  Н за леки 

автомобили ВАЗ Нива с ДК №СО1155СВ и Форд Фокус с ДК 

№СО7111, предоставени за ползване от община Ботевград на 

Районно управление на МВР, гр. Ботевград. 

 

 
 

 

 

 

 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                        №105 

                                   Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –  КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД НА 24 Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства за баскетболен отбор – девойки при ППМГ „Акад. проф. д-р Асен 

Златаров“ за участие в световно ученическо първенство в Хърватия. 

/вх.№0804-16//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 25  гласа  „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа 

„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,   

           

           Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 

 1. Дава   съгласие   да   бъдат   отпуснати   финансови средства в размер 

до 4000 /четири хиляди   / лева от собствени приходи на Община Ботевград на  

ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров“ гр. Ботевград за участие на 

баскетболен отбор – девойки при училището в световно ученическо 

първенство  в Хърватия от 29.04.2017г. – 07.05.2017г. 

 

 

 

 

 
 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №106 

                                   Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –  КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

за Национален туристически поход„По стъпките на Ботевата чета“. /вх.№0804-

18/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 25  гласа  „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”,  при общ 

брой общински съветници 29,   

           

           Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 

 1. Дава   съгласие   да   бъдат   отпуснати   финансови средства в размер 

до 1300 /хиляда и триста  / лева от собствени приходи на Община Ботевград 

за  осигуряване и превоз  за участието на 15-20 походници в 71–ия   

Национален туристически поход „По стъпките на Ботевата чета” –Козлодуй – 

Околчица  който ще се проведе от 27.05.2017 г. до 02.06.2017г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №107 

                                   Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –  КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД НА  Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

на „Аматьорски и професионален боксов клуб – Балкан“. /вх.№0804-22/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 24  гласа  „за”, 0 гласа „против”, 1 глас „въздържал се”,  при общ 

брой общински съветници 29,   

           

           Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 

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

1000 / хиляда/ лева  на „Аматьорски и професионален боксов клуб – Балкан“ 

гр. Ботевград, обезпечаващи подготовката на състезатели от клуба  и 

предстоящи участия  в различни първенства , организирани от Българската 

федерация по бокс. 
 

 

 

 

 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №108 

                                   Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –  КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД НА  Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

на СК „СУНГ –РИ – Ботевград за обезпечаване състезателната кариера на 

Владимир Далаклиев. /вх.№0804-21/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 25  гласа  „за”, 0 гласа „против”, 

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

           

           

    Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 

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

500/ петстотин / лева месечно от собствени приходи на община Ботевград  на 

СК“СУНГ –РИ – Ботевград“ за обезпечаване на състезателната кариера на 

професионално занимаващия се  състезател Владимир Далаклиев. Сумата да се 

изплаща ежемесечно, считано от 01.01.2017 г. до 31.12.2017г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №109 

                                   Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –  КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД НА  Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

Общинска организация за инвалиди. /вх.№0804-19/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 25  

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

съветници 29,   

           

           

    Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 

 1. Дава   съгласие   да   бъдат   отпуснати   финансови средства в размер 

до 2000 /две хиляди   / лева от собствени приходи на Община Ботевград на 

Общинска организация  на инвалидите гр. Ботевград за текущи разходи , 

културни мероприятия, посещение на исторически местности , за обмяна на 

опит с други организации на хора с увреждания.  

 

 

 

 

 
 

 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

        Р Е Ш Е Н И Е 

№110 
Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЦВЕТОЗАР ГАВРИЛОВ-Управител на 

„ВиК-Бебреш”ЕООД,гр.Ботевград   на годишен финансов отчет за 

2016 година,отчет на бизнес план за 2016 година и приемане на 

бизнес план за 2017 година и  доклад от независим одитор за 2016 

година/вх.№0804-32/,ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Становище от кмета на общината /вх.№0804-47/ 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, със 17 гласа „за”, 0 глас „против”, 6 гласа „въздържал се”  

при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1. Приема годишния финансов отчет на „ВиК - Бебреш” ЕООД  гр. 

Ботевград за 2016 година. 

2. Не освобождава от отговорност управителя на „ВиК-Бебреш” 

ЕООД  Цветозар Петров Гаврилов. 

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

минали години. 

4. Избира за независим одитор на дружеството за 2017 година  

„ЕКЗИСТРА”ООД – Милена Добрева Рангелова,дипломиран експерт 

счетоводител - регистриран одитор . 

5. Приема бизнес – план за 2017 година  на „ВиК - Бебреш” ЕООД  

гр. Ботевград . 
 

 

 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №111 

                                   Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –  КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД НА  Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства  за извършване основен ремонт на покрива на бл.2 в „МБАЛ-

Ботевград”ЕООД,гр.Ботевград /вх.№0804-45/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 25  гласа  

„за”, 0 гласа „против”, 0 глас „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 44 000 /четиридесет и 

четири хиляди   / лева  за извършване на основен ремонт на покрива на 

бл.2 в „МБАЛ-Ботевград” ЕООД гр. Ботевград  

 

 
 

 

 

 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №112 

                                   Гр.Ботевград,27.04.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –  КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отпускане на финансови средства  

за закупуване на медицинско оборудване на „МБАЛ-Ботевград” 

ЕООД,гр.Ботевград /вх.№0804-49/ 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 25  гласа  „за”, 0 гласа 

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

  

                    

    Р  Е  Ш  И  : 

 

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

200 000/Двеста хиляди/ лева от собствени приходи на община Ботевград на 

МБАЛ-Ботевград”ЕООД,гр.Ботевград за закупуване на 8/осем/ броя  нови 

апарати за хемодиализа  и нова система за  обратна осмоза за   нуждите на 

отделението по „Диализно лечение”. 

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

15 000 /петнадесет хиляди/ лева  от собствени приходи на общината на МБАЛ-

Ботевград”ЕООД,гр.Ботевград  за извършване на неотложен ремонт в 

отделението по „Диализно лечение”. 

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

9 910 /девет хиляди деветстотин и десет/ лева от собствени приходи на община 

Ботевград за закупуване  медицинско оборудване за клинична лаборатория и 

отделението по АГ на МБАЛ-Ботевград”ЕООД,гр.Ботевград  , както следва: 

         3.1.Ехограф – 1 бр. на единична цена 4 500.00 лева без ДДС 

         3.2.Електролитен анализатор „ProLYTE” (MA/К/С -1 бр. на единична 

цена 2 910.00 лева без ДДС. 

         3.3. Анализатор Glu/Lac „Bioset C_line GP1 бр. на единична цена   

2 500.00 лева без ДДС. 

 

 МАРТИН ТИНЧЕВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №113 

                                   Гр.Ботевград,04.05.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –  КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за сключване 

допълнително споразумение към Договор за управление на „МБАЛ-

Ботевград”ЕООД/вх.№0804-48/ и становища на Постоянните комисии по 

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

т. 23  от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и  

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

„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,   

                    

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие да се сключи допълнително споразумение към Договор за 

възлагане управлението на „МБАЛ – Ботевград” ЕООД, като се добави нов чл. 

4.2.9. към Глава четвърта със следния текст:  

4.2.9.„Да упражнява медицинска дейност за поддържане на 

квалификацията, без право на възнаграждение извън посоченото в глава 

трета от този договор.” 

         2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да сключи Допълнителното 

споразумение по т.1 на настоящето решение. 

 

 

 

 
 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №114                                   

Гр.Ботевград,04.05.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –  КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за одобряване 

на схема за поставяне на 10 броя преместваеми обекти-спирки на градския 

транспорт в гр.Ботевград/вх.№0804-46/ 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 , изр. 1-во от Закон за устройство на 

територията във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 и  ал. 3 от Наредбата за 

преместваемите обекти за рекламните, информационните и монументално-

декоративни елементи на територията на Община Ботевград,и  проведено  

поименно  гласуване  с 18 гласа  „за”, 0 гласа „против”, 0 глас „въздържал 

се”,  при общ брой общински съветници 29,                     

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие да бъде одобрена от Главния архитект на Община Ботевград 

Схема за разполагане на преместваеми обекти, представляващи 10 /десет/ 

броя спирки на градския транспорт  върху терени публична и частна 

общинска собственост, съгласно скици – предложения, както следва: 

1.1.в ПИ с идентификатор 05815.304.1501 по кадастрална карта и 

кадастрални регистри (КККР) на гр. Ботевград, пред УПИ I - Училище за 

завод за полупроводници, кв. 150, върху тротоара, към прилежащата улица 

между           о. т. 269 и о. т. 311а по регулационния план на гр. Ботевград; 

1.2в ПИ с идентификатор 05815.304.744 по КККР на гр. Ботевград, попадащ в    

УПИ I- За обществено жилищно строителство, обществено хранене и 

трафопост, кв. 171, към прилежащата улица между о. т. 673 и о. т. 719  по 

регулационния план на гр. Ботевград; 

1.3.в ПИ с идентификатор 05815.301.393 по КККР на гр. Ботевград, пред 

УПИ I – За магазин за авточасти и диагностика на МПС, кв. 1г, върху 

тротоара, към прилежащата улица между о. т. 3023 и о. т. 3024 по 

регулационния план на       гр. Ботевград; 

1.4.в ПИ с идентификатор 05815.301.76, попадащ в УПИ III - За жилищен 

комплекс с магазини, кв. 43, към прилежащата улица между о. т. 3023 и о. т. 

3024 по регулационния план на гр. Ботевград; 



1.5.в ПИ с идентификатор 05815.302.243 по КККР на  гр. Ботевград, попадащ 

в УПИ I, кв. 10, към прилежащата улица  между  о. т. 95 и о. т. 96а по 

регулационния план на гр. Ботевград; 

1.6.в ПИ с идентификатор 05815.302.12 по КККР на гр. Ботевград, попадащ в     

УПИ I, кв. 2а, към прилежащата улица между о. т. 516 и о. т. 515 по 

регулационния план на гр. Ботевград; 

1.7.в ПИ с идентификатор 05815.302.1064 по КККР на  гр. Ботевград, 

попадащ в УПИ XV – За жилищен комплекс с магазини, кв. 50, към 

прилежащата улица между о. т. 155а и о. т. 534 по регулационния план на гр. 

Ботевград; 

1.8.в ПИ с идентификатор 05815.302.679 по КККР на  гр. Ботевград, попадащ 

в  УПИ I- За търговска дейност и детска площадка, кв. 55а, към прилежащата 

улица между  о. т. 138 и о. т. 456 по регулационния план на гр. Ботевград; 

198.в ПИ с идентификатор 05815.303.120 по КККР на  гр. Ботевград, попадащ 

в  УПИ I - За Болница и обществено обслужване, кв. 202, , към прилежащата 

улица между  о. т. 138 и о. т. 138а по регулационния план на гр. Ботевград; 

1.10.в ПИ с идентификатор 05815.301.226 по КККР на  гр. Ботевград, 

попадащ в  УПИ II, кв. 70а, към прилежащата улица между о. т. 329 и о. т. 

330 по регулационния план на гр. Ботевград; 

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

произтичащите от горното решение процедури, при спазване на 

нормативните разпоредби по устройство на територията. 

 

 
  

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

            №115                                             

Гр.Ботевград,04.05.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –  КМЕТ НА ОБЩИНА  на 

Докладна записка относно разрешаване изработване на  проект за изменение 

на ПУП-ПР на част от кв.63 по плана на в.з. „Зелин”/вх.№0804-43/ 

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

Ботевград  на основаниеоснование чл.20 във връзка с дейностите по чл.17, 

ал.1, т.2 и чл.21,ал.1, т.11 от ЗМСМА , в съответствие с разпоредбите на 

Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони и на основание чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ и 134, 

ал.1, т.1, ал.2,т.6 и 135, ал.2 от ЗУТ ,и  проведено  поименно  гласуване  с 18 

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

съветници 29,                     

 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

   1.Разрешава  изработването на проект за изменение на подробния 

устройствен план  (ПУП) - План за регулация (ПР) на Урегулиран поземлен 

имот (УПИ) VІІ - За озеленяване и магазини,  кв.63 по действащия 

регулационен план на в.з.”Зелин”, гр. Ботевград, област Софийска, като на 

ПИ с идентификатор № 05815.306.1047 с площ от 18 кв.м. се промени 

предназначението от „За озеленяване и магазини” и стане „За друго 

предназначение.”   

2.Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от горното решение процедури. 

 
 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №116 

                                   Гр.Ботевград,04.05.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –  КМЕТ НА ОБЩИНА  на  

Докладна записка относно участие в общото събрание на „МБАЛ 

Св.Анна”София/вх.№0804-53/ и становища на Постоянните комисии по 

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

т. 9 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка  с чл.226 от Търговския закон  и  проведено  

поименно  гласуване  с    15 гласа  „за”, 0 гласа „против”, 3 глас 

„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,                     

   

  Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава правомощия на Иван Александров Гавалюгов – кмет на община 

Ботевград и представител на община Ботевград в общото събрание на 

акционерите на „МБАЛ „СВЕТА АННА”  СОФИЯ” АД да участва в 

извънредното общо събрание на акционерите на  търговското дружество, 

насрочено на 12.05.2017 г. от 10.00 ч. в седалището на дружеството - гр. 

София, ж.к. „Младост 1”, ул. „Димитър Моллов” № 1 при дневен ред: 

  1. Приемане на разработена от Съвета на директорите Програма за 

устойчиво развитие на  „МБАЛ „СВЕТА АННА”  СОФИЯ” АД 2017-2018 

година. 

 2. Промяна в състава на съвета на директорите. 

          3. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите. 

 4. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на 

директорите, на които няма да бъде възложено управлението  като гласува, 

както следва: 

 по т. 1. Общото събрание на акционерите приема разработената от 

Съвета на директорите Програма за устойчиво развитие на  „МБАЛ 

„СВЕТА АННА”  СОФИЯ” АД 2017-2018 година. 

 по т. 2. Общото събрание на акционерите приема предложената 

промяна в състава на съвета на директорите, чрез освобождаване на 

настоящия съвет на директорите в състав: Славчо Сотиров Близнаков, 

Божидар Тодоров Финков и Стефан Атанасов Ковачев и избиране на нов 



тричленен съвет на директорите в състав: Божидар Тодоров Финков и 

Стефан Атанасов Ковачев и Димитър Вълчинов Димитров. 

         по т. 3. Общото събрание на акционерите определя тригодишен 

мандат на новоизбрания съвет на директорите. 

         по т. 4. Общото събрание на акционерите определя възнаграждението 

на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено 

управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в 

лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната 

месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в 

съответствие с Наредба №9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения като членовете на съвет на директорите на които не е 

възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в 

случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на 

нормативен акт. 

 

 

 
 

 

 

МАРТИН ТИНЧЕВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 


