
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

 

 

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №118 

                                   Гр.Ботевград, 12.06.2017 г. 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА МИЛЧО ИЛЧЕВ – ДИРЕКТОР НА 

ОП“Регионално депо за неопасни отпадъци“ ,гр. Ботевград на Информация за 

дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“ 

,гр. Ботевград  за 2016 година /вх.№0805-22/и становища на Постоянните 

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

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

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

се”,  при общ брой общински съветници 29,                     

   

  Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 

1.Приема Информация за дейността на Общинско предприятие „Регионално 

депо за неопасни отпадъци“ ,гр. Ботевград  за 2016 година  

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

 

 

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №119 

                                   Гр.Ботевград,12 .06.2017 г. 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ЙОНКА ПЕТРОВА – ДИРЕКТОР НА ОППД 

“Боженишки урвич“ на Информация за дейността на ОППД “Боженишки 

урвич“ /вх.№0805-35/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 26    гласа  „за”, 0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се”,  при общ брой 

общински съветници 29,                     

   

  Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 

1.Приема Информация за дейността на ОППД “Боженишки урвич“ за 2016 

година . 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

 

 

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №120 

                                   Гр.Ботевград,12 .06.2017 г. 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане на Наредба за условията 

и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски 

градини на територията на община Ботевград /вх.№0805-53/и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград на 

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

администрация, във вр. с чл.59,ал.1 от ЗПУО  и чл.7,ал.1 от Наредба №5 от 

03.06.2016 година за предучилищното образование на МОН,чл.75-79 от 

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

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

общински съветници 29,                     

   

  Р  Е  Ш  И  : 

 



 

1. Приема  Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на децата в общинските детски градини на територията на 

община Ботевград. 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

 

 

 

 

        

        

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №121 

                                   Гр.Ботевград,12.06.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ЛЮБОМИР ЛИЛОВ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно приемане 

Програма за закрила на детето в община Ботевград за 2017 година/вх.№0805-

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

местното самоуправление и местната администрация  и чл.3,ал.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и  проведено    

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

брой общински съветници 29,                     

   

 

 

  Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема Програма за закрила на детето в община Ботевград за 2017 година. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №122 

                                   Гр.Ботевград,12.06.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно именуване на улици във вилна 

зона „Зелин“ /вх.№0805-42/ ,Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, 

ал.1,т.18  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено    гласуване  с  26  гласа  „за”, 0 гласа „против”, 0 глас „въздържал 

се”,  при общ брой общински съветници 29,                     

   

  Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Именува улици във в. з. „Зелин“, както следва:   

1.1.Улица „Зелин-4-А“, определена с о.т.422-о.т.-451-о.т.679-о.т.450-

о.т.452-о.т.447-о.т.673-о.т.675о.т.454-о.т.458-о.т.456-о.т.457-о.т.-403-

о.т.224-о.т.226-о.т.227-о.т.220-о.т.228-о.т.230  се именува на улица 

„Здравец” 

1.2. Улица „Зелин-5-А“, определена с о.т.440-о.т.652-о.т.-701-о.т.654-

о.т.447-о.т.145-о.т.149-о.т.142 се именува на улица „Рачо Джамбов” 



1.3. Улица „Зелин-6-А“, определена с о.т.423-о.т.-425-о.т.426-о.т.427-

о.т.428--о.т.429-о.т.429а-о.т.430-о.т.433-о.т.431-о.т.432 се именува на 

улица „Божура” 

1.4. Улица „Зелин-7-А“, определена с о.т.428-о.т.-436-о.т.484-о.т.481-

о.т.478-о.т.472-о.т.473-о.т.475-о.т.459 се именува на улица „Задружна” 

1.5. Улица „Зелин-8-А“, определена с о.т.427-о.т.-438-о.т.662-о.т.464-

о.т.469-о.т.472 се именува на улица „Родолюбец” 

1.6. Улица „Зелин-9-А“, определена с о.т.434-о.т.-435-о.т.488-о.т.484 се 

именува на улица „Сурсувул” 

1.7. Улица „Зелин-10-А“, определена с о.т.478-о.т.-477-о.т.476 се 

именува на улица „Роден край” 

1.8. Улица „Зелин-11-А“, определена с о.т.461-о.т.-469-о.т.482-о.т.483-

о.т.481 се именува на улица „Уста Вуно Марков” 

1.9. Улица „Зелин-13-А“, определена с о.т.509-о.т.-492-о.т.500-о.т.541-

о.т.263-о.т.1817-о.т.1818-о.т.1819-о.т.262-о.т.261-о.т.-259-о.т.278 се 

именува на улица „Червена киселица” 

1.10. Улица „Зелин-14-А“, определена с о.т.247-о.т.248 се именува на 

улица „Манастирска” 

1.11. Улица „Зелин-15-А“, определена с о.т.488-о.т.-678-о.т.677-о.т.676-

о.т.492-о.т.655-о.т.656-о.т.495-о.т.636-о.т.1811-о.т.-1810 се именува на 

улица „Павитта” 

1.12. Улица „Зелин-16-А“, определена с о.т.509-о.т.-508-о.т.508а-

о.т.1803-о.т.1804-о.т.1805-о.т.1806-о.т.1807-о.т.1831-о.т.1835о.т.1833-

о.т.1832-о.т.1830-о.т.1823-о.т.1822-о.т.1825-о.т.1826 се именува на 

улица „Войкински вир” 

1.13. Улица „Зелин-17-А“, определена с о.т.1807-о.т.-1810-о.т.1813-

о.т.1814-о.т.1815-о.т.265-о.т.259-о.т.278 се именува на улица „Мария 

Милтенова” 



1.14. Улица „Зелин-18-А“, определена с о.т.500-о.т.-503-о.т.505-

о.т.1816-о.т.1815-о.т.1822-о.т.1824 се именува на улица „Стублата” 

1.15. Улица „Зелин-19-А“, определена с о.т.141-о.т.-133-о.т.132-о.т.119-

о.т.118 се именува  на улица „Ботева чета” 

1.16. Улица „Зелин-20-А“, определена с о.т.24-о.т.-27-о.т.30-о.т.16-

о.т.31-о.т.36-о.т.86-о.т.84-о.т.82-о.т.-101-о.т.100 се именува на улица 

„Междуречна” 

1.17. Улица „Зелин-21-А“, определена с о.т.80-о.т.-79-о.т.78-о.т.77-

о.т.76-о.т.74-о.т.72-о.т.104-о.т.71-о.т.66 се именува на улица „Никола 

Попчовски” 

1.18. Улица „Зелин-22-А“, определена с о.т.100-о.т.-104-о.т.106-о.т.166-

о.т.107-о.т.108-о.т.111-о.т.114-о.т.116-о.т.99 се именува на улица „Дядо 

Хано” 

1.19. Улица „Зелин-24-А“, определена с о.т.521-о.т.-524-о.т.525-о.т.526-

о.т.528-о.т.529-о.т.530-о.т.532 се именува  на улица „1871 година” 

1.20. Улица „Зелин-25-А“, определена с о.т.23-о.т.-19-о.т.16-о.т.14-

о.т.11-о.т.8-о.т.13-о.т.43-о.т.43а-о.т.44-о.т.48 се именува  на улица 

„Петър Ценев” 

1.21. Улица „Зелин-26-А“, определена с о.т.407-о.т.-406-о.т.405-о.т.403-

о.т.56 се именува  на улица „Ташко Нинов” 

1.22. Улица „Зелин-27-А“, определена с о.т.592-о.т.-596-о.т.599  се 

именува на улица „Хризантема” 

1.23. Улица „Зелин-28-А“, определена с о.т.648-о.т.-638-о.т.596 се 

именува  на улица „Градина” 

1.24. Улица „Зелин-29-А“, определена с о.т.587-о.т.-585-о.т.591-о.т.50 се 

именува  на улица „Самуна” 

1.25. Улица „Зелин-30-А“, определена с о.т.583-о.т.-579-о.т.577 се 

именува  на улица „Малина” 



1.26. Улица „Зелин-31-А“, определена с о.т.534-о.т.-561-о.т.564-о.т.570-

о.т.575-о.т.576-о.т.577 се именува  на улица „Люляк” 

1.27. Улица „Зелин-32-А“, определена с о.т.570-о.т.-569 се именува  на 

улица „Венец” 

1.28. Улица „Зелин-33-А“, определена с о.т.564-о.т.-567-о.т.568 се 

именува  на улица „Патьо Чорбаджи” 

1.29. Улица „Зелин-34-А“, определена с о.т.561-о.т.-551-о.т.559-о.т.552-

о.т.558-о.т.566-о.т.567 се именува  на улица „Шареният хан” 

1.30. Улица „Зелин-35-А“, определена с о.т.293-о.т.-291-о.т.284-о.т.281-

о.т.312-о.т.313-о.т.314 се именува  на улица „Ясен” 

1.31. Улица „Зелин-36-А“, определена с о.т.312-о.т.-308-о.т.306-о.т.305-

о.т.395-о.т.335-о.т.336-о.т.341-о.т.343-о.т.324 се именува  на улица 

„Явор” 

1.32. Улица „Зелин-37-А“, определена с о.т.260-о.т.-329-о.т.324  се 

именува  на улица „Синчец” 

1.33. Улица „Зелин-38-А“, определена с о.т.409-о.т.-408-о.т.417-о.т.418-

о.т.185-о.т.178 се именува  на улица „Незабравка” 

1.34. Улица „Зелин-39-А“, определена с о.т.408-о.т.-1868-о.т.355-о.т.362 

се именува  на улица „Зеленика” 

1.35. Улица „Зелин-40-А“, определена с о.т.399-о.т.-362-о.т.372-о.т.602-

о.т.601 се именува  на улица „Митровска” 

1.36. Улица „Зелин-41-А“, определена с о.т.369-о.т.-372-о.т.602-о.т.603-

о.т.605 се именува  на улица „Недко Георгиев” 

1.37. Улица „Зелин-42-А“, определена с о.т.600-о.т.601-о.т.-606-о.т.650-

о.т.609-о.т.638-о.т.639-о.т.611-о.т.618 се именува  на улица „Бреза” 

1.38. Улица „Зелин-43-А“, определена с о.т.624-о.т.-627-о.т.648-о.т.649-

о.т.609 се именува  на улица „Иглика” 

1.39. Улица „Зелин-44-А“, определена с о.т.627-о.т.-629-о.т.633 се 

именува  на улица „Кокиче” 



1.40. Улица „Зелин-45-А“, определена с о.т.606-о.т.-623-о.т.621 се 

именува  на улица „Изгрев” 

2. Възлага на кмета на общината да извърши произтичащите от т.1 

процедури.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 
Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

 

 

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №123 

                                   Гр.Ботевград,12.06.2017 г. 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно именуване на улици  в кметство с. 

Радотина /вх.№0805-48/ ,Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, 

ал.1,т.18  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

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

се”,  при общ брой общински съветници 29,                     

   

 

  Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Именува улици в с.Радотина, община Ботевград, както следва:   

1.1.ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ – о.т.173– о.т.135-о.т.133-о.т.134-о.т.126– 

о.т.85-о.т.78-о.т.73-о.т.183  

1.2.ул.“Градината“ – о.т.151– о.т.148-о.т.28-о.т.30-о.т.32– о.т.36-о.т.39-

о.т.42-о.т.47-о.т.49 



1.3.ул.“Ржана“ – о.т.5– о.т.8-о.т.9-о.т.10-о.т.11– о.т.12-о.т.13-о.т.18-о.т.20– 

о.т.26-о.т.152-о.т.154 

1.4.ул.“Дацовска“ – о.т.142-о.т.140 

1.5.ул.“Димитраки Хаджитошев“– о.т.80– о.т.83-о.т.84-о.т.85-о.т.86 – 

о.т.90-о.т.88-о.т.95-о.т.123– о.т.120-о.т.115-о.т.113-о.т.145– о.т.146-о.т.161-

о.т.160-о.т.159 

1.6.ул.“Недялко Тупала“– о.т.174– о.т.173-о.т.166-о.т.163-о.т.151– о.т.153-

о.т.188 

1.7.ул.“Виднята“– о.т.144-о.т.147 

1.8.ул.“Герго Велюв“– о.т.148-о.т.149 

1.9.ул.“Басерница“– о.т.28– о.т.26 -о.т.25 

1.10.ул.“Дръстила“– о.т.153– о.т.25-о.т.21 

1.11.ул.“Ройно“– о.т.27– о.т.33-о.т.16 

1.12.ул.“Тулеш“– о.т.23-о.т.136 

1.13.ул.“Никола Панов“– о.т.130– о.т.131-о.т.124 -о.т.123 

1.14.ул.“Бабин град“– о.т.129– о.т.125-о.т.189-о.т.103-о.т.36– о.т.16-о.т.15 

1.15.ул.“Рударка“– о.т.35– о.т.10-о.т.7-о.т.104-о.т.100 

1.16.ул.“Трифон Христовски“– о.т.60-о.т.41 

1.17.ул.“Герго Огоеца“– о.т.179– о.т.38-о.т.39-о.т.12 

1.18.ул.“Братя Пееви“– о.т.95-о.т.92 

1.19.ул.“Петков кръст“– о.т.1– о.т.10-о.т.45-о.т.43-о.т.56 – о.т.62-о.т.64-

о.т.78-о.т.80 

1.20.ул.“Крушака“– о.т.56– о.т.55-о.т.53-о.т.52-о.т.51 

1.21.ул.“Никола Богданин“– о.т.48– о.т.52- о.т.69 

1.22.ул.“Райчин Райчинов“– о.т.132– о.т.127-о.т.128-о.т.84 

1.23.ул.“Селището“– о.т.160– о.т.155-о.т.150 

1.24.ул.“Капитан Петко войвода“– о.т.189-о.т.63 

1.25.ул.“Братя Панови“– о.т.94– о.т.92-о.т.176-о.т.66-о.т.67-о.т.69 

1.26.ул.“Никола Стоянов“– о.т.54-о.т.46 

1.27.ул.“Христо Гетов“– о.т.91-о.т.90 

 

2.  Именува махали в с.Радотина, община Ботевград, както следва:   

 

2.1.м.“Лъга“ 

2.2.м.“Лъката“ 

2.3.м.“Петров кръст“ 

2.4.м.“Бабина“ 

 

3. Възлага на кмета на общината да извърши произтичащите от т.1 

процедури.  

 

 



 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

 

 

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №124 

                                   Гр.Ботевград,12 .06.2017 г. 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно именуване на улици  в кметско 

наместничество с. Липница /вх.№0805-47/ ,Общинският съвет–Ботевград на 

основание чл.21, ал.1,т.18  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и  проведено    гласуване  с 25 гласа  „за”, 0 гласа „против”, 0 

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

   

 

  Р  Е  Ш  И  : 
 

 

1.Именува улици в с.Липница, община Ботевград, както следва:   

1.1ул.“Шишманово кале“ – о.т.89-о.т.99-о.т.53  

1.2.ул.“Цоковска“ – о.т.125-о.т.123-о.т.124-о.т.125 

1.3.ул.“Диковска“ – о.т.129-о.т.126 

1.4.ул.“Меча шума“ – о.т.140-о.т.147– о.т.150-о.т.152-о.т.153 



1.5.ул.“Липа“– о.т.136-о.т.134 

1.6.ул.“Илинден“– о.т.44-о.т.36 

1.7.ул.“Св.Панталей“– о.т.6-о.т.10-о.т.13- о.т.27  

1.8.ул.“Шипка“– о.т.12-о.т.157-о.т.18 

1.9.ул.“Къпина“– о.т.157-о.т.159 

1.10.ул.“Баничарска“– о.т.30-о.т.29-о.т.25 

1.11.ул.“Чуклата“– о.т.56-о.т.59-о.т.67  

1.12.ул.“Св.Св.Кирил и Методий“– о.т.26-о.т.55 

1.13.ул.“Църковна“– о.т.29-о.т.65 

1.14.ул.“Цар Калоян“– о.т.65-о.т.68-о.т.63 

1.15.ул.“Хан Аспарух“– о.т.79-о.т.104-о.т.103 

1.16.ул.“Караджа“– о.т.134-о.т.136 

1.17.ул.“Начовска“– о.т.95-о.т.79-о.т.67 

1.18.ул.“Велчова“– о.т.27-о.т.33-о.т.34-о.т.35 

1.19.пл.“Липан Войвода“ – УПИ IX, кв.13 по плана на с.Липница  

 

2.  Именува махали в с.Липница, община Ботевград, както следва:   

2.1.м.“Ломето“ 

2.2.м.“Пекинци“  

2.3.м.“Сирашки ливади“  

2.4.м.“Кукувци“ 

2.5.м.“Перчовци“ 

2.6.м.“Дилковци“ 

2.7.м.“Нешовци“ 

2.8.м.“Преславица“ 

2.9.м.“Горановци“ 

2.10.м.“Мановци“ 

2.11.м.“Раждавец“ 

2.12.м.“Голямо усое“ 

2.13.м.“Пейовци“ 

2.14.м.“Стейовци“   

 

3. Възлага на кмета на общината да извърши произтичащите от т.1 

процедури.  

 

 

 

 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

 

 

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №125 

                                   Гр.Ботевград, 12.06.2017 г. 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно именуване на улици  в кметство с. 

Гурково /вх.№0805-46/ ,Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, 

ал.1,т.18  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

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

се”,  при общ брой общински съветници 29,                     

   

 

  Р  Е  Ш  И  : 
 

 

1.Именува улици в с.Гурково, община Ботевград, както следва:   

1.1.ул.“Генерал Гурко“ – о.т.50– о.т.47-о.т.45-о.т.41-о.т.40 -о.т.37-о.т.22-

о.т.17-о.т.1  

1.2.ул.“Христо Ботев“ – о.т.242– о.т.29-о.т.59-о.т.238-о.т.53-о.т.52-о.т.51 



1.3.ул.“Роса“ – о.т.235– о.т.59– о.т.60-о.т.105 

1.4.ул.“Рударка“ – о.т.5– о.т.16-о.т.17-о.т.19-о.т.82-о.т.85-о.т.89- о.т.90-

о.т.26 

1.5.ул.“Липа“– о.т.70– о.т.216– о.т.215-о.т.212-о.т.10-о.т.19 

1.6.ул.“Кокиче“– о.т.13-о.т.100 

1.7.ул.“Иван Вазов“– о.т.91– о.т.87– о.т.74– о.т.71-о.т.70-о.т.65-о.т.217-

о.т.66 

1.8.ул.“8-ми март“– о.т.66– о.т.114-о.т.113 

1.9.ул.“Магнолия“– о.т.71– о.т.230– о.т.125– о.т.120-о.т.118-о.т.117-о.т.232 

1.10.ул.“Бреза“– о.т.73– о.т.224– о.т.151– о.т.150-о.т.177 

1.11.ул.“Черковна“– о.т.137– о.т.153– о.т.154– о.т.156-о.т.118  

1.12.ул.“Череша“– о.т.143– о.т.142– о.т.137– о.т.133– о.т.131-о.т.123-о.т.121 

1.13.ул.“Добрава“– о.т.137– о.т.225– о.т.185– о.т.69– о.т.171– о.т.172 

1.14.ул.“Решим“– о.т.171– о.т.195– о.т.196-о.т.97 

1.15.ул.“Градина“– о.т.191– о.т.186– о.т.187-о.т.189-о.т.185 

1.16.ул.“Теменужка“– о.т.191– о.т.192-о.т.194 

1.17.ул.“Детелина“– о.т.189-о.т.199 

1.18.ул.“Здравец“– о.т.144– о.т.201-о.т.202-о.т.203 

1.19.ул.“Синчец“– о.т.144-о.т.147-о.т.145-о.т.149 

1.20.ул.“Орхидея“– о.т.31-о.т.97-о.т.98-о.т.99 

1.21.ул.“3-ти март“ - о.т.22– о.т.23– о.т.24– о.т.27– о.т.28– о.т.29-о.т.31-

о.т.34-о.т.35 

1.22.ул.“Лоза“ – о.т.124– о.т.39-о.т.40 

1.23.ул.“Калина“– о.т.74– о.т.211-о.т.213 

1.24.ул.“Градежа“– о.т.164-о.т.225 

1.25.ул.“Зелена ливада“– о.т.102– о.т.61-о.т.13 

1.26.ул.“Зора“ – о.т.183– о.т.163-о.т. 101 

1.27.ул.“Явор“ – о.т.156  -о.т.179 

1.28.ул.“Ботева чета“ – о.т.40 – о.т.38  

1.29.ул.“Дилчов хан“ – о.т.117 – о.т.174– о.т.72  

1.30.ул.“Иглика“ – о.т.217 –о.т. 23 

1.31.ул.“Госкьовица“ – о.т.206 – о.т.205– о.т.204 – о.т.7  

1.32.ул.“Изгрев“ – о.т.115 – о.т.114   

 

2. Възлага на кмета на общината да извърши произтичащите от т.1 

процедури.  

 
 

 

 

 

 



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №126 

                                   Гр.Ботевград,12 .06.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно именуване на улици  в кметско 

наместничество  с. Рашково /вх.№0805-46/ ,Общинският съвет–Ботевград на 

основание чл.21, ал.1,т.18  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и  проведено    гласуване  с  25  гласа  „за”, 0 гласа „против”, 0 

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

   

  Р  Е  Ш  И  : 

1.Именува улици в с. Рашково, община Ботевград, както следва:   

1.1.ул.“Георги Димитров“ – о.т.118– о.т.115– о.т.112– о.т.106– о.т.100-

о.т.22-о.т.24-о.т.29-о.т.32  

1.2.ул.“Брезовица“ – о.т.117– о.т.120– о.т.122-о.т.123 

1.3.ул.“Забера“ – о.т.123– о.т.124-о.т.129-о.т.131 

1.4.ул.“Младост“ – о.т.115– о.т.172-о.т.171-о.т.162 

1.5.ул.“Христо Ботев“– о.т.106– о.т.138-о.т.171-о.т.120 

1.6.ул.“Отец Паисий“– о.т.172-о.т.203 

1.7.ул.“Шумер“– о.т.170-о.т.135 

1.8.ул.“Лъката“– о.т.114– о.т.113-о.т.203-о.т.137 

1.9.ул.“Цветко Лозарски“– о.т.187-о.т.188-о.т.189 

1.10.ул.“Васил Левски“– о.т.188-о.т.188а 

1.11.ул.“Иван Кинов“– о.т.22-о.т.49-о.т.51- о.т.41-о.т.207   

1.12.ул.“Димитър Маринов“– о.т.206-о.т.186-о.т.185- о.т.181-о.т.177 

1.13.ул.“Ржана“– о.т.45-о.т.36 

1.14.ул.“Димитра Антова“– о.т.29-о.т.45-о.т.42-о.т.40 

1.15.ул.“Кокиче“– о.т.198-о.т.199 



1.16.ул.“Димитър Павлов“– о.т.52– о.т.30-о.т.36-о.т.207-о.т.177-о.т.178-

о.т.200-о.т.117 

1.17.ул.“Люляк“– о.т.176-о.т.175-о.т.218 

1.18.ул.“Михаил Антов“– о.т.27-о.т.173-о.т.174-о.т.71 

1.19.ул.“Ангел Алексиев“– о.т.61-о.т.72-о.т.73 

1.20.ул.“Иван Наков“– о.т.60-о.т.201-о.т.71-о.т.67 

1.21.ул.“Чавдарци“ - о.т.59-о.т.60-о.т.61-о.т.23 

1.22.ул.“Васил Бужашки“ – о.т.137-о.т.97-о.т.59-о.т.62-о.т.70 

1.23.ул.“Драган Вутов“– о.т.62 о.т.208-о.т.210 

1.24.ул.“Георги Сава Раковски“– о.т.14 о.т.210-о.т.212-о.т.58 

1.25.ул.“Илия Пешев“– о.т.21-о.т.19-о.т.17-о.т.14-о.т.7--о.т.5-о.т.3-о.т.1 

1.26.ул.“Христо Найденов“– о.т.97-о.т.99-о.т.100 

1.27.ул.“Иван Вазов“ - о.т.94– о.т.92-о.т.90-о.т.88-о.т.87-о.т.83-о.т.81-

о.т.80-о.т.79-о.т.77 

1.28.ул.“Цвета Влъчкова“ – о.т.76– о.т.77-о.т.156-о.т.157-о.т.124  

1.29.ул.“Любен Каравелов“– о.т.215– о.т.145– о.т.144-о.т.141-о.т.81 

1.30.ул.“Ваня Войнова“– о.т.195– о.т.194-о.т.217 

1.31.ул.“3-ти март“– о.т.93-о.т.216 

1.32.ул.“Свобода“– о.т.137– о.т.135– о.т.215– о.т.132-о.т.161-о.т.162– 

о.т.122-о.т.165-о.т.166-о.т.167 

1.33.ул.“Възход“ – о.т.156– о.т.155– о.т.154-о.т.153--о.т.152-о.т.144 

 

2.  Именува махали в с.Рашково, община Ботевград, както следва:   

 

2.1.м.“Остра могила“ 

2.2.м.“Стойково краище“ 

2.3.м.“Виновград“ 

2.4.м.“Равна ливада“ 

2.5.м.“Плачковци“ 

2.6.м.“Габровница“ 

2.7.м.“Белчово“ 

2.8.м.“Равна“ 

  

3. Възлага на кмета на общината да извърши произтичащите от т.1 

процедури.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 
 

Изготвил. А.Нейкова 

 



 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №127 

                                   Гр.Ботевград,12 .06.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно именуване на улици  в кметско 

наместничество  с. Краево /вх.№0805-44/ ,Общинският съвет–Ботевград на 

основание чл.21, ал.1,т.18  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и  проведено    гласуване  с  25  гласа  „за”, 0 гласа „против”, 0 

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

   

  Р  Е  Ш  И  : 

1.Именува улици в с.Краево, община Ботевград, както следва:   

1.1.ул.“Кривуля“ – о.т.155– о.т.153– о.т.148– о.т.146– о.т.144 – о.т.140– 

о.т.158 

-о.т.89   

1.2.ул.“Ивановска“ – о.т.87–– о.т.72– о.т.46– о.т.38– о.т.16-о.т.11– о.т.12- 

о.т.13-о.т.15 

1.3.ул.“Кокиче“ – о.т.148– о.т.150–– о.т.151-о.т.152 

1.4.ул.“Славополска“ – о.т.89– о.т.121– о.т.120-о.т.124 

1.5.ул.“Изгрев“– о.т.120– о.т.129– о.т.130– о.т.132-о.т.133 

1.6.ул.“Светлина“– о.т.130– о.т.135-о.т.134 

1.7.ул.“Лале“– о.т.123– о.т.125-о.т.128 

1.8.ул.“Орниче“– о.т.116-о.т.118 

1.9.ул.“Янкина долчина“– о.т.119– о.т.115-о.т.110 

1.10.ул.“Иглика“– о.т.92– о.т.98–– о.т.99– о.т.100– о.т.113-о.т.114 

1.11.ул.“Ржана“– о.т.122– о.т.99– о.т.100-о.т.103  

1.12.ул.“Рударка“– о.т.89– о.т.90–– о.т.62– о.т.68– о.т.69– о.т.70-о.т.49– 

о.т.50- о.т.53-о.т.137– о.т.5– о.т.3-о.т.1 



1.13.ул.“Акация“– о.т.100-о.т.101 

1.14.ул.“Требежа“– о.т.102– о.т.104-о.т.106-о.т.68 

1.15.ул.“Извора“– о.т.66– о.т.65– о.т.64-о.т.63 

1.16.ул.“Балканска“– о.т.61– о.т.5-о.т.6-о.т.9 

1.17.ул.“Малкия извор“– о.т.159-о.т.77 

1.18.ул.“Артлага“– о.т.72– о.т.73– о.т.76-о.т.78-о.т.80-о.т.81-о.т.83 

1.19.ул.“Дамянов дол“– о.т.44– о.т.168– о.т.167– о.т.163-о.т.162-о.т.20-

о.т.19-о.т.18-о.т.17-о.т.16 

1.20.ул.“Градец“– о.т.38– о.т.40– о.т.42– о.т.20– о.т.21-о.т.23-о.т.25-о.т.30-

о.т.31-о.т.32-о.т.33-о.т.34-о.т.35-о.т.36-о.т.37 

1.21.ул.“Маринков рът“ - о.т.43-о.т.42 

1.22.ул.“Панорамна“ –о.т.25- о.т.26-о.т.27-о.т.28 

 

2.  Именува махали в с.Краево, община Ботевград, както следва:   

     

2.1.м.“Осичена поляна“          

2.2.м.“Минзивара“ 

2.3.м.“Харта“ 

2.4.м.“Славо поле“, ул.“Рашковски път“ 

2.5.м.“Славо поле“, ул.“Маргарита“ 

2.6.м.“Славо поле“, ул.“Петко Войвода“ 

2.7.м.“Славо поле“, ул.“Виктория“  

2.8.м.“Славо поле“, ул.“Люляк“ 

2.9.м. „Славо поле“, ул.„Минзухар“  

2.10.м.“Славо поле“, ул.“Стара планина“ 

2.11.м.“Славо поле“, ул.“Роза“ 

2.12.м.“Славо поле“, ул.“Надежда“ 

2.13.м.“Славо поле“, ул.“Дило Диков“ 

2.14.м.“Славо поле“, ул.“Пролет“     

3. Възлага на кмета на общината да извърши произтичащите от т.1 

процедури.  

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 
 

 

 

Изготвил.А.Нейкова 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

 

 

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №128 

                                   Гр.Ботевград,12.06.2017 г. 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно именуване на улици  в кметско 

наместничество  с. Боженица /вх.№0805-43/ ,Общинският съвет–Ботевград на 

основание чл.21, ал.1,т.18  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и  проведено    гласуване  с    25 гласа  „за”, 0 гласа „против”, 0 

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

   

  Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Именува улици в с.Боженица, община Ботевград, както следва:   

1.1.ул.“Севаст Огнян“ – о.т.72-о.т.73-о.т.74-о.т.75-о.т.76-о.т.7-о.т.8-о.т.9-

о.т.10-о.т.11-о.т.13-о.т.15-о.т.16-о.т.17-о.т.18-о.т.19-о.т.20-о.т.21-о.т.22  

1.2.ул.“Хаджи Димитър“ – о.т.87-о.т.136  

1.3.ул.“Петко Войвода“ – о.т.20-о.т.92-о.т.91-о.т.90-о.т.89-о.т.88-о.т.87-

о.т.86-о.т.85-о.т.82-о.т.81-о.т.5 

1.4.ул.“Кольо Фичето“ – о.т.75–о.т.77-о.т.79-о.т.80-о.т.5 

1.5.ул.“Христо Ботев“– о.т.2–о.т.3-о.т.4-о.т.5-о.т.6-о.т.7 

1.6.ул.“Дюленски проход“– о.т.60– о.т.61-о.т.62-о.т.65-о.т.4-о.т.66-о.т.67-

о.т.68-о.т.69-о.т.71-о.т.108-о.т.109-о.т.90 

1.7.ул.“Св.Св.Кирил и Методий“– о.т.10– о.т.111– о.т.112-о.т.113-о.т.115-

о.т.87 



1.8.ул.“Еделвайс“– о.т.16“– о.т.17-о.т.120 

1.9.ул.“Камчия“– о.т.6-о.т.189 

1.10.ул.“Осоговски проход“– о.т.19-о.т.123 

1.11.ул.“Вежен“– о.т.13-о.т.188  

1.12.ул.“Цар Иван Шишман“– о.т.19-о.т.143 

1.13.ул.“Васил Левски“– о.т.50– о.т.21– о.т.22– о.т.136-о.т.36-о.т.37-о.т.45--

о.т.190-о.т.48-о.т.49-о.т.20 

1.14.ул.“Стефан Караджа“– о.т.28– о.т.129– о.т.182-о.т.133 

1.15.ул.“Чемерика“– о.т.101-о.т.67 

1.16.ул.“Червена роза“– о.т.3“– о.т100-о.т.101– о.т.103-о.т.126 

1.17.ул.“Лавандула“– о.т.105– о.т.125-о.т.124 

1.18.ул.“Цар Симеон“– о.т.85– о.т.107– о.т.105-о.т.103-о.т.55 

1.19.ул.“Преславски проход“– о.т.55-о.т.59 

1.20.ул.“Александър Стамболийски“– о.т.76– о.т.93– о.т.98– о.т.99-о.т.100-

о.т.11 

1.21.ул.”Богдан“ – о.т.15-о.т.138 

1.22.ул.“Бебреш“ – о.т.138– о.т.139– о.т.140– о.т.141– о.т.142-о.т.143-

о.т.144-о.т.146-о.т.148- о.т.150-о.т.151-о.т.152 

1.23.ул.“Тинтява“ – о.т.148-о.т.24 

1.24.ул.“Малина“ – о.т.22-о.т.27 

1.25.ул.“Бачо Киро“ – о.т.28– о.т.29– о.т.27– о.т.186-о.т.185 

1.26.ул.“Индже Войвода“ – о.т.150-о.т.186 

1.27.ул.“Плоча“ – о.т.38– о.т.39– о.т.40– о.т.41– о.т.42– о.т.43-о.т.44 

1.28.ул.“Пирински проход“ – о.т.120– о.т.119– о.т.118-о.т.88 

1.29.ул.“Хан Кубрат“ – о.т.167– о.т.168– о.т.169– о.т.146– о.т.170 – о.т.171 

1.30.ул.“Петър Берон“ – о.т.190– о.т.48– о.т.49– о.т.50 – о.т.51 

 

2.  Именува махали в с.Боженица, община Ботевград, както следва:   

2.1.м.“Барбушeвци“ 

2.2.м.“Близнаците“ 

2.3.м.“Божeнски курман“ 

2.4.м.“Брусен“ 

2.5.м.“Бука“ 

2.6.м.“Дарков рът“ 

2.7.м.“Дончовци“ 

2.8.м.“Кръста“ 

2.9.м.“Мурта“ 

2.10.м.“Пелиница“ 

2.11.м.“Толовско ливаде“ 

2.12.м.“Томовци“ 

2.13 м.“Търнака“ 

2.14.м.“Урвич“ 



3. Възлага на кмета на общината да извърши произтичащите от т.1 

процедури.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 
 

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №129 

                                   Гр.Ботевград,12 .06.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно именуване на улици  в кметско 

наместничество  с. Елов дол /вх.№0805-49/ ,Общинският съвет–Ботевград на 

основание чл.21, ал.1,т.18  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и  проведено    гласуване  с  26  гласа  „за”, 0 гласа „против”, 0 

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

   

  Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Именува улици в с.Елов дол, община Ботевград, както следва:   

1.1ул.“Хан Аспарух“ – о.т.56– о.т.54-о.т.53-о.т.49-о.т.45 -о.т.44-о.т.41-

о.т.42  

1.2.ул.“Христо Ботев“ – о.т.49-о.т.50– о.т.51-о.т.52 

1.3.ул.“Иван Вазов“ – о.т.45-о.т.46– о.т.47 

1.4.ул.“Хан Крум“ – о.т.41-о.т.39-о.т.37-о.т.31– о.т.25-о.т.24-о.т.21-о.т.8– 

о.т.7-о.т.2-о.т.1 

1.5.ул.“Паисий Хилендарски“– о.т.31-о.т.17-о.т.15– о.т.13-о.т.10 

1.6.ул.“Тинтява“– о.т.32-о.т.33– о.т.34 

1.7.ул.“Елин Пелин“– о.т.17-о.т.18– о.т.19-о.т.20 

1.8.ул.“Захари Стоянов“– о.т.24а-о.т.19– о.т.14 

1.9.ул.“Любен Каравелов“– о.т.12-о.т.13 

1.10.ул.“Индже Войвода“– о.т.10-о.т.11 

1.11.ул.“Александър Стамболийски“– о.т.21-о.т.22– о.т.23  

1.12.ул.“Васил Левски“– о.т.7-о.т.5– о.т.4-о.т.3 

 

2.  Именува махали в с.Елов дол, община Ботевград, както следва:   

 



2.1.м.“Пауновци“ 

2.2.м.“Кьорколовци“ 

2.3.м.“Вълкановци“ 

2.4.м.“Пановци“ 

2.5.м.“Гарваните“ 

2.6.м.“Петровци“ 

2.7.м.“Стаменовци“ 

2.8.м.“Лисовци“ 

2.9.м.“Славковци“ 

2.10.м.“Вихриите“ 

2.11.м.“Космарането“ 

2.12.м.“Петко Янков“ 

2.13.м.“Пеновци“ 

2.14.м.“Шейтанете“ 

2.15.м“Турците“ 

2.16.м.“Грънчарите“  

 

3. Възлага на кмета на общината да извърши произтичащите от т.1 

процедури.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 
 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

   

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №131 

                                   Гр.Ботевград,12 .06.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно одобряване на актуална пазарна 

цена за продажба на общински недвижим имот.  /вх.0805-51/,Общинският 

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

самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, във връзка с чл. 41, 

ал.2 от ЗОС и чл. 65, ал. 1 от НРПУРОИ и  проведено   поименно  гласуване  с 

18   гласа  „за”, 0 гласа „против”, 6 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 №95/ 30.03.2017 г. на 

Общински съвет на община  Ботевград, представляващ: 



- 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 

по действащия регулационен план на гр. Ботевград, по действащия регулационен 

план на гр. Ботевград, при начална тръжна цена в размер на   2788.00 /две хиляди 

седемстотин осемдесет и осем/ 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. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

        

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №132 

                                   Гр.Ботевград,12 .06.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно предоставяне за безвъзмездно 

управление на имоти – публична общинска собственост  /вх.№0805-54/ 

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

връзка с чл.12, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.2, ал.3 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 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 предоставени за срок от десет години за 

безвъзмездно управление на Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов“ 

град Ботевград 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 (сграда с идентификатор 

05815.302.756.1 по КККР на град Ботевград) - имот публична общинска 

собственост за нуждите на звено „Социален патронаж“ и за целите на 

проект „Закупуване и монтаж на кухненско оборудване за дейност 

Домашен социален патронаж“. 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да изпълни произтичащите 

от т.1 процедури по реда на ЗОС и Наредбата. 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                            

                              ПРЕПИС! 

        

        

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №133 

                                   Гр.Ботевград,12 .06.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно поправка на допусната очевидна 

фактическа грешка в решение №129/24.04.2017 на ОбС - Ботевград /вх.№0805-

41/ и становище на ПК по териториално развитие и екология по същия въпрос, 

Общинският съвет–Ботевград на основание чл.62,ал.2 от Административно 

процесуален кодекс и  чл.21, ал.1,т.8 и т.11  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.124а,ал.1, 

чл.124б,ал.1  и чл.125,ал.1 от ЗУТ и  проведено   поименно гласуване  с 26   

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

съветници 29,                     

   

  Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Общински съвет-Ботевград коригира текста на точка 1 на свое 

Решение №129/24.04.2014 год., като вместо ПИ 05815.301.301 по 



одобрени Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/,землище 

Ботевград се чете ПИ05815.301.318 по одобрена Кадастрална карта и 

кадастрални регистри КККР. 

2. Настоящето Решение е неразделна част от Решение №129/24.04.2014 

година на Общински съвет - Ботевград 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                            

                              ПРЕПИС! 

        

        

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №134 

                                   Гр.Ботевград,12.06.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване на проект 

„Преместваеми павилиони“ – кв.202 Ботевград /вх.№0805-36/, Общинският 

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

самоуправление и местната  администрация и проведено    гласуване  с  21  

гласа  „за”, 0 гласа „против”, 5 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 

съветници 29,                     

   

   

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Дава съгласие да бъде одобрен проект на обект „Преместваеми 

павилиони“ в поземлен имот с идентификатор 05815.303.106 по КК и 

КР на гр.Ботевград/УПИ УПИ ХVІІІ,кв.202 в част:Постоянна  



организация на движението в ПИ с идентификатор 05815.303.171  по 

КК и КР на гр.Ботевград. 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от точка 1 на решението процедури. 
 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                            

                              ПРЕПИС! 

        

        

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №135 

                                   Гр.Ботевград,12.06.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно изготвяне на задание за 

изработване на горскостопански план за гори и незалесени земи в горските 

територии, собственост на община Ботевград.  /вх.№0805-50/,становище на 

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

ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната  администрация и 

чл.63,ал.1 и ал.5 от Наредба №18/07.10.2015 година за инвентаризация и 

планиране в горските територии 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.Дава съгласие да  се изготви задание за изработване на 

горскостопански план за гори и незалесени земи в горски територии  

собственост на община Ботевград на територията  на ДГС-Ботевград. 

2.Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изготвяне на горскостопански план за гори и незалесени 

земи в горските територии собственост на община Ботевград. 

 
 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 



  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                            

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №136 

                                   Гр.Ботевград,12.06.2017 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване на схема за поставяне 

на преместваеми търговски обекти и даване съгласие за отдаване под наем на 

терени – частна общинска собственост. /вх.№0805-28/ и становище на ПКТРЕ 

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

от ЗМСМА , чл.56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от ЗОС чл. 9, 

ал. 1 и ал. 2 от НПОРИМДЕ и  във връзка с Тарифата за определяне на 

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

общински имоти към НРПУРОИ и проведено    гласуване  с  26  гласа  „за”, 0 

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

                         

 

  Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1. Дава съгласие главния архитект на община Ботевград да одобри схема за  

поставяне на преместваем търговски обекти върху следният терен – частна 

общинска собственост: 

- 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/ за разполагане на преместваем търговски обект. 

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

публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска 

собственост:  

 



- 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/ за разполагане на преместваем търговски обект при начална 

тръжна месечна наемна цена в размер на 90.00/деветдесет/ лева. 

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

процедури по реда на  ЗОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                            

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №137 

                                   Гр.Ботевград,12.06.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предоставяне на движими вещи – 

общинска собственост на ОП БКС за стопанисване и управление. /вх.№0805-

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

чл.11, ал.2 във връзка  с чл.12, ал.1 от Закона на общинската собственост, и 

проведено  поименно  гласуване  с  20  гласа  „за”, 0 гласа „против”,6 гласа 

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

 

  Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Предоставя за стопанисване и управление на Общинско 

предприятие „Благоустройство и комунална стопанство”: 

-  асфалтополагач  Марка: ABG модел: Titan 473 с номер на рамата: 

473181891 – 1 /един/ брой. 

- двубандажен вибрационен валяк, марка TEREX, модел TV1200, 

сериен номер на шаси: SLBT00R0E801CD005, сериен номер на двигател: 

07C2103 -  1  /един/ брой и допълва Приложение № 2 към Правилника за 

организацията, устройство и дейността на ОП БКС към 

Решение№2/14,01,2016г. на Общински съвет Ботевград.  

       

        2.  Възлага на Кмета на община Ботевград да организира 

произтичащите от горното решение процедури по Закона на общинската 

собственост.  

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                            

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №138 

                                   Гр.Ботевград,12.06.2017 г. 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

на В и К Бебреш ЕООД за закупуване и подмяна на дренажни дюзи и 

кварцовия пясък на филтърния блок, първо стъпало ПСПВ „Чеканица“ 

/вх.№0805-29/ 

и становище на ПКБФ 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”,2 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 

29,                         

 

  Р  Е  Ш  И  : 
 

      1. Дава   съгласие  да бъдат отпуснати финансови средства на „В и 

К Бебреш” ЕООД Ботевград в размер на 24 674,00  /двадесет и четири 

хиляди шестстотин седемдесет и четири/ лева от собствени приходи на 

община Ботевград  за  закупуване и подмяна на дренажни дюзи и 

кварцовия пясък на филтърния блок, първо стъпало ПСПВ „Чеканица”.  

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

произтичащите от точка 1. на  решението процедури. 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                            

                              ПРЕПИС! 

        

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №139 

                                   Гр.Ботевград,12.06.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно издаване на запис на заповед по 

договор – Осигуряване на топъл обяд в община Ботевград. /вх.№0805-26/ 

и становище на ПКБФ и ПКСПЗ по същия въпрос, Общинският съвет–

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

самоуправление и местната администрация, и проведено  поименно  гласуване  

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

общински съветници 29,                         

  Р  Е  Ш  И  : 
 

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

пред поемателя „Агенция за социално подпомагане“ - Управляващ орган на 

Оперативна програма „За храни и/или основно материално подпомагане от 

фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България“ чрез 

запис на заповед стойността на аванс в размер на 62738.50 лв.  (шестдесет и две 

хиляди седемстотин тридесет и осем лева и петдесет стотинки) по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002-0196-C01 „Осигуряване 

на топъл обяд в община Ботевград”. 

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

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

подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в 

България“, в полза на Агенция за социално подпомагане - Управляващ орган на 

Оперативна програма „За храни и/или основно материално подпомагане от 

фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България“, в 

качеството му на Договарящ орган по оперативната програма, без протест и 

разноски. 
 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 



Изготвил:А.Нейкова 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                            

                              ПРЕПИС! 

        

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №140 

                                   Гр.Ботевград,12.06.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно разкриване на яслена група в 

Детска градина „Славейче“ гр. Ботевград. /вх.№0805-1/и становище на  

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

ал.1,т.23, във връзка с чл.17, ал.1,  т.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.24, ал.3 и 

чл.310, ал.5 от ЗПУО, 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. Дава съгласие за разкриване на една яслена група за деца от 10 месеца до 3 

години в Детска градина „Славейче“ град Ботевград, ул.“Княз Александър 

Батенберг“ №30 от учебната 2017/2018 година. 

   2. Възлага на кмета на община Ботевград да извърши всички последващи от 

горното решение действия съгласно ЗПУО. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                            

                              ПРЕПИС! 

        

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №141 

                                   Гр.Ботевград,12.06.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отпускане на финансови средства  

от собствени приходи на община Ботевград за ремонти в учебни заведения в 

гр. Ботевград/вх.№0805-66//и становища на  ПКТРЕ и ПКБФ 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  26  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 84600,00 /осемдесет и четири 

хиляди и шестстотин/лева с включен ДДС за ремонт на следните обекти: 

1.1.Обект“Ремонт на физкултурен салон в ОУ“Св.св.Кирил и Методии“,гр. 

Ботевград на стойност в размер до 17600.00 лева с включен ДДС. 

1.2.Обект“Ремонт на ограда на ОУ “Никола Йонков Вапцаров“,гр.Ботевград 

на стойност в размер до 42100.00 лева с включен ДДС. 

1.3.Обект“Ремонт на санитарни помещения и класни стаи в ОУ “Васил 

Левски“,гр. Ботевград на стойност в размер до 24900.00 лева с включен ДДС. 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да извърши всички произтичащи по 

т.1  действия. 

 

  

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 



Изготвил:А.Нейкова 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                            

                              ПРЕПИС! 

        

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №142 

                                   Гр.Ботевград,12.06.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА СТЕФКА ГРАМАТИКОВА- ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТНИК на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

за подобряване на инфраструктурата, подновяване на дворни игрови 

съоръжения и материално-техническата база на общинските детски заведения 

на територията на община Ботевград /вх.№0805-38/и становища на  ПКТРЕ и 

ПКБФ 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  26  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 70000,00 

/седемдесет хиляди/лева  за подобряване на инфраструктурата, подновяване 

на дворните игрови съоръжения и материално-техническата база на 

общинските детски заведения на територията на община Ботевград. 

2.Средствата да бъдат отпуснати от собствени приходи на община Ботевград. 

 

3. Възлага на кмета на община Ботевград да  предприеме необходимите 

действия за разпределение на средствата според конкретните нужди на 

детските заведения. 

  

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                            

                              ПРЕПИС! 

        

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №143 

                                   Гр.Ботевград,12.06.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

за провеждане на Републикански турнир по ТАЕКУОН – ДО АЙ ТИ ЕФ. 

/вх.№0805-33/ и становища на  ПКРДМСТ  и ПКБФ 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  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 6560,00 

/шест хиляди петстотин и шестдесет/лева от собствени приходи на община 

Ботевград за организиране и провеждане на Шести Републикански турнир по 

ТАЕКУОН – ДО АЙ ТИ ЕФ за деца, юноши и девойки н в спортна зала 

Арена-Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                            

                              ПРЕПИС! 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №144 

                                   Гр.Ботевград,12.06.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие община 

Ботевград да придобие недвижим имот ”Административна сграда”, 

собственост на „Холдинг БДЖ”ЕАД /вх.№0805-58/ и становище на   ПКБФ по 

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

Закон за местното самоуправление и местната администрация , чл. 34, ал. 2, от 

Закона за общинската собственост и чл. 6, т. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и проведено   

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

се”,  при общ брой общински съветници 29,                         

     Р  Е  Ш  И  : 

1. Дава съгласие Община-Ботевград възмездно да придобие чрез покупко – 

продажба правото на собственост  върху недвижим имот, включен в 

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост 

в община Ботевград през 2017 г., собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, 

съгласно Нотариален акт от 09.04.2012 г., вписан в Служба по вписванията 

гр. Ботевград с вх. рег. №390 от 09.04.2012 г., акт. №66, том ІІ, дело №199, 

парт.13468: 

Двуетажна масивна сграда  с идентификатор 05815.305.1116.2 по 

КККР на гр.Ботевград, бул.”Трети март” със ЗП площ 118 кв.м., с 

функционално предназначение: административна, делова сграда, ведно с 

принадлежащото й право на строеж,  срещу заплащане на сума в размер на 

35 120.00 /тридесет и пет хиляди сто и двадесет/ лв. без ДДС.  

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

процедури по реда на  ЗОС.      

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



 

Изготвил:А.Нейкова 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                            

                              ПРЕПИС! 

        

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №145 

                                   Гр.Ботевград,12.06.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно възстановяване на авансово 

финансиране на окончателно плащане по проект ”Изграждане на регионална 

система за управление на отпадъци в регион Ботевград”/вх.№0805-64/ 

 и становище на   ПКБФ и ПКТРЕ 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  26  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 на 379 431 лв. /триста седемдесет и девет хиляди четиристотин 

тридесет и един  /лева от собствени приходи на Община Ботевград за 

възстановяване на авансово финансиране на окончателно плащане по 

проект № DIR 5921.14-1-10 „Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъци в регион Ботевград, отпуснато по механизма на 

ДДС 6/03.09.2011г. 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да уведоми Министерство 

на финансите за източника на финансиране за възстановяването на  

остатъка от авансово финансиране на  окончателно плащане по проект № 

DIR 5921.14-1-10 „Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъци в регион Ботевград, отпуснато по механизма на ДДС 

6/03.09.2011г 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                            

                              ПРЕПИС! 

        

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №146 

                                   Гр.Ботевград,12.06.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие  за допълване и 

актуализиране Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост в Община Ботевград  през 2017 година/вх.№0805-60/, 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 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 А. Имоти, които община Ботевград има 

намерение да предостави под наем се включи следният имот:  

- едноетажна масивна сграда, находяща се в УПИ ІІ, кв.49 по плана на с. 

Скравена /бивша детска градина/. 

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

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

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №147 

                                   Гр.Ботевград,12.06.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие  за отпускане на 

финансови средства от собствени приходи на община Ботевград за изграждане 

на детска площадка в с.Гурково и в с.Скравена/вх.№0805-59/, предложение на 

ДАМЯН МАРИНОВ-общински съветник  и становище на ПКБФ  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  26  гласа  „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал 

се”,  при общ брой общински съветници 29,                         

   

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени 

приходи на община Ботевград в размер до 6000,00 лв. (шест хиляди лева), 

с които да бъдат изградени детски площадки в с. Гурково и в. Скравена. 

2. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени 

приходи на община Ботевград в размер до 2000,00 лв. (две хиляди лева), с 

които да бъде изградена  детска площадка в с. Краево. 

3. Възлага на Кмета на oбщина Ботевград да извърши произтичащите от 

т.1  и т.2 действия. 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 



Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №148 

                                   Гр.Ботевград,12.06.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

за закупуване на копирна техника/вх.№0805-34/и становище на ПКБФ  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  26  гласа  „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал 

се”,  при общ брой общински съветници 29,                         

   

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени 

приходи на община Ботевград в размер до 4000,00 лв. (четири хиляди 

лева) за закупувани на копирна техника с възможност за печат А0. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

 

 



 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №149 

                                   Гр.Ботевград,12.06.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка  относно  проверка на място след 

приключване на проект „Изграждане, реконструкция и ремонт на 

брегоукрепващо съоръжение на река Рударка и река Новаченка за 

предотвратяване на наводненията в село Новачене, община Ботевград” по 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG161PO001/1.4-06/2010/012 с бенефициент Община Ботевград по 

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г./вх.№0805-69/ 

и становище на ПКБФ  по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

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

местната администрация и проведено   поименно  гласуване  с  26  гласа  „за”, 

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

29,                         

   

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати средства от бюджета на Община 

Ботевград в размер до 80 000 лв. (осемдесет хиляди лева) от собствени 

приходи, за предприемане на незабавни мерки по отстраняване на 

констатираните дефекти при изпълнените строително-монтажни работи 

при извършена проверка на място от УО на ОПРР на 08.09.2015 г. след 

приключване на проект „Изграждане, реконструкция и ремонт на 

брегоукрепващо съоръжение на река Рударка и река Новаченка за 

предотвратяване на наводненията в село Новачене, община Ботевград”. 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



 
 

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №150 

                                   Гр.Ботевград,12.06.2017 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно кандидатстване за 

безвъзмездна финансова помощ с проекти пред Национален доверителен 

екофонд /вх.№0805-65/и становище на ПКТРЕ  по същия въпрос, 

Общинският съвет–Ботевград на основание чл.20 и  чл.21, ал.1,т.6, т.8  и 

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

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

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

   

    Р  Е  Ш  И  : 

1. Дава съгласие община Ботевград да кандидатства за финансиране 

пред НДЕФ със следните проектни предложения: 

1.1. Проект № 218 „Изпълнение на пакет мерки за повишаване на 

енергийната ефективност за сградите на ОДЗ „Детелина" в с.Врачеш и ОДЗ 

„Детелина" в с.Скравена, община Ботевград" на обща стойност 425 894,50 

лв. с ДДС. 

1.2. Проект № 273 „Изпълнение на пакет мерки за повишаване на 

енергийната ефективност за сградите на ЦДЯ „Здравец" в град Ботевград и 

ОДЗ „Здравец" в село Трудовец, община Ботевград" на обща стойност 597 

113,78 лв. с ДДС. 

1.3. Проект № 274 „Изпълнение на пакет мерки за повишаване на 

енергийната ефективност за сградите на ОДЗ „Здравец" в село Литаково и 

ОДЗ „Зора" в село Новачене, община Ботевград" на обща стойност 415 

988,96 лв. с ДДС. 

2. Дава съгласие община Ботевград да осигури финансов ресурс до 215 

849,58 лв. от собствени средства, представляващи 15 % от стойността на 

проектните предложения.  

3. Възлага на кмета на община Ботевград да осъществи всички 

необходими действия по подготовката и реализацията на проектните 

предложения.  
 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №151 

                                   Гр.Ботевград,12.06.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ЛЮБОМИР ЛИЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -БОТЕВГРАД на Докладна записка 

относно изменение в Решение №6/17.11.2015 година на ОбС-

Ботевград/вх.№0805-31/, Общинският съвет–Ботевград на основание   

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

администрация и проведено   гласуване  с  16  гласа „за”, 5 гласа 



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

29,                         

   

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Изменя текста на  т.1 в Решение №6/17.11.2015 година на ОбС-

Ботевград, както следва: 

Т.1.Определя Любомир Венциславов Лилов като представител на 

Общинския съвет-Ботевград за член на Областния съвет за развитие 

на Софийска област. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №152 

                                   Гр.Ботевград,12.06.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ЛЮБОМИР ЛИЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -БОТЕВГРАД  на Докладна записка 
относно изменение в Решение №36/29.12.2015 година на ОбС-

Ботевград/вх.№0805-32/  Общинският съвет–Ботевград на основание   
чл.21, ал.1,т.15 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във вр.с чл.12,ал.2 и чл.27,ал.1 от Устава на НСОРБ  и 



проведено  поименно гласуване  с  20  гласа  „за”,0 гласа „против”, 5 
гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,  
                        

   

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Изменя  текста на т.1 от Решение №36/29.12.2015 година на ОбС-

Ботевград, както следва: 

Т.1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република  България  представителят на 

Общински съвет-Ботевград-Любомир Венциславов Лилов- 

Председател на ОбС-Ботевград. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №153 

                                   Гр.Ботевград,12.06.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ЛЮБОМИР ЛИЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -БОТЕВГРАД на Докладна записка 

относно определяне статут на Председателя на ОбС- Ботевград 
/вх.№0806-10/ и становища на ПК по териториално развитие и бюджет 
и финанси по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 



основание   чл.26, ал.1,ал.2 и ал.3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  и проведено   гласуване  
с  19  гласа  „за”,0 гласа „против”, 4 гласа „въздържал се”,  при общ 
брой общински съветници 29,                         

   

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Отменя Решение №3/17.11.2015 година на Общински съвет-

Ботевград. 

2. Месечната заетост на председателя на Общинския съвет-Ботевград 

да бъде равна на 50 % от регламентираната  в Кодекса на труда нормална 

продължителност на работното време, сумирано изчислено за един месец. 

3. За извършената работа председателят на Общински съвет - Ботевград 

получава месечно възнаграждение в  размер на 45 % от месечното 

възнаграждение на кмета на общината. 

4. Председателят на Общински съвет-Ботевград има право да сключва 

трудов договор с друг работодател за извършване на работа различна и 

извън установеното за него  работно време по настоящото трудово 

правоотношение. 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №154 

                                   Гр.Ботевград,12.06.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно ползването на 

временен заем от бюджетната сметка на община Ботевград/0806-9/ и 

становища на ПК по териториално развитие и бюджет и финанси по 

същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание   чл.26, 



ал.1,т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.104,ал.1,т.5 от Закона за публичните финанси  и 

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

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

                        

  Р  Е  Ш  И  : 

 

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

8 000,00 / осем хиляди/ лева от  бюджетната сметка на община Ботевград 

под формата на временен заем за  разплащане на възнагражденията на 

екипите по договори, както следва: 

 №: BG16RFOP001-2.001-0071-С01 “Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. 

Ботевград – етап 1“ 

 №: BG16RFOP001-2.001-0168-С01 “Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. 

Ботевград – етап 2“ 

 №: BG16RFOP001-2.001-0171-С01 “Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. 

Ботевград – етап 3“ 

 №: BG16RFOP001-2.001-0176-С01 “Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. 

Ботевград – етап 4“ 

 №: BG16RFOP001-2.001-0159-С01 “Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в административната сграда на Община 

Ботевград“ 

 №: BG16RFOP001-2.001-0096-С01 “Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сграда от държавната инфраструктура на 

гр. Ботевград“ 

 №: BG16RFOP001-2.001-0083-С01 “Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сгради от образователната 

инфраструктура на гр. Ботевград“ 

 №: BG16RFOP001-2.001-0057-С01 “Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сграда от културната инфраструктура на 

гр. Ботевград“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 ПРЕПИС! 

      

  

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №155 

                                      Гр.Ботевград,21.06.2017 г. 

   

 

                 ПО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  относно ползването на временен 

заем от бюджетната сметка на община  Ботевград /вх.№0806-3/, 
Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т.10 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация , и 

чл.104,ал.1,т.5 от Закона за публичните финанси 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 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

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

24 000.00 /двадесет и  четири 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 № BG05М9ОР001-2.002-0255-

С01 по схема «Независим живот» по Оперативна програма»Развитие на 

човешките ресурси». 

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да извърши произтичащите по 

т.1 действия. 

 

 

 

 

 



ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                       

                                                                          
Изготвил:А.Нейкова 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №156 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА АНГЕЛИНА ГРИГОРОВА- КМЕТ НА 

КМЕТСТВО  С.ГУРКОВО на Информация за социално икономическото 

състояние на Кметство с. Гурково /вх.№0806-32/ 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”, 0 

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

 

 

 

 

  Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1. Приема Информация за социално икономическото състояние на 

Кметство с. Гурково. 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



 
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №157 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА АНГЕЛ АНГЕЛОВ -ДИРЕКТОР НА ОП“БКС“ 

На Информация за дейността на ОП БКС – Ботевград. Вх.№0805-39/ 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  14   гласа  „за”, 0 гласа 

„против”, 11гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29, 

                        

 

 

 

 

  Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема  Информация за дейността на ОП БКС – Ботевград.  

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 



 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №158 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД НА  Докладна записка относно изменение и допълнение на 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество. /вх.№0806-26/ и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание   чл.21, ал.2 във вр. с чл.21, 

ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.75-79 от АПК, чл.28, ал.1, вр. чл.8 и 

чл.11, ал.3 от ЗНА  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  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.  Допълва Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, както следва: 

 

I. В Разпоредбите на Глава Първа „Общи разпоредби“, се правят 

следните изменения и допълнения: 

1. Чл. 2а се отменя, като на негово място се създава нов чл. 2а със следното 

съдържание: 

„Чл.2а (1) Общинският съвет приема стратегия за управление на 

общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на 

общината. Стратегията определя политиката за развитие на общинската 

собственост и стопанската дейност на общината и съдържа: 



1. основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост; 

2. основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се 

предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане; 

3. нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване; 

4. други данни, определени от общинския съвет. 

 

 

            2. 

(2)  В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна 

програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по 

предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до 

приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде 

актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и 

актуализация на общинския бюджет. Програмата е в съответствие с раздела за 

общински публично-частни партньорства от програмата за реализация на 

общинския план за развитие и съдържа: 

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска 

собственост; 

2.  описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в 

капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за 

публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия; 

3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на 

нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна; 

4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в 

собственост, и способите за тяхното придобиване; 

5. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни 

имоти; 

6.  обектите по т. 5 от първостепенно значение; 

7. други данни, определени от общинския съвет. 

(3) Стратегията по ал. 1 и програмата по ал. 9, както и промените в тях се 

обявяват на населението по ред, определен в настоящата наредба, и се 

публикуват и на интернет страницата на общината. 

(4)  Актовете на общинския съвет и на кмета за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, подлежат на контрол и 

могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 45 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, освен в случаите по Закона за 

публично-частното партньорство. 

(5) Областният управител има право да оспорва решенията на общинските 

съвети, приети в процедура за определяне на частен партньор или на 

http://web.apis.bg/p.php?i=10071#p2844165
http://web.apis.bg/p.php?i=554181
http://web.apis.bg/p.php?i=554181


концесионер, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, 

съответно на Закона за концесиите. 

 

II.  В Разпоредбите на Раздел III “Разпореждане с общински нежилищни 

имоти, чрез правни сделки”, се правят следните изменения и допълнения: 

1. Ал.1 на чл.66 се отменя, като на нейно място се създава нова ал.1 със 

следното съдържание: 

 

 

3. 

„Чл.66.(1) Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика 

на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината след 

Решение на Общинския съвет без търг или конкурс по ред, определен в 

настоящата наредба.“ 

 

2. Чл.66.(3) след думите „Въз основа на представените документи“ се 

добавят думите „и Решението на Общинския съвет по ал.1“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

http://web.apis.bg/p.php?i=9663
http://web.apis.bg/p.php?i=217552


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №159 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД НА  Докладна записка относно отмяна на т.2 от Решение 

№48/30.03.2017 на Общински съвет-Ботевград и освобождаване от 

отговорност на управителя на МБАЛ-Ботевград ЕООД. /вх.№0806-8/  и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–

Ботевград на основание   чл.21,  ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл. 137,т.3 и т.5 от 

Търговския закон и чл.12,т.5 от Наредбата за упражняване правото на 

собственост на общината върху общинската част от капитала на ТД 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. Освобождава от отговорност управителя на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД д-р 

Красимир Кушев за периода 16.12.2016 г.-31.12.2016 година. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №160 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 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 2017г. /вх.№0806-19/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,ал2 от НРПУРОИ и проведено   

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

се”,  при общ брой общински съветници 29,                         

  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 

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

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

следва: 

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 намерение да продаде или да учреди право на строеж върху тях се 

включат следните имоти: 

         - УПИ І-2 в кв. 1 по регулационния план на с. Радотина, с урегулирана площ от 

590 кв.м., актуван с АОС №3313/ 18.05.2017 г. 

         - Поземлен имот №17, кадастрален район 206 по плана на новообразуваните 

имоти за местност "Лъга", землище с. Радотина, с площ от 1789.85 кв.м., начин на 

трайно ползване: земеделска земя, категория на земята: V, актуван с АОС №3321/ 

25.05.2017 г. 

         - УПИ ХVІІІ в кв. 96 по регулационния план на с. Врачеш, с урегулирана площ 

от 594 кв.м., заедно с изградената в него едноетажна лека постройка със ЗП от 

298 кв.м., актуван с АОС №3324/ 07.06.2017 г. 

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

придобие и способите тяхното придобиване. т. 2. Придобиване на недвижими 

имоти, представляващи частна собственост на физически и юридически лица се  

включи следния имот: 

- поземлен имот с идентификатор 05815.40.66 с площ от 840 кв.м.по КК и КР 

на гр. Ботевград, с площ от 840 кв.м., местност „Темуша”, трайно предназначение 

на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята 

при неполивни условия: десета 

Способ на придобиване: На основание чл. 34 от ЗОС по решение на 

Общински съвет – Ботевград възмездно придобиване правото на собственост. 

  

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

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

 

 
 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №161 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка  относно даване съгласие община Ботевград 

да придобие недвижим имот представляващ самостоятелен обект в сграда с 

предназначение жилище, апартамент /вх.№0806-29/ и становища на Постоянните 

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

ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.6,т.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. Дава съгласие Община-Ботевград възмездно да придобие чрез покупко – 

продажба правото на собственост  върху недвижим имот, включен в Програма 

за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община 

Ботевград през 2017 г., собственост на Милчо Цветков Клюнчев, с адрес: гр. 

Ботевград, ул. „Александър Стамболийски” №38, съгласно Договор за 

продажба на държавен недвижим имот от 26.04.1993 г., представляващ: 



 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.302.17.1.19 по 

КККР на Ботевград, адрес на имота: гр. Ботевград, ж.к. „Саранск”, бл. 15, вх. 

А, ет. 7, ап. 19,  с предназначение жилище, апартамент, с площ  75.50 кв.м. и 

прилежащи части: избено помещение № 19 със светла площ 5.56 кв.м. и 4.56 

идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж,  

             2. 

съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 05815.302.17.1.20; 

05815.302.17.1.51, под обекта: 05815.302.17.1.16, над обекта: 

05815.302.17.1.22 

срещу заплащане на сума в размер на 3 000.00 /три хиляди/ лв. 

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

процедури по реда на  ЗОС.      

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №162 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно прекратяване на съсобственост 

между община Ботевград и физическо лице по реда  на чл.36,ал.1,т.2 от Закона 

за общинската  собственост /вх.№0806-30/ 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, 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 21   гласа  „за”, 1 глас 

„против”, 1 глас „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 ІІІ-93 /трети за имот планоснимачен 

номердеветдесет и три/ в кв. 9 /девет/ по  регулационния план на с. Боженица, 



целият с урегулирана площ от 830 /осемстотин и тридесет/ кв. м.,  

представляваща: 

- терен с площ от 15 /петнадесет/ кв. м., влизащ по регулация от 

терен за озеленяване в УПИ ІІІ-93 /трети за имот деветдесет и трети/ в кв. 9 

/девет/ по  регулационния план на с. Боженица, целият с урегулирана площ от 

830 /осемстотин и тридесет/ кв. м., граници на терена: улица, терен за 

озеленяване, имот пл. №93; граници на УПИ ІІІ-93: улица, улица, терен за 

озеленяване, актуван с акт за частна общинска собственост № 3133 от 

07.04.2017 г., вписан с вх. рег. №1182 от 19.04.2017 г., № 63, том V,  парт. 

47604 в Служба по вписванията – Ботевград.  

 по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС на пазарна цена в размер на 225.00 /двеста 

двадесет  и пет лева/, без включен ДДС  

в полза на Тодор Петров Хуменковски с постоянен адрес: гр. Ботевград, бул. 

„България” №12  – собственик на недвижим имот, представляващ дворно 

място от 830 квадратни метра, находящо се в землището на с. Боженица, 

Софийска област, съставляващо УПИ ІІІ-93 в кв. 9 по регулационния план на 

селото с неуредени сметки по регулация, съгласно Нотариален акт за 

собственост на недвижим имот придобит по наследство и давностно владение 

от 23.04.1991 г. №153, том І, дело 382/91 г. 

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

горното решение процедури по ЗОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №163 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно отдаване под наем на част от 

недвижим имот – общинска собственост за разполагане на преместваеми търговски 

обекти. /вх.№0806-21/ 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 21   гласа  „за”, 0 глас „против”, 0 глас „въздържал се”,  при общ брой 

общински съветници 29,                         

  

 

 

    Р  Е  Ш  И  : 



 

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез публичен търг 

с тайно наддаване на  част от недвижим имот –  публична общинска  собственост, 

представляващ: 

       Терен с площ от 64.00 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект, 

част от Поземлен имот с идентификатор 05815..305.1117 по КК и КР на гр. 

Ботевград, с площ от 56 478 кв.м. , трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина, УПИ І 

, кв. 80 по регулационния план на гр. Ботевград е актуван с АОС-публична №2054 

от 27.10.2014 г., вписан с вх. рег. № 2263 от 28.10.2014 г., №55, том VІІІ, парт. 

27524 в Служба по вписванията Ботевград. 

при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200.00/двеста/ лева.  

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

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

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №164 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие община Ботевград за 

придобие недвижим имот – държавна собственост – ПИ 05815.6.173, по КККР на 

гр. Ботевград, представляващ микроязовир с площ 145 700 кв. м, находящ се м 

местност Мали лаг. /вх.№0806-12/ 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.34, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, чл. 5 и чл.6, т. 8 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество , и проведено   поименно 

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

общински съветници 29,                         

         Р  Е  Ш  И  : 
 

           1. Дава съгласие община Ботевград да придобие безвъзмездно по реда на 

чл. 54 от Закона за държавната собственост правото на собственост  върху имот – 

държавна собственост,  включен в Програма за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост в община Ботевград през 2017 г., представляващ  

            Поземлен имот 05815.6.173, област София, община Ботевград, гр. 

Ботевград,  вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП  

Язовир,  площ 145 700 кв.м., /микроязовир „Мали лаг”/.  



            Бъдещото управление и стопанисване на недвижимия имот ще се извършва 

само със собствени средства на Община Ботевград и няма да се ползват 

допълнителни финансови средства от държавния бюджет. 

             2. Упълномощава Кмета на Община Ботевград да организира 

извършването на всички необходими фактически и правни действия по реда на 

ЗОС и ЗДС по безвъзмездното придобиване на имота по т. 1 от настоящото 

решение.      

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №165 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на  Докладна записка относно даване съгласие за учредяване 

право на пристрояване на сграда, построена върху имот частна  общинска 

собственост, гр.Ботевград /вх.№0806-31/  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 и чл.38, ал.2, във връзка с 

чл. 41, ал. 2 от  ЗОС и чл. 57, ал.1, т. 3, чл. 74, ал. 1 и ал. 3 от НРПУРОИ, и 

проведено   поименно гласуване  с 21   гласа  „за”, 0 глас „против”, 0 глас 

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

 

РЕШЕНИЕ 

1. Одобрява пазарна цена и съгласие да се учреди на ЕТ „ХРИСИ-77-

ХРИСТИНА ПЕТРОВА”, физическо лице – търговец Христина Петрова 

Симеонова, собственик на недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 05815.304.665.15.1 по КККР на гр. Ботевград, адрес на имота: 

Ботевград, ж.к. „Васил Левски” №20-А, ет. І, самостоятелният обект се намира в 

сграда №15, разположена в ПИ с идентификатор 05815.304.665 и има 

предназначение: за търговска дейност на две нива, с площ на имота: първо ниво – 



668.13 кв.м. и второ ниво – 381.25 кв.м., заедно с прилежащите му 70.523% идеални 

части от общите части на сградата, представляващ обособена част – магазинни 

помещения, част от супермаркет „Изток”, находящ се в УПИ І, квартал 166 по 

регулационния план на гр. Ботевград, съгласно Нотариален акт за продажба на 

недвижим имот от 01.03.2016 г., акт № 111, том І, рег. №908, дело №83, от 2016 г., 

вписан в Служба по вписванията – Ботевград с вх.рег. №445 от 01.03.2016 г., акт 

№101, том ІІ, дело 181, парт. 6492, 

право на строеж за пристрояване върху терен от 75.00 кв.м., представляващ 

част от поземлен имот с идентификатор 05815.304.665 с площ от 7266 кв.м., с 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: комплексно застрояване, номер по предходен план: квартал 166, 

УПИ І, актуван с АЧОС №3256/ 28.04.2017 г., вписан в Служба по вписванията 

– Ботевград с вх.рег. №1451 от 10.05.2017 г.,  №73, том V, парт. 48147, при 

граници на терена: улица; поземлен имот с идентификатор 05815.304.665; 

сграда с идентификатор 05815.304.665.15, граници на поземления имот: 

поземлени имоти с идентификатори 05815.304.1584; 05815.304.1583; 

05815.304.1582; 05815.304.1526 с цел пристройка, преустройство и промяна на 

предназначението на част от сграда със смесено предназначение за търговски 

площи, складове и офиси, при спазване нормативните разпоредби по 

устройство на територията, без да се обособява самостоятелен обект, 

за което следва за заплати на Община Ботевград сумата в размер на 4 350.00 

/четири хиляди триста и петдесет/ лв., без ДДС., представляваща пазарната 

цена на правото на строеж.  

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

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

 

 

 

 

 



 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №166 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД    на Докладна записка относно проект за изменение на ПУП-ПР на 

УПИ III – за жилищно строителство, кв.49 по плана на гр. Ботевград. /вх.№0806-28/ 

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

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

осн.чл.21,ал.1,т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация 

и във връзка с чл. 134, ал. 2,т.1 във вр. с чл.134,ал.1,т.1 от  ЗУТ, и проведено    

гласуване  с 14   гласа  „за”, 0 глас „против”, 3 глас „въздържал се”,  при общ брой 

общински съветници 29,                         

 

Р Е Ш И 

1. Дава съгласие за изменение на Подробния устройствен план/ПУП/-План 

за регулация/ПР/ на Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III за жил. 

строителство и отпадане предвиждането  на нереализирана улица от 

уличната мрежа на Ботевград за участъка и в Поземлени имоти /ПИ/ 

05815.32.724,05815.302.725 и 05815.302.726 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри /ККиКР/, кв49 по регулационния план на гр. 

Ботевград. 



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

произтичащите от горното решение процедури. 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №167 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД    на  Докладна записка относно възстановяване на финансови 

средства за закупуване на медицинско оборудване за нуждите на „Акушеро – 

гинекологично отделение“ при МБАЛ – Ботевград ЕООД. /вх.№0806-22/ 

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 

глас „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 на 2052 /две 

хиляди и петдесет и два/ лева от собствени приходи на община Ботевград за 

„МБАЛ-Ботевград“ ЕООД, гр.Ботевград. Средствата да се използват за покриване 

направените разходи за закупеният фетален монитор Biocare FM-801 за нуждите на 

Акушеро-гинекологичното отделение. 



 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №168 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД    на  Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства за подмяна на дограмата и ремонт  на църквата в село Краево. 

/вх.№0806-24/ 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 глас „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 3000 /три 

хиляди / лева от собствени приходи на община Ботевград за  закупуване на 

строителни материали за  ремонт   на църквата  в с. Краево. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №169 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД    на  Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства за експлоатация, поддръжка и управление на уличното осветление на 

територия на община Ботевград. /вх.№0806-23/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 22   гласа  „за”, 0 глас 

„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 45 000 

/четиридесет и пет хиляди / лева от собствени приходи на община Ботевград за  

експлоатация,поддръжка и управление на уличното осветление на територията 

на община Ботевград.  



 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №170 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД     на Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства за закупуване  на машина за запълване на фуги за нуждите на 

ОП”БКС”. /вх.№0806-33 /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 глас „против”,6 гласа „въздържал се”,  

при общ брой общински съветници 29,                         

 

 

 

Р Е Ш И : 

 

 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 6 000 /шест 

хиляди / лева от собствени приходи на община Ботевград за  закупуване на 

машина за запълване на фуги за нуждите на ОП“БКС“. 

 



 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №171 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД     на Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства за закупуване  на мобилна пароструйна машина за измиване и  

дезинфекция на съдове за твърди битови отпадъци и обща поддръжка на 

наличната техника и инвентар в  ОП”БКС”. /вх.№0806-34 /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  със 17   гласа  

„за”, 0 глас „против”,5 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 

съветници 29,                         

 

 

 

Р Е Ш И : 

 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 9 000  

девет хиляди / лева от собствени приходи на община Ботевград за  закупуване 

на мобилна пароструйна машина за измиване и  дезинфекция на съдове за 



твърди битови отпадъци и обща поддръжка на наличната техника и инвентар в  

ОП”БКС”.   

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №172 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД    на Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства за неотложни ремонти на водопроводната и канализационна мрежа в 

община Ботевград/вх.№0806-З5/ 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  21   гласа  „за”, 0 глас „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 

315 092,75 лв.  /триста и петнадесет хиляди  деветдесет и два лева и 75 

ст./ от собствени приходи на Община Ботевград за извършване на 



неотложни текущи ремонти на  водопроводната и канализационна мрежа  в 

Община Ботевград, както следва: 

1.1 Подмяна и ремонт на  канализация по ул. Бистрица в с.Трудовец- 375м. 

от о.т. 172 до о.т. 314,доставка и подмяна  на тръба Ф 90 за водопровод. 

Стойността на предвидените за извършване ремонти  са в размер до 

55 239,74лв. без  ДДС. 

1.2 Подмяна на водопровод и възстановяване на  асфалтово покритие на 

ул.Христо Смирненски, с.Новачене,  от о.т.56 до о.т.7, 140м. Стойността на 

предвидените за извършване ремонти  са в размер до 32622,15 лв. без  

ДДС. 

1.3 Подмяна на водопровод по главна улица в с.Радотина, от о.т.173 до 

о.т.1324, 390м. Стойността на предвидените за извършване ремонти  са в 

размер до 34986,66лв. без ДДС. 

      1.4 Подмяна на водопровод по главна улица в с.Гурково, от о.т.46 до 

о.т.18, 320м. Стойността          

       на предвидените за извършване ремонти  са в размер до 30 495,81лв. 

без ДДС. 

      1.5 Подмяна на довеждащ водопровод от резервоар до уличната мрежа 

на с.Рашково, 450м. Ф90 . Стойността на предвидените за извършване 

ремонти  са в размер до 11633,61лв. без ДДС. 

1.6 Подмяна на част от довеждащ водопровод до ПСПВ „Осеница” в 

с.Врачеш. Стойността на предвидените за извършване ремонти  са в размер 

до 96702,92лв.без ДДС. 

1.7 Подмяна довеждащ водопровод от сондаж Черни извор до резервоар 

Сирашки ливади в с.Липница. Стойността на предвидените за извършване 

ремонти са в размер до 28592,78лв. без ДДС. 

1.8 Подмяна на част от довеждащ водопровод от резервоар Ломето посока 

резервоар Сирашки ливади. Стойността на предвидените за извършване 

ремонти  са в размер до 12515,38лв. без ДДС. 

 1.9 Подмяна на част от довеждащ водопровод от резервоар Елов дол към 

резервоар Ломето. Стойността на предвидените за извършване ремонти са 

в размер до 12303,70лв. без ДДС. 

    

       2. Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши налагащите се 

корекции по приетия бюджет на общината за 2017 г. 

  

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №173 

 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД    на Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства за  подпомагане  участието на мъжкия отбор на БК“Балкан“ в есенния  

дял на НБЛ  и европейския клубен турнир ФИБА/вх.№0806-З8/ 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  21   гласа  „за”, 0 глас 

„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 на 

100 000  /сто хиляди   лева / от собствени приходи на Община Ботевград 

за подпомагане  на мъжкия отбор на БК Балкан в есенния сезон на 2017-

2018 година на НБЛ и европейския клубен турнир ФИБА . 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №174 

 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД    на Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства за  футболен клуб „Балкан-1929“ –Ботевград за подпомагане 

подготовката и участието в есенния полусезон 2017-2018 г./вх.№0806-47/ 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 глас „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 

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

Ботевград за  футболен клуб „Балкан-1929“ –Ботевград  за подпомагане   



подготовката и участието в есенния полусезон 2017-2018 година   в 

югозападна В РФГ. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №175 

 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД    на  Докладна записка относно отпускане  на финансови 

средства  от собствени приходи на  общината  на атлетичен клуб „Орхание“ за 

участие  в Европейски шампионат за мъже и жени./вх.№0806-36/ 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 глас 

„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 

1 000  / хиляда   лева / от собствени приходи   на общината на Сдружение 

Атлетически клуб „Орхание“ за участие  на състезателя Николай Първанов 



в Европейския отборен шампионат  първа лига, който ще се проведе в гр. 

Васа, Финландия от 23-25 юни 2017 г. и участие в Балканския шампионат 

за мъже и жени, който ще се проведе в гр. Нови пазар , Сърбия на 15 и 16 

юли 2017 година 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №176 

 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД    на  Докладна записка относно отпускане  на финансови 

средства  от собствени приходи за финансиране на лекоатлетически  клуб 

„Балкан“- ветерани, гр.Ботевград /вх.№0806-25/ 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  20   гласа  „за”, 0 глас 

„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 на  

260.00  / двеста и шестдесет   лева / от собствени приходи   на община 

Ботевград за финансиране участието на лекоатлетически  клуб „Балкан“- 



ветерани, гр.Ботевград  в  Републиканското първенство по лека атлетика за 

ветерани на 24.06.-25.06. 2017 година в гр. Пловдив. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №177 

 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД    на  Докладна записка относно предоставяне на земеделски 

имоти по чл.19,ал.1 от ЗС в с. Литаково  /вх.№0806-4/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 с §27,ал.2,т.1 

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

от ППЗСПЗЗ   и проведено  поименно   гласуване  с  21   гласа  „за”, 0 глас 

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

                        

 

Р Е Ш И : 

 



1. 1. Предоставя на наследниците на Кръстю Николов Петрински 

следните земеделски имоти: 

- имот с проектен №003407 с НТП: пасище, мера, с площ от 8.000 

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

местността „Турска орница”,  попадащ в имот №003378 – земя по чл. 19 от 

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

съседи, съгласно скица – проект №Ф03018/06.04.2017 г.; 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Цветан Петров Лалов, в качеството му на наследник на Кръстю 

Николов Петрински, както и на Началника на Общинска служба по 

земеделие – гр. Ботевград, по реда на АПК. 

 

  ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

        

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №178 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД    на  Докладна записка относно предоставяне на земеделски 

имоти по чл.19,ал.1 от ЗС в с. Литаково  /вх.№0806-5/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 с §27,ал.2,т.1 

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

от ППЗСПЗЗ   и проведено  поименно   гласуване  с  21   гласа  „за”, 0 глас 

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

                        

 

Р Е Ш И : 



 

 

1. 1. Предоставя на наследниците на Марин Бенов Диков следните 

земеделски имоти: 

- имот с проектен №003409 с НТП: пасище, мера, с площ от 3.500 

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

местността „Рапчиков крушак”,  попадащ в имот №003378 – земя по чл. 19 

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

и съседи, съгласно скица – проект №Ф03019/06.04.2017 г.; 

- имот с проектен №000298 с НТП: храсти, с площ от 4.500 дка, 

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

местността „Славски дол”,  попадащ в имот №000134 – земя по чл. 19 от 

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

съседи, съгласно скица – проект №Ф03020/06.04.2017 г.; 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Здравка Димитрова Бенева, в качеството й на наследник на 

Марин Бенов Диков, както и на Началника на Общинска служба по 

земеделие – гр. Ботевград, по реда на АПК. 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №179 

 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД    на  Докладна записка относно предоставяне на земеделски 

имоти по чл.19,ал.1 от ЗС в с. Рашково  /вх.№0806-6/ 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 с §27,ал.2,т.1 

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

от ППЗСПЗЗ   и проведено  поименно   гласуване  с  21   гласа  „за”, 0 глас 

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

                        



 

Р Е Ш И : 

 

1. Предоставя на наследниците на Никола Петков Райчев следните 

земеделски имоти: 

- имот с проектен №055290 с НТП: пасище, мера, с площ от 1.648 

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

местността „Церака”,  попадащ в имот №055134 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

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

съгласно скица – проект №Ф01413/25.08.2016 г.; 

- имот с проектен №055153 с НТП: пасище, мера, с площ от 1.833 

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

местността „Церака”,  попадащ в имот №055134 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

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

съгласно скица – проект №Ф01412/25.08.2016 г.; 

- имот с проектен №056290 с НТП: пасище, мера, с площ от 6.353 

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

местността „Стражица”,  попадащ в имот №056074 – земя по чл. 19 от 

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

съседи, съгласно скица – проект №Ф01410/25.08.2016 г.; 

- имот с проектен №056291 с НТП: пасище, мера, с площ от 5.792 

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

местността „Стражица”,  попадащ в имот №056074 – земя по чл. 19 от 

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

съседи, съгласно скица – проект №Ф01411/25.08.2016 г.; 

- имот с проектен №057113 с НТП: пасище, мера, с площ от 4.853 

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

местността „Дановец”,  попадащ в имот №057069 – земя по чл. 19 от 

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

съседи, съгласно скица – проект №Ф01407/25.08.2016 г.; 



- имот с проектен №057115 с НТП: пасище, мера, с площ от 1.000 

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

местността „Дановец”,  попадащ в имот №057069 – земя по чл. 19 от 

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

съседи, съгласно скица – проект №Ф01408/25.08.2016 г.; 

- имот с проектен №057116 с НТП: пасище, мера, с площ от 2.271 

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

местността „Дановец”,  попадащ в имот №057069 – земя по чл. 19 от 

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

съседи, съгласно скица – проект №Ф01409/25.08.2016 г.; 

 

 

 

 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Николина Петрова Стоянова, в качеството й на наследник на 

Никола Петков Райчев, както и на Началника на Общинска служба по 

земеделие – гр. Ботевград, по реда на АПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №180 

 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД    на  Докладна записка относно предоставяне на земеделски 

имоти по чл.19,ал.1 от ЗС в с. Скравена  /вх.№0806-7/ 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 с §27,ал.2,т.1 

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

от ППЗСПЗЗ   и проведено  поименно   гласуване  с  21   гласа  „за”, 0 глас 

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

                        

 



Р Е Ш И : 

 

1. Предоставя на наследниците на Йото Петков Цанов следните 

земеделски имоти: 

- имот с проектен №033023 с НТП: изоставени трайни насаждения, 

с площ от 3.282 дка, категория на земята при неполивни условия: десета, 

находящ се в местността „Греджовица”,  попадащ в имот №033011 – земя 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Скравена, община Ботевград, при 

граници и съседи, съгласно скица – проект №Ф03215/30.03.2017 г.; 

- имот с проектен №033024 с НТП: пасище, мера, с площ от 2.616 

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

местността „Локва”,  попадащ в имот №033012 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

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

съгласно скица – проект №Ф03216/30.03.2017 г.; 

 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Янка Петкова Станева, в качеството й на наследник на Йото 

Петков Цанов, както и на Началника на Общинска служба по земеделие – 

гр. Ботевград, по реда на АПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 



 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №181 

 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД    на  Докладна записка относно предоставяне на земеделски 

имоти по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ в с. Литаково  /вх.№0806-17/ 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 с §27,ал.2,т.1 

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

от ППЗСПЗЗ   и проведено  поименно   гласуване  с  21   гласа  „за”, 0 глас 

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

                        

 



 

 

Р Е Ш И : 

 

 

1. Предоставя на наследниците на Петър Петков Лалов следните 

земеделски имоти: 

- имот с проектен №003387 с НТП: изоставени трайни насаждения, 

с площ от 4.032 дка, категория на земята при неполивни условия: пета, 

находящ се в местността „Липов рът”,  попадащ в имот №003379 – земя по 

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

граници и съседи, съгласно скица – проект №Ф03009/30.03.2017 г.; 

- имот с проектен №108015 с НТП: ливада, с площ от 5.875 дка, 

категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността 

„Калугерски дол”,  попадащ в имот №108007 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 

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

съгласно скица – проект №Ф03010/30.03.2017 г. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Цветан Петров Лалов, в качеството му на наследник на Петър 

Петков Лалов, както и на Началника на Общинска служба по земеделие – 

гр. Ботевград, по реда на АПК. 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №182 

 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА СПАСЕН ЦЕНОВ –ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК    

на  Докладна записка относно изготвяне и стартиране на програма „Красив 

град“ в гр.Ботевград /вх.№0806-40/ и становище 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  21   гласа  „за”, 0 глас „против”, 0 гласа „въздържал се”,  при общ 

брой общински съветници 29,                         

 

Р Е Ш И : 



 

1.  Възлага на Кмета на Община Ботевград  да изготви необходимата 

документация и правила за изпълнение на програма „Красив град“ в 

гр.Ботевград, които включват: 

а/Условия за кандидатстване и допустимост на кандидатите; 

Насоки за кандидатстване и процедура за оценка; 

б/Каталог/списък с материали и оборудване, допустими по проектите; 

в/Точкова система за оценка на проектите по административно 

съответствие и идеен проект; 

г/Договор за доставка на материали и инструменти; 

д/Други необходими документи. 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да излъчи жури за оценка и 

координатор(и) на програмата за консултации на представители на 

етажната собственост. 

3. Определя размер на фонда за проекти по програма „Красив град” през 

2017 г.  в размер  до 50 000 лв. без ДДС  от собствени приходи на  община 

Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 



 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №183 

 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД    на  Докладна записка  относно  разрешаване 

изработване на ПУП-ПП на елементи на техническата инфраструктура 

за изграждане на външно ел.захранаване на ПИ в м.Мухалница, землище 

Ботевград/вх.№0806-43/ и становище на Постоянните комисии  по 

същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.20 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/ 



във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2 и на осн.чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА 

и чл.124а,ал.1 и чл.124б,ал.1 от ЗУТ във вр. с чл.108, ал.2 от ЗУТ и 

чл.125 ал.1 от ЗУТ, Решение №6 от Протокол №7/11.05.2017 г. на 

ОЕСУТ и проведено     гласуване  с  19   гласа  „за”, 0 глас „против”,2 

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

Р Е Ш И : 

 

1.Разрешава изработване на ПУП – ПП за елементите на 

техническата инфраструктура, преминаващ  през имот с  

идентификатори 05815.2.203   по КК и КР на землището на гр.Ботевград, 

с начин на трайно ползване „Територия за транспорт”, Общинска 

публична собственост. 

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

приложен проект-предложение за ПУП-ПП. 

3.Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от горното решение процедури. 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №184 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД    на  Докладна записка за допускане изработване на 

ПУП-ПЗ на ПИ  в землището на гр. Ботевград с цел промяна 

предназначението на земеделска земя за жилищно 

застрояване./вх.№0806-44// и становище на Постоянните комисии  по 

същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание 

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

администрация/ЗМСМА/ във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2 и на 

основание чл.124а,ал.1 и ал.5 и чл.124б,ал.1 от ЗУТ във вр. с 

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



проведено     гласуване  с  18   гласа  „за”, 0 глас „против”,3 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 05815.2.148, по КК и КР на гр.Ботевград,  

м.”Мухалница”, с цел промяна предназначението на имота за жилищни 

нужди с показатели за вилно застрояване, като за същия се установи 

устройствена зона Жм със съответните технически показатели за зоната: 

височина на застрояване – до 7,0м., плътност на застрояване – до 40%, 

интензивност на застрояване – до 0,8, озеленена площ – мин.50%, 

разположено свободно, с отстояния: 3.00м. от имотни граници и улична 

регулация  и 5.00м. от дъно на имота.  

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. 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №185 

                                  Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД     на Докладна   записка за даване съгласие за одобряване 

на схема за поставяне на 2 бр. преместваеми обекти-спирки на градския 

транспорт, върху терени публична общинска собственост по плана на с. 

Врачеш/вх.№0806-45/и становище 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/ЗМСМА/ 

,чл.56,ал.1 и ал.2 от ЗУТ 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  19   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 преместваеми обекти, представляващи 2 /два/ 

броя спирки на градския транспорт, които да бъдат разположени върху 

терени публична общинска собственост по плана на с. Врачеш съгласно  

изготвени скици – предложения, както следва: 

- пред УПИ I-1097 и УПИ II-1097, върху тротоара, към прилежащата 

улица „Трети март“ между о. т. 88 и о. т. 89; 

- в поземлен имот с пл. № 984, кв. 1а, отреден за „Градинка“, актуван 

с  АПОС № 2001/04.11.2009г.; 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград и на главния архитект на 

общината да организират извършването на произтичащите от горното 

решение процедури, при спазване на нормативните разпоредби по  

устройство на територията, в т.ч. разпоредбите на чл. 56, ал. 1 и ал. 2 

от Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №186 

 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка  относно участие в извънредно 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД-

София 

/вх.№0806-51/и становище 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/ЗМСМА/ 

,чл.198е,ал.3 и ал.5 от Закона за водите  и проведено     гласуване  с  16   

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

общински съветници 29,                         

Р Е Ш И : 

 

1.Определя Иван Гавалюгов-кмет на община Ботевград за представител 

на община Ботевград в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД-София за 2017 година, което ще се проведе на 26.07.2017 година 

/сряда/ от 11.00 часа в сградата на Областната администрация на 

Софийска област,гр.София,бул.“Витоша“№6,етаж 5, с мандата да 

гласува по всички въпроси от дневния ред по своя преценка и в защита 

интересите на община Ботевград. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №187 

 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка за даване съгласие гл. архитект на 

общината да одобри схеми за извършване на търговска дейност на открито 

върху терени-общ. собственост пред търговски обекти./вх.№0806-50/и 

становище 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/ЗМСМА/ ,чл.56 от ЗУТ и чл.9 от Наредбата за 

преместваемите обекти за рекламните, информационните и монументално-

декоративни елементи на територията на община Ботевград  и проведено 

поименно   гласуване  с  20   гласа  „за”, 0 глас „против”1 гласа „въздържал се”,  

при общ брой общински съветници 29,                         

Р Е Ш И : 

 

1. Дава съгласие главния архитект на община Ботевград да одобри схеми за 

 извършване на търговска дейност на открито за сервиране на храни и напитки 

пред   търговски обекти върху терени – общинска  собственост, както следва:  

- 64.00 кв. м. пред преместваем търговски обект – павилион „Бърза 

закуска”, част от поземлен имот с идентификатор 05815.301.324 по КК и КР на 

гр. Ботевград, общинска публична собственост, урбанизирана територия, начин 

на трайно ползване: за второстепенна улица (на ул. „Академик Стоян 

Романски” и ул.  „Свобода”) ; 

-  25. 00 кв. м. пред входа на търговски обект – кафе-клуб „Кардинал”, находящ 

се в 

сградата на комплекс „Форум”, част от поземлен имот с идентификатор 

05815.305.1026 по КК и КР на гр. Ботевград, общинска публична собственост, 

урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за второстепенна улица; 

-  10.00 кв. м. пред преместваем търговски обект, разположен в поземлен имот  

с 

идентификатор 05815.301.404 по КК и КР на гр. Ботевград, общинска частна 

собственост, урбанизирана територия, представляващ УПИ І, кв. 65 по плана на 

Ботевград (срещу банка ДСК); 

        -  4.00 кв. м. пред търговски обект – магазин за домашни потреби  с адрес: 

пл.”Незнаен войн” №2, част поземлен имот с идентификатор 05815.301.324 по 

КК и КР на гр. Ботевград, общинска публична собственост, урбанизирана 

територия, начин на трайно ползване: за второстепенна улица. 



         2.  За ползването на горепосочените терени да се заплащат такси съгласно 

чл.19, ал. 4, т. 6 от Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени  на услуги на територията на община Ботевград    

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

произтичащите от т.1 на горното решение процедури. 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №188 

 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на . Докладна записка относно отмяна на Решение №136 от 

12.06.2017 година на ОбС-Ботевград /вх.№0806-55/ ,Общинският съвет–

Ботевград на основание чл.45,ал.7   от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация/ЗМСМА чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.56,ал.1 и ал.2 от 

ЗУТ, чл.14,ал.2,ал.3 и ал.8 от ЗОС,чл.9,ал.1 и ал.2 от НПОРИМДЕ и във вр. с 

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

при отдаване под наем на общински имоти към НРПУРОИ и проведено 



поименно   гласуване  с  21   гласа  „за”, 0 глас „против”1 гласа „въздържал се”,  

при общ брой общински съветници 29,                         

 

Р Е Ш И : 

 

1. Отменя  Решение №136 от 12.06.2017 година на Общински съвет – 

Ботевград. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №189 

 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на . Докладна записка относно отмяна на Решение №136 от 

12.06.2017 година на ОбС-Ботевград /вх.№0806-55/ ,Общинският съвет–

Ботевград на основание чл.45,ал.7   от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация/ЗМСМА чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 във вр. с 

чл.41,ал.2 от ЗОС и чл.65,ал.1  от НРПУРОИ и проведено поименно   гласуване  

с  21   гласа  „за”, 0 глас „против”1 гласа „въздържал се”,  при общ брой 

общински съветници 29,                         



 

Р Е Ш И : 

 

2. Отменя  Решение №131 от 12.06.2017 година на Общински съвет – 

Ботевград. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №190 

 

                                   Гр.Ботевград,29.06.2017 г. 

 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ЛЮБОМИР ЛИЛОВ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОТЕВГРАД на проекто-план за  работа на 

Общинския съвет – Ботевград за третото тримесечие на 2017 година 

/вх.№0806-39/  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  21   гласа  „за”, 0 глас „против”, 0 гласа „въздържал се”,  при общ брой 

общински съветници 29,                         

 

 

 

Р Е Ш И : 

 

 

 

1. Приема План за работа на Общинския съвет – Ботевград за третото 

тримесечие на 2017 година. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 


