
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             

                                                

                                                                                                              ПРЕПИС! 

       

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 191 

                                      Гр. Ботевград, 11.07.2017 г. 

   

ПО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  относно отмяна на Решение №155 от 

21.06.2017 на Общински съвет – Ботевград и ползване на временен 

заем от бюджетната сметка на община Ботевград. /вх.№0807-3/ 
Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 45, ал. 7, от ЗМСМА, 

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

Финанси и чл.60., ал.1 от АПК и проведено гласуване съгласно 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с 21 гласа 

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

съветници 29 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Отменя Решение №155 от 21.06.2017 г. на Общински съвет – Ботевград.       

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

48000 /четиридесет и осем хиляди/ лева от бюджетната сметка на община 

Ботевград под формата на временен заем за разплащане на разходи по 

проект „Предоставяне на социални услуги в община Ботевград“ по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0255-

C01 по схема „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“.  

3. Поради наличието на обществен интерес и с цел да се осигури живота и 

здравето на граждани, на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска 

предварително изпълнение на т.2 от настоящото решение 

4. Възлага на Кмета на община Ботевград за извърши произтичащите по 

т.2 и т.3 действия. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 

 

 
Изготвил: М. Филипова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №192 

 

                                   Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Информация за дейността на дирекция „Сигурност и обществен 

ред“ за първото полугодие на 2017 година. /вх.№0807-8/  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 с 

и проведено     гласуване  с  16   гласа  „за”, 0 гласа „против”, 10 гласа „въздържал 

се”,  при общ брой общински съветници 29,                         

 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Приема отчета за дейността на Дирекция Сигурност и обществен ред“ 

за първото полугодие на 2017 година. 
 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №193 

 

                                   Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА РАДКА НИКОЛОВА-КМЕТСКИ НАМЕСТНИК НА С. 

РАШКОВО на Информация за социално-икономическото състояние на с. 

РАШКОВО /вх.№1807-18/  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 с и проведено      гласуване  с 27   гласа  

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

                         

 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Приема информацията за социално-икономическото състояние на с. 

Рашково , община  Ботевград. 
 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №194 

 

                                   Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ЦЕЦА ГЕОРГИЕВА -КМЕТСКИ НАМЕСТНИК 

НА С. ЕЛОВ ДОЛ на Информация за социално-икономическото състояние на 

с. Елов дол /вх.№0807-11/  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 с и проведено      

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

брой общински съветници 29,                         

 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Приема информацията за социално-икономическото състояние на с. Елов 

дол , община  Ботевград. 
 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №195 

 

                                   Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ЙОНКА ЙОТОВА-КМЕТСКИ НАМЕСТНИК НА 

С. ЛИПНИЦА на Информация за социално-икономическото състояние на с. 

Липница /вх.№0807-25/  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 с и проведено      

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

брой общински съветници 29,                         

 

 

Р Е Ш И : 

 

2. Приема информацията за социално-икономическото състояние на с. 

Липница , община  Ботевград. 
 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №196 

                                   Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА КРАСИМИРА ДИМИТРОВА-КМЕТСКИ 

НАМЕСТНИК НА С. КРАЕВО на Информация за социално-икономическото 

състояние на с. Краево /вх.№0807-26/  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 с и проведено      

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

брой общински съветници 29,                         

 

 

Р Е Ш И : 

 

1.Приема информацията за социално-икономическото състояние на с. Краево 

, община  Ботевград. 
 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №197 

                                   Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ЦВЕТОСЛАВ БОРИСОВ-КМЕТ НА КМЕТСТВО 

С. РАДОТИНА на Информация за социално-икономическото състояние на с. 

Радотина /вх.№0806-27/  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 с и проведено      

гласуване  с 24   гласа  „за”, 1 глас „против”, 2 гласа „въздържал се”,  при общ 

брой общински съветници 29,                         

 

 

Р Е Ш И : 

 

1.Приема информацията за социално-икономическото състояние на кметство 

с. Радотина , община  Ботевград. 

2. Предлага на кмета  на община  Ботевград при извършване на промени по 

обекти в рамките на капиталовите разходи за  2017 година  да се   предвиди 

подмяна на тридесет метра водопровод на ул.“Басерница“ на кръстовищено с 

ул.“Ръжана“  и подмяна на десет метра водопровод на ул.“Недялко Тупаля“ 

срещу последната къща в с. Радотина, общ.Ботевград 
 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №198 

                                   Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ПЕТЪР СТОЛЕВ-КМЕТСКИ НАМЕСТНИК  НА  

С. БОЖЕНИЦА на Информация за социално-икономическото състояние на с.  

Боженица /вх.№0807-20/  и становища на Постоянните комисии по същия 

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

за местното самоуправление и местната администрация с и проведено      

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

брой общински съветници 29,                         

 

 

Р Е Ш И : 

 

 

1.Приема информацията за социално-икономическото състояние на  с. 

Боженица , община  Ботевград. 
 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

             №199                                     

Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно представяне на годишен план за 

дейността на Звено „Вътрешен одит“ в община Ботевград за 2017г. /вх.№0807-

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

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

и местната администрация във вр. с чл.34,ал.5  от Закона за вътрешния одит в 

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

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

 

 

Р Е Ш И : 

 

 

1.Приема за сведение  годишен план за дейността на Звено „Вътрешен одит“ 

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 

             №200                                     

Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛЧО ИЛЧЕВ -  ЛИКВИДАТОР НА 

„БКС“ЕООД в ликвидация на Докладна записка относно приемане на 

годишен финансов отчет за 2016 година на „Благоустройство и комунално 

стопанство“ ЕООД в ликвидация. /вх.№0807-16/ /и становища на Постоянните 

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

1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.137,ал.1,т.3 от Търговския закон и чл.12,т.3,т.5 и т.18 от Наредбата за 

упражняване  на правото на собственост на общината върху капитала на 

търговските дружества 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.Приема предложения Годишен финансов отчет за 2016 година на 

„Благоустройство и комунално стопанство“ ЕООД в ликвидация – 

гр.Ботевград . 

2. Приема  доклада на ликвидатора, поясняващ годишния финансов отчет и 

дава съгласие за трансформиране на задълженията на Дружеството като 

„Загуба“ при  изготвяне на  „ Краен ликвидационен баланс“. 
 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

 

 

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

             №201                                     

Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно удължаване срока на ликвидация 

на „Родина-75-и“ ЕООД в ликвидация. /вх.№0807-48/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

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

администрация във вр. с чл.266,ал.2 от Търговския закон 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.Удължава срок на а за ликвидация на „РОДИНА-75И“ЕООД,гр.Ботевград в 

/л/ с 12 /дванадесет/ месеца, считано от 23 .07.2017 година. 

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

възлагане на ликвидация на „Родина-75 И „ ЕООД, гр. Ботевград в /л/. 
 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

             №202                                     

Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за започване на 

процедура по акредитация на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД. /вх.№№807-46/и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–

Ботевград на основание чл.21, ал. 1, т.23 и т.9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  във вр. с чл.4 и чл.24 от Наредба 

№18/20.06.2005 г. за критериите ,показателите и методиката за акредитация на 

лечебните заведения 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 за откриване на последваща процедура по 

акредитация на „МБАЛ – Ботевград” ЕООД. 

2. Възлага на  д-р Красимир Павлов Кушев – управител на лечебното 

зеведение да назначи комисия по самооценка, която да извърши проверки, 

изготви анализи и оценяване по критериите  и показателите на всеки модул, по 

който лечебното заведение ще бъде акредитирано и състави доклад, като 

приложи към него подробен доказателствен материал. 

3. Възлага на  д-р Красимир Павлов Кушев – управител на „МБАЛ-

Ботевград” ЕООД на редовното заседание на Общински съвет – Ботевград през 

м. октомври 2017 г. да представи за обсъждане и приемане на доклада по т. 2 от 

настоящото решение. 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

             №203                                     

Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно участие на „МБАЛ-Ботевград“ 

ЕООД в сдружение с нестопанска цел „Българска болнична асоциация“. 

/вх.№0807-45/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал. 1, т.23 и т.9 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация  и  чл.16 от Наредба за 

упражняване правото на собственост на общината върху общинската част от 

капитала на търговските дружества,  във връзка с чл. 7 от Учредителния акт на  

„МБАЛ-Ботевград” 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. Упълномощава д-р Красимир Павлов Кушев – управител на „МБАЛ-

Ботевград” ЕООД да представлява и кандидатства от името на търговското 

дружество за член на  сдружение с нестопанска цел „Българска болнична 

асоциация”. 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №204 

 

                                   Гр.Ботевград,27.07.2017 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.№0807-13/  и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9  от 
ЗОС и чл. 2а, ал. 2  от НРПУРОИ  и проведено   поименно   гласуване  с  25   гласа  „за”, 

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

                        

Р Е Ш И : 

 

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

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

следва: 

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

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

в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или 

за предоставяне за управление, буква Б. Имоти, които община Ботевград има 

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

имоти: 

- Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.303.273 по КККР на гр. Ботевград,  

с площ от 15580 кв.м.; предназначение на територията: урбанизирана; НТП: за друг 

вид производствен, складов обект; квартал 200, УПИ: I, по действащия регулационен 

план на гр. Ботевград, стар идентификатор: 05815.303.1; 



 - Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.303.2  по КККР на гр. Ботевград,  

с площ от 2010 кв.м.; предназначение на територията: урбанизирана; НТП: 

незастроен имот за производствен, складов обект; квартал 200, УПИ: част от  I, по 

действащия регулационен план на гр. Ботевград, стар идентификатор: няма; 

- Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.303.4 по КККР на гр. Ботевград,  

с площ от 2147 кв.м.; предназначение на територията: урбанизирана; НТП: за друг 

обществен обект, комплекс; квартал 200, УПИ: V, по действащия регулационен план 

на гр. Ботевград, стар идентификатор: няма; 

- Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.303.5 по КККР на гр. Ботевград,  

с площ от 5633 кв.м.; предназначение на територията: урбанизирана; НТП: 

незастроен имот за производствен, складов обект; квартал 200, УПИ: IV, по 

действащия регулационен план на гр. Ботевград, стар идентификатор: няма; 

- Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.303.6 по КККР на гр. Ботевград,  

с площ от 5858 кв.м.; предназначение на територията: урбанизирана; НТП: 

незастроен имот за производствен, складов обект; квартал 200, УПИ: III, по 

действащия регулационен план на гр. Ботевград, стар идентификатор: няма. 

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

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

в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или 

за предоставяне за управление, буква В. Имоти, върху които община Ботевград има 

намерение да учреди вещно право на ползване или право на управление се включат 

следните имоти: 

- ПИ с №000020, с площ от 4,638 дка, начин на трайно ползване: нива , категория 

на земята: ІV, местност „Локвите” землище на с. Трудовец; 

- ПИ с №000259, с площ 0,421 дка, начин на трайно ползване: нива, категория 

на земята: ІV, местност „Пияк”землище с. Трудовец; 



- Недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в Поземлен 

имот с идентификатор 05815.303.120 по КК и КР, представляващи: 

 Централен корпус /блок 1/ - четириетажна масивна сграда, състояща се от: 

сутерен – складове, отделение за физиотерапия с площ от 494,10 кв.м., І-ви етаж – 

кабинет на управител, скенер с площ от 527,70 кв.м., ІІ-ри етаж -  рентгеново  

отделение с площ от 494.10 кв.м., ІІІ-ти етаж – очно и УНГ отделения с площ от 

494,20 кв.м., ІV-ти етаж – реанимация /ОАИЛ/ с площ от 473,20 кв.м.; 

 Блок 4 – триетажна масивна сграда, състояща се от: сутерен – складове, 

коридори с площ от 504,00 кв.м., І-ви етаж –салон, администрация, болнична аптека 

с площ от 834,30 кв.м., ІІ-ри етаж – гинекологично и детско отделение с площ от 

1076,90 кв.м., ІІІ-ти етаж – родилно отделение и патологична бременност с площ от 

1052,60 кв.м.; 

 Топла връзка / блок 5/ - триетажна масивна сграда със сутерен, със 

застроена площ от 139,70 кв.м.; 

 Сутерен на бивш поликлиничен блок – коридори, складове, болнична 

пералня, помещения на патоанатамична лаборатория с площ от 1198,00 кв.м.;  

 Част от І-ви етаж на източно крило на бившия поликлиничен блок – 

отделение за хемодиализа с площ от 444,00 кв.м; 

 Две помещения на ІІІ-ти етаж на бившия поликлиничен блок – за 

телефонна централа с площ от 58,00 кв.м.; 

 Кислородна станция с помещение за компресор с застроена площ от 65,56 

кв.м.; 

 Сметогорна станция със застроена площ от 51,30 кв.м. 

           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 

             №205                                     

Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване на схема за поставяне 

на преместваем търговски обект в ПИ №05815.302.241 по КК и КР на 

гр.Ботевград. /вх.№0807-9/и становища на Постоянните комисии по същия 

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

, чл.56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от НПОРИМДЕ 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 главния архитект на община Ботевград да одобри схема за  

поставяне на преместваем търговски обект върху следният терен – частна 

общинска собственост: 

      - терен с площ от 20 кв. м., част от  ПИ с идентификатор 05815.302.241 по 

КККР на гр. Ботевград, част от УПИ Х в кв. 10 по регулационния план на Ботевград 

(до ромския клуб) за разполагане на преместваем търговски обект. 

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

процедури по за изпълнение на решението. 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

   Р Е Ш Е Н И Е 

             №206                                     

Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие главния архитект 

на община Ботевград да издаде виза за проучване и проектиране изграждането 

на допълващо застрояване в недвижими имоти-общинска собственост. 

/вх.№0807-49/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

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

връзка с чл.140 от ЗУТ   и проведено   поименно   гласуване  с 25   гласа  „за”, 0 

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

                        

 Р Е Ш И : 

 

1. Дава съгласие главния архитект на община Ботевград да издаде виза за 

проучване и проектиране изграждането на постройки на допълващо 

застрояване, представляващи навеси с еднотипни клетки за съхранение на 

дърва за огрев в поземлени имоти с идентификатори 05815.304.656, 

05815.304.664, 05815.304.665, 05815.304.680, 05815.304.679,  05815.304.666 по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград /поземлени 

имоти в старата част на ж.к. „Васил Левски”/. 

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

процедури  за изпълнение на решението. 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

   Р Е Ш Е Н И Е 

             №207                                     

Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отдаване под наем на терен, част 

от имот – публична общинска собственост. /вх.№0807-5/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 14, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС и  

във връзка с Тарифата за определяне на минимален месечен наем на 1 кв. м. 

полезна площ при отдаване под наем на общински имоти към НРПУРОИ и 

проведено   поименно   гласуване  с 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 отдаде под наем за срок от 4 (четири) години, чрез 

публичен търг  с тайно наддаване на част от недвижим имот –публична общинска 

собственост:  

     - терен с площ от 8.00 кв.м. за разполагане на прeместваем  обект за 

извършване на услуги, част от поземлен имот с идентификатор 05815.305.1026 по 

КККР на гр. Ботевград, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: за 

второстепенна улица (на кръстовището на бул. „Трети март” и ул. „Стефан 

Караджа”), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 40.00 

(четиридесет) лева. 

           3. 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 

             №208                                     

Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отдаване под наем на помещение, 

част от имот – публична общинска собственост. /вх.№0807-6/ / и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 14, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС и  

във връзка с Тарифата за определяне на минимален месечен наем на 1 кв. м. 

полезна площ при отдаване под наем на общински имоти към НРПУРОИ и 

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

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

 

 Р Е Ш И : 

 

     1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 4 (четири), години, чрез 

публичен търг  с тайно наддаване на част от недвижим имот –публична общинска 

собственост:  

     - помещение с площ от 56.00 кв.м. в северната част на едноетажна масивна 

сграда, находяща се в УПИ ІІ, кв.49 по плана на с. Скравена  (бивша детска 

градина), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 112.00 /сто и 

двадесет/ лева, без ДДС. 

           3. 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 

             №209                                     

Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отдаване под наем на помещения в 

четириетажната масивна сграда /бивша поликлиника/. /вх.№0807-7/ и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–

Ботевград на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 14, ал. 3, ал. 6 и ал. 8 от 

ЗОС и  във връзка с Тарифата за определяне на минимален месечен наем на 1 

кв. м. полезна площ при отдаване под наем на общински имоти към НРПУРОИ 

и проведено   поименно   гласуване  с 22   гласа  „за”, 0 гласа „против”, 3 гласа 

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

 

 Р Е Ш И : 

 

 

 

1. Дава съгласие без провеждане на търг или конкурс, кмета на община 

Ботевград или упълномощено от него длъжностно лице  да  подпише 

договор за наем с  ИПСМП АГ „Д-р Георги Шуманов и син” ЕООД с ЕИК 

201803776, управлявано и представлявано от Георги Димитров Шуманов 

на помещения  в четириетажна масивна сграда (бивша поликлиника), 

находяща се в ПИ с идентификатор 05815.303.120 по КК и КР на гр. 

Ботевград, УПИ І, кв. 202 по регулационния план на гр. Ботевград, 

представляващи  кабинети 419, 420, 421, 422, 429, сервизни помещения 

423, 424 и склад 428. 



     2. Във връзка с кандидатстване по програма с европейско финансиране, 

договора по т. 1 от настоящото решение да се подпише за срок от 8 (осем) 

години, при наемни цени  определени  в Тарифата за определяне на минимален 

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

имоти към НРПУРОИ, а за съответните общите площи от сградата (фоайета, 

коридори, стълбища и др.), при същата наемна цена, умножена по коефициент 

0.25. 

     3. 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 

             №210                                  

Гр.Ботевград,27.07.2017 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.№0807-14/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

основание 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 26   гласа  „за”, 

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

29,                        

     Р Е Ш И : 

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

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

на общински недвижим имот, включен  в Програма за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 2017 

г., приета с Решение №337/ 22.12.2016 г. на Общински съвет на община 

Ботевград, представляващ: 

- Урегулиран поземлен имот ІХ-173, с урегулирана площ от 915 

/деветстотин и петнадесет/ кв. м., находящ се в кв. 32 /тридесет и втори/ по 

плана на с. Гурково, заедно със застроената в него едноетажна масивна сграда 

със ЗП – 65 кв. м., построена през 1956 г. при начална тръжна пазарна цена 

15 000 /петнадесет хиляди / лева без ДДС.  

 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 

             №211                                  

Гр.Ботевград,27.07.2017 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.№0807-18/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

основание 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 26   гласа  „за”, 

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

29,                        

     Р Е Ш И : 

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

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

на общински недвижим имот, включен  в Програма за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 2017 

г., приета с Решение № 337/ 22.12.2016 г., актуализирана с Решение №160/ 

29.06.2017 г. на Общински съвет на община  Ботевград, представляващ: 

- 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., при начална тръжна цена в размер на   11 500.00 /единадесет 

хиляди и петстотин/ лева, без включен ДДС. 

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

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

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

   Р Е Ш Е Н И Е 

             №212                                  

Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно даване съгласие община Ботевград 

да придобие недвижим имот – държавна собственост – ПИ 05815.303.63 по КК 

и КР на гр. Ботевград, заедно с построената в него сграда-склад, находящ се в 

гр. Ботевград Промишлена зона, кв.202, УПИ IV по регулационния план. 

/вх.№0807-47// 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 25  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 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 05815.303.63, област София, община Ботевград, гр. 

Ботевград, Промишлена зона, вид територия: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: за друг вид производствен, складов обект, с площ 6257.00 кв.м., УПИ 

ІV, кв. 210 по регулационния план на гр. Ботевград, заедно с построената в него 

едноетажна сграда – склад с идентификатор 05815.303.63.1, с площ 461.00 кв.м.  

            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 

             №213                                  

Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно закриване на ОП „Автогари и 

транспортно обслужване“./вх.№0807-10/ и становища на Постоянните комисии 

по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.2, 

т.6, и т. 23  от ЗМСМА, чл. 52, ал. 2    от  ЗОС  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. Закрива, считано от 01.08.2017 г. второстепенен разпоредител с бюджетни 

средства - Общинско предприятие „Автогари и транспортно обслужване” – гр. 

Ботевград. 

  2. Увеличава, считано от 01.08.2017 г. числеността на персонала на Общинска 

администрация – гр. Ботевград,  в отдел „Икономически дейности и общинска 

собственост” с 2 /две/ щатни бройки.  

  3. Всички активи и цялата документация, свързана с дейността на Общинско 

предприятие „Автогари и транспортно обслужване” – гр. Ботевград да се 

приемат от Общинската администрация  - гр. Ботевград. 

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

произтичащите от горните точки на  решението процедури. 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

   Р Е Ш Е Н И Е 

             №214                                  

Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно промяна на списъка на общинските 

жилища по видове. /вх.№0807-19/ и становища на Постоянните комисии по 

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

ЗМСМА и чл.3, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища  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.Общинско жилище с административен адрес: гр.Ботевград, 

ул.”Гурко”№31 да бъде включено в списъка за разпределение на 

общинските жилища по видове, като жилище за отдаване под наем. 

2.Жилищата за отдаване под наем от 18/осемнадесет/ се променят на 

19/деветнадесет броя 

3. Променя се общият брой общински жилища от 199/сто деветдесет 

и девет/ на 200/двеста/ 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                       

 ПРЕПИС! 

      

   

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

             №215                                  

Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно именуване на улици в община 

Ботевград/вх.№0807-51/ и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА   

и проведено     гласуване  с 20  гласа  „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал 

се”,  при общ брой общински съветници 29,                        

  

       Р Е Ш И : 

 

1. Именува улици, обслужващи УПИ в ж.к.“Васил Левски“, гр.Ботевград, 

както следва:   

1.1.Улица, определена с о.т.710-о.т.-765-о.т.770-о.т.771-о.т.771а-о.т.772  се 

именува на улица „Генерал Владимир Вазов” 

1.2. Улица, определена с о.т.651-о.т.655-о.т.-710-о.т.708а-о.т.709а-о.т.686б-

о.т.686а се именува на улица „д-р Петър Берон” 

1.3. Отменя досегашния текст на т.3 от Решение №48/27.12.2007г. на ОбС-

Ботевград. Определя улица с о.т.675-о.т.-о.т.674-о.т.667-о.т.667а-о.т.812а-

о.т.818-о.т.686б-о.т.781а-о.т.695 да се именува улица „Илия Стоянов“ 

2. Улица, обслужваща УПИ  в кв.195 по плана на Ботевград, определена с 

о.т.924-о.т.-923 се именува на улица „ Хан Кубрат”      



 

3. Именува улица в с.Липница, общ.Ботевград, както следва:   

3.1. Улица, определена с о.т.12-о.т.-16-о.т.18 се именува на улица 

„Св.Димитър” 

4. Възлага на кмета на общината да извърши произтичащите от т.1,т.2 и т.3 

процедури.  

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

        

  

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

             №216                                  

Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН РАЙЧИНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК  

на Докладна записка относно именуване на улица в гр. Ботевград/вх.№0807-59/ 

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

Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА   и проведено     гласуване  

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

общински съветници 29,                        

 

 

     Р Е Ш И : 

 

 

 

1. Именува улица  в град Ботевград определена с 

о.т.617;о.т.1163;о.т.618;о.т.1305;о.т.165а;о.т.1370 -  улица  „ИНЖ. 

МАРИН МАРИНОВ“ 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                       

 ПРЕПИС! 

      

   

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

             №217                                 

Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно кандидатстване на община 

Ботевград по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG16RFО001-5.001 „Подкрепа на деинституционализация на грижите за 

деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. /вх.№0807-17/и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–

Ботевград на основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА   и проведено   

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

при общ брой общински съветници 29,                        

  

       Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства за финансиране по 

процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на 

грижите за деца“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ с проектно 

предложение за ремонт, обзавеждане и оборудване, необходими за 

създаване на следните социални услуги: Център за обществена подкрепа 

/ЦОП/ и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните 

семейства /ДЦПДУТС/. 

2. Декларира, че Община Ботевград поема ангажимент за създаване на 

съответните социални услуги – Център за обществена подкрепа и Дневен 

център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. 

3. Декларира, че до приключване на строително-ремонтните работи по 

изпълнението на настоящия проект, ще стартира създаването на 

съответните услуги. 

4. Декларира, че социалните услуги ЦОП и  ДЦПДУТС ще бъдат 

поддържани минимум 5 години след датата на приключване на дейностите 



по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на 

УО на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

5. Декларира, че предназначението на помещенията, обекти на 

интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 

пет години след датата на приключване на дейностите по проекта и 

верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                       

 ПРЕПИС! 

      

   

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

         №218                

           Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно функциониране на паралелки под 

норматива за минимален брой ученици през учебната 2017/2018 г. в общински 

училища на територията на община Ботевград /вх.№0807-12/и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

основание чл.21, ал.1,т.23 и т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.11, ал.1, т.2 и т.3 , 

ал.3, ал.4 и ал.6 от Наредба №7/29.12.2000г. на МОН за определяне броя на 

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

групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и проведено   

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

при общ брой общински съветници 29,                        

  

       Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие за функционирането на паралелки с численост на 

учениците под норматива за минимален брой в общинските училища 

за учебната  2017/2018г., както следва: 

 

 

№ Училище Клас Брой 

ученици в 

маломерни 

паралелки 

Норматив за 

мин.брой 

Недо

стиг 

до 

мин.б

рой 

1. 

 

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” - 

Липница 

Слята паралелка  І-ІІІ 

клас 

10 

 

16 

 

6 

 

2. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” - 

Липница 

Слята паралелка  ІІ-ІV 

клас 

14 

 

16 

 

2 

 



3. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” - 

Липница 

V клас 

 

16 18 2 

4. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” - 

Липница 

 VІ клас 

 

16 18 2 

 

 

 Общо за училището 56  12 

5. ОУ „Отец Паисий” - с.Врачеш Подготвителна група 10 12 2 

6. ОУ „Отец Паисий” - с.Врачеш ІV клас  15 

 

16 

 

1 

 

7. ОУ „Отец Паисий” - с.Врачеш  VІІ б клас 13 18 5 

  Общо за училището 38  8 

8. ППМГ „Акад. Проф.д-р Асен  

Златаров” Ботевград 

 

ХІ в 

 

16 

 

18 

 

2 

  Общо за училището 

 

16 18 2 

9. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – 

Скравена 

І клас 12 16 4 

10. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – 

Скравена 

ІІІ клас  14 16 2 

11. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – 

Скравена 

ІV клас 14 16 2 

12. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – 

Скравена 

V клас 17 18 1 

13. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – 

Скравена 

VІ клас 15 18 3 

14. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – 

Скравена 

VІІ клас 15 18 3 

  Общо за училището 

 

87  15 

15. ОУ „В Левски”Новачене І клас 12 16 4 

16. ОУ „В Левски”Новачене ІІ клас 13 16 3 

17. ОУ „В Левски”Новачене ІІІ клас  12 16 4 

18. ОУ „В Левски”Новачене ІV клас 15 16 1 

19. ОУ „В Левски”Новачене V клас 14 18 4 



20. ОУ „В Левски”Новачене VІ клас 14 18 4 

21. ОУ „В Левски”Новачене VІІ клас 15 18 3 

   Общо за училището 95  23 

22. ОУ „В Левски” Ботевград І б клас 10 16 6 

23. ОУ „В Левски” Ботевград V б клас 10 18 8 

24. ОУ „В Левски” Ботевград VІ б клас 10 18 8 

  Общо за училището 30  22 

25. ОУ „Л.Каравелов” с.Трудовец ІІІ клас 15 16 1 

26. ОУ „Л.Каравелов” с.Трудовец V клас 10 18 8 

  Общо за училището 25  9 

  Общо за общината 347  91 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                       

 ПРЕПИС! 

      

   

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

         №219                

           Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно даване съгласие за учредяване 

право на преминаване през земеделски имот – частна общинска собственост. 

/вх.№0807-50/ /и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

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

вр.чл.34,ал.4 и ал.6 от ЗОС във вр. с чл.192, ал.3,вр.ал.5 от ЗУТи проведено   

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

при общ брой общински съветници 29,                        

        Р Е Ш И : 

 

1.Дава съгласие за учредяване на възмездно безсрочно право на преминаване 

/сервитут/ през поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.102.6, с площ от 702 

кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – за земеделски 

труд и отдих /съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, VI – та категория, находящ се във 

в. з. „Чеканица“, местност „Чеканица“, в землището на гр. Ботевград, актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 3329 от 16.06.2017г., необходимо за 

осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 05815.102.12, с 

площ от 2512 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, НТП 

– за земеделски труд и отдих /съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, VI – та категория, 

находящ се във в.з. „Чеканица“, м. „Чеканица“, в землището на гр. Ботевград, 

собственост на Тодор Дачов Тошев, съгласно НА № 173 том IV, рег. № 1993, 

дело № 156 от 2010г. 

 



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

произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на чл. 192 и чл. 

210 от ЗУТ. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                       

 ПРЕПИС! 

 Р Е Ш Е Н И Е 

         №220                

           Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно даване съгласие за изграждане на 

уширение за паркиране на 6 броя автомобили по южния тротоар на бул. Цар 

Освободител, представляващ публична общинска собственост. /вх.№0807-53/ и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–

Ботевград на  основаниочл.21,ал.1,т.8 и т.23  и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и проведено   гласуване  с 18  гласа  

„за”, 1 глас „против”, 5 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 

съветници 29,                        

        Р Е Ш И : 

1.Дава съгласие за изработване на проект и изменение на ПУП за уширение за 

паркиране на 6 броя автомобили, съгласно приложена схема по южния тротоар 

на бул.“Цар Освободител“/ПИ с идентификатор 05815.303.171 по КК и КР на 

гр.Ботевград/представляващ второстепенна улица-публична общинска 

собственост. 

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 

         №221                

           Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно допускане изработване на ПУП-

ПЗ на ПИ №05815.54.133 по КК и КР на землището на гр. Ботевград. /вх.№0807-

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

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

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с дейностите 

по чл.17, ал.1, т.2  от ЗМСМА и  на основание  чл.124а ал.1 и ал.5 и чл.124б,ал.1 

от ЗУТ, във връзка с  чл.8,  т.1, чл.12, ал.2, чл.59, ал.1 и чл.109, ал.2 от ЗУТ  и 

проведено    гласуване  с 22  гласа  „за”, 0 гласа „против”, 2 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 05815.54.133  по КК и КР на гр.Ботевград,  м.”Широко ливаде”, 

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

установи устройствена зона Жм със съответните технически показатели за 

зоната, предвиди се ниско, разположено свободно жилищно застрояване, 

съгласно представената скица предложение. 

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 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                       

 ПРЕПИС! 

 Р Е Ш Е Н И Е 

         №222                

           Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно допускане изработване на ПУП-

ПЗ на имот №005088 на землището на с. Трудовец. /вх.№0807-44/  и становища 

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

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

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

от ЗМСМА и  на основание  чл.124а ал.1 и ал.5 и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, във връзка 

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

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

общински съветници 29,                        

            Р Е Ш И : 

1.Разрешава изработване на проект за ПУП - ПЗ на имот №005088 на землището 

на с.Трудовец, община Ботевград, м.”Ст.цигларница”, с цел промяна 

предназначението за неземеделски нужди - „За транспортна база и 

обслужване”, като за същия се установи устройствена зона Пп със съответните 

технически показатели за зоната, предвиди се ниско, разположено свободно  

застрояване, съгласно представената скица предложение и изработване на  

Подробни устройствени планове – Парцеларни планове за довеждащи 

колектори, проводи и съоръжения. 

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 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                       

 ПРЕПИС! 

 Р Е Ш Е Н И Е 

         №223                

           Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно разрешаване изработване на 

проект за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване на част от кв.30 

по плана на в.з Лозята, с. Трудовец. /вх.№0807-52/и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание  чл.20 

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

съответствие с разпоредбите на Наредба №7 за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони и на основание  

и 134, ал.1, т.1 и 135, ал.2 от ЗУТ, и проведено    гласуване  с 24  гласа  „за”, 0 

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

                               Р Е Ш И : 

   1.Дава съгласие да се  изработи проект за изменение на ПУП - ПРЗ на  част 

от кв.30 по плана на в.з.”Лозята”, с.Трудовец, община Ботевград, както следва: 

-Образува се самостоятелен УПИ за имот пл.№743 с отреждане „За 

ресторант и хотел” и за него се предвиди ниско, разположено свободно 

застрояване при запазване на съществуващата сграда – ресторант при условията 

на чл.36, ал.1 от ЗУТ; 

- Измени се регулационния план на УПИ ІІ-643 и УПИ Х-744,745; 

- Отпадне отреждането на терена за „ресторант и магазини” и се променят 

границите му в съответствие с границите на новообразувания УПИ за имот 

пл.№743. 

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 

         №224                

           Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно одобряване на ПУП-ПП за 

елементи на техническата инфраструктура за захранване на имот №019185, м. 

Дръстила, с. Краево. /вх.№0807-33/и становища на Постоянните комисии по 

същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание  чл.21,ал.1 ,т.11 във 

вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2  от ЗМСМА и на осн. чл.129,ал.1 от  ЗУТ във 

вр. с чл.12,ал.2,чл.59,ал.1 от ЗУТ и проведено    гласуване  с 25  гласа  „за”, 0 

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

                              

  Р Е Ш И : 

1.Одобрява проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен 

план/ПП/ за елементи на техническата инфраструктура за захранване на имот 

№019185, м. Дръстила, с. Краево, общ.Ботевград. 

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

произтичащата от горното решение процедура съгласно разпоредбите  на Закона 

за устройство на територията. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                       

 ПРЕПИС! 

 

 

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

         №225                

           Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ–КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно промяна на трайно ползване на 

имот №000196 в землището на с. Трудовец, земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, от пасище, 

мера, да се промени та територия на междуселищна пътна транспортна мрежа. 

/вх.№0807-41/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

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

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с §14, ал.1 от 

ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ (ДВ бр.100 от 2015г.),  вр. § 5, т. 31 от Допълнителните 

разпоредби на ЗУТ  и проведено    гласуване  с 24  гласа  „за”, 0 гласа „против”, 

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

  Р Е Ш И : 

1.Дава съгласие  за промяна начина на трайно ползване на имот с 

номер 000196 в землището на с.Трудовец, община Ботевград, земя по чл.19 

от ЗСПЗЗ, като от пасище мера, се промени на територия на междуселищна 

пътна транспортна мрежа. 

 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 

         №226                

           Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ–КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

за заснемане и изготвяне на проект за отстраняване на явна фактическа грешка 

в кадастралната карта на м. Зелин – пети масив, землището на гр. Ботевград. 

/вх.№0807-34/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет–Ботевград на основание чл.20 и във връзка с дейностите по 

чл.17, ал.1, т.2 и чл.21 ал.1, т.6 и т.23  от ЗМСМА, във връзка с §, т.9 от ДР на 

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

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

 

  Р Е Ш И : 

 

          1.Дава съгласие да се отпуснат финансови средства в размер до 20 000 

лв. от собствени приходи  на Община Ботевград, за заснемане и изготвяна 

на проект за отстраняване на явна фактическа грешка в кадастралната карта 

на  м.”Зелин” – пети масив, землището 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 

         №227               

           Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ–КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно допълване на Решение 

№172/29.06.2017г. на Общински съвет – Ботевград. /вх.№0807-42/и становища 

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

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

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

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

                             

  Р Е Ш И : 

 

1. Допълва т.1 на Решение № 172/29.06.2017г.на Общински съвет Ботевград, 

като след израза „финансови средства“ се добави „на  ВиК „ Бебреш“ ЕООД 

гр. Ботевград“ . Пълният текст на т.1 от Решението да се чете: 

      Дава   съгласие   да   бъдат   отпуснати   финансови средства на   В и К 

„Бебреш“ ЕООД гр. Ботевград 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. 

2. Останалите точки от Решение № 172/29.06.2017г. на Общински съвет 

Ботевград остават без промяна. 

3. Настоящото Решение е неразделна част от Решение № 172/29.06.2017г.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 

           №228               

             Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ–КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно извършване на компенсирани 

промени по обекти в рамките на определените капиталови разходи. /вх.№0807-

43/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 

19  гласа  „за”, 0 гласа „против”,4 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 

съветници 29,                              

  Р Е Ш И : 

 1. Дава   съгласие   да   се извършат необходимите компенсирани промени по 

обекти в рамките на определените капиталови разходи, финансирани със 

средства от собствени приходи постъпили по параграф 40-00 „Постъпления от 

продажба на нефинансови активи“ 

           Било: 

1. Поливомиячна машина  - 43 000 лв.     

           Става: 

1. Преоборудване на наличен автомобил Мерцедес 914 до 35 800 лв., 

с цел използването му като:  

     - поливомиячна машина / оборудвана с цистерна и водонапорна 

помпа/; 

-снегопочистващ автомобил /снабден с прикачно песъкарно 

устройство, снегоринно гребло и управление/.    

                       2.  Роторна косачка до 7 200 лв.  -  прикачно устройство за наличен 

Multifme S 525. 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                       

 ПРЕПИС! 

 

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

           №229               

             Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ–КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно отпускане на средства за 

изграждане на постройки на допълващото застрояване, представляващи навеси 

в недвижими имоти – общинска собственост. /вх.№0807-56/и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

основание чл.20, и във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.6 и на осн. чл.21,ал.1, т.6 

и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

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

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

 

  Р Е Ш И : 

  

1. Дава   съгласие   да   се отпуснат финансови средства в размер до 

84000/осемдесет и четири хиляди/ лева от собствени приходи на община 

Ботевград, за изграждане на постройки  на допълващо застрояване, 

представляващи навеси  в недвижими имоти-общинска собственост находящи 

се в старата част на  ж.к. „Васил Левски“, гр. Ботевград 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                       

 ПРЕПИС! 

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

           №230               

             Гр.Ботевград,27.07.2017 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 обекти: Основен ремонт на 

покрива на административната сграда в гробищен парк Ботевград“, „Ремонт на 

мостово съоръжение в с. Елов дол“, „частично възстановяване на път с полагане 

на трошенокаменна настилка за махала Стойково Краище в с. Рашково“ и 

„Частично възстановяване на път с полагане на трошенокаменна настилка за 

махала Петров Кръст и махала Лъга в с. Радотина /вх.№0807-54/ 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 20  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 49000,00 / четиридесет и 

девет хиляди / лева с включен ДДС за ремонт на обекти: 

            1.1. Обект: „Основен ремонт на покрив на административна сграда в 

гробищен парк Ботевград“ на стойност в размер до 11000,00 / единадесет 

хиляди / лвева с включен ДДС. 

         1.2. Обект:  „Ремонт на мостово съоръжение в село Елов Дол на път 

SFO 3056“           на стойност в размер до 25000,00 / двадесет и пет хиляди 

/ лева с включено ДДС. 

            1.3.  Обект:  „Частично възстановяване на път с полагане на 

трошенокаменна настилка за махала Стойково Краище в село Рашково“ на 

стойност в размер до 7000,00 / седем хиляди / лева с включено ДДС. 



            1.4.  Обект:  „Частично възстановяване на път с полагане на 

трошенокаменна настилка за махала Петров Кръст и махала Лъга в село 

Радотина“  на стойност в размер до 6000,00 / шест хиляди / лева с включено 

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 

           №231               

             Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ–КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно отпуска не средства от собствени 

приходи на община Ботевград за следни обекти: „Ремонт на ограда и бетонова 

площадка в ДГ Здравец, с. Литаково“, „Ремонт на физкултурен салон и дворно 

пространство в ДГ Кокиче“, „Ремонт  на ограда на ЦДГ Славейче“, „Подмяна 

на врати и монтаж на аварийно осветление в ДГ Слънце“, „Закупуване на 

готварска печка за ДЯ Здравец“, и „Подмяна на отоплителна инсталация в ОДЗ 

Детелина, с. Врачеш“. /вх.№0807-55/ /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 20  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 40500,00 ( четиридесет хиляди и петстотин ) лева 

с включен ДДС за ремонти на следните обекти: 

1.1.Обект: „Ремонт на ограда и бетонова площадка в ЦДГ „Здравец“ в село 

Литаково“ на стойност в размер до 16000,00 лв. с включен ДДС. 

1.2.Обект: „Ремонт на физкултурен салон и дворно пространство в ДГ 

„Кокиче“ на стойност в размер до 2100,00 лв. с включен ДДС. 

   1.3.Обект: „Ремонт на ограда на ЦДГ „Славейче“ на стойност в размер до 

13000,00 лв. с включен ДДС. 

 1.4.Обект: „Подмяна на врати и монтаж на аварийно осветление в ДГ 

„Слънце“ на стойност в размер до 4700,00 лв. с включен ДДС. 

 1.5.Обект: „Закупуване на готварска печка за ДЯ „Здравец“ на стойност в 

размер до 4700,00 лв 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 

           №232               

             Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ–КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно отпускане на финансови средства  

на Владимир Александров Далаклиев./вх.№0807-29/,предложение на Иван 

Начев-общински съветник и становища на Постоянните комисии по същия 

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

местното самоуправление и местната администрация и проведено  поименно  

гласуване  с 15  гласа  „за”, 0 гласа „против”, 1 глас „въздържал се”,  при общ 

брой общински съветници 29,          

                                                  Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 6 000 

/шест хиляди/ лева от собствени приходи на община Ботевград на Владимир 

Александров Далаклиев за завоювания  бронзов медал на провелото се в 

Муджо, Рупублика Корея Световно първенство  за мъже и жени по 

олимпийско таекуондо. 

2. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 2 000 /две 

хиляди/ лева от собствени приходи на община Ботевград на Пламен 

Валентинов Трънски за значим принос, като личен треньор на Владимир 

Александров Далаклиев за завоювания  от него бронзов медал на провелото 

се в Муджо, Рупублика Корея Световно първенство  за мъже и жени по 

олимпийско таекуондо. 

  

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                       

 ПРЕПИС! 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

           №233               

             Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ–КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

за експедиция до връх Елбрус в Русия и връх Казбег в Грузия. /вх.№0807-30/и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–

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

местната администрация и проведено  поименно  гласуване  с 16  гласа  „за”, 0 

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

          

                                                  Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 2 000 

/две хиляди/ лева от собствени приходи на община Ботевград на Христо 

Прокопиев, Павел Коцев и Николай Бенчев необходими за организиране 

на експедиция до  връх Елбрус, Русия  -най-високия връх в Европа и връх 

Казбег в Грузия 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                       

 ПРЕПИС! 

 

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

           №234               

             Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ–КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

на вокална група „Пей сърце“ – Ботевград. /вх.№0807-31/,предложение на 

Любомир Лилов-Председател на ОбС и становища на Постоянните комисии по 

същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21,ал.1, т.6  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно  гласуване  с 16  гласа  „за”, 0 гласа „против”, 0 глаас „въздържал се”,  

при общ брой общински съветници 29,          

                                                  

 

 Р Е Ш И : 

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

 /хиляда/ лева от собствени приходи на община Ботевград на вокална 

група за стари градски песни и шлагери „Пей сърце“-Ботевград за участие 

в предстоящи фестивали през 2017 година в гр. Щип-Македония, гр. 

Враца и гр. Кюстендил. 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                       

 ПРЕПИС! 

 

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

           №235               

             Гр.Ботевград,27.07.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ–КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

за СК „Черлидинг и акробатика“ в община Ботевград. /вх.№0807-32// и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–

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

местната администрация и проведено  поименно  гласуване  с 16  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  4 300 

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

Ботевград за подготовката на 6 състезатели и 1 треньор за Европейско 

първенство в Полша през м. октомври 2017 година на за СК „Черлидинг 

и акробатика“,както следва: 

-Тренировъчен лагер“Камчия“ за 6 дни от 13-19 август 2017 година – 1800 

лева;  

-Тренировъчен лагер непосредствено преди Европейското първенство -

2500 лева. 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                       

 ПРЕПИС! 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

           №236               

             Гр.Ботевград,27.07.2017 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 – с. Гурково. /вх.№0807-37/ и становища на Постоянните 

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

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

връзка §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010 г./, вр. 

чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ и проведено  поименно  гласуване  с 16  гласа  

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

съветници 29,          

                                                  Р Е Ш И : 

1. Предоставя на наследниците на Кръстан Иванов Радулов, 

следните земеделски имоти: 

- имот с проектен №027023 с НТП: ливада, с площ от 2.913 дка, 

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

„Госкьовица” – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Гурково, 

община Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица – проект 

№Ф00737/27.06.2017 г.; 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Пенка Иванова Иванова, в качеството й на наследник на Кръстан 

Иванов Радулов, 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 

           №237               

             Гр.Ботевград,27.07.2017 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 – с. Врачеш. /вх.№0807-38/ и становища на Постоянните 

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

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

връзка §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010 г./, вр. 

чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ и проведено  поименно  гласуване  с 16  гласа  

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

съветници 29,          

                                                  Р Е Ш И : 

1. Предоставя на наследниците на Мино Георгиев Върбин, следните 

земеделски имоти: 

- имот с проектен №010001 с НТП: нива, с площ от 1.481 дка, 

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

„Мекаша” – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Врачеш, община 

Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица – проект 

№Ф01348/23.06.2017 г.; 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Цветана Найденова Цветанова, в качеството й на наследник на 

Мино Георгиев Върбин, 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 

           №238               

             Гр.Ботевград,27.07.2017 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 – с.Боженица /вх.№0807-39/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

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

администрация, във връзка §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ 

бр. 62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ и проведено  поименно  

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

брой общински съветници 29,          

                                                  Р Е Ш И : 

1. Предоставя на наследниците на Тодор Иванов Уменков следните 

земеделски имоти: 

- имот с проектен №104029 с НТП: нива, с площ от 0.300 дка, категория 

на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Реката”,  

попадащ в имот №104029 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. 

Боженица, община Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица – проект 

№Ф03081/08.06.2017 г.; 

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

на Иван Тодоров Уменков, в качеството му на наследник на Тодор Иванов 

Уменков, 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 

           №239               

             Гр.Ботевград,27.07.2017 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 – с.Радотина /вх.№0807-40/ и становища на Постоянните 

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

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

връзка §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010 г./, вр. 

чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ и проведено  поименно  гласуване  с 16  гласа  

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

съветници 29,          

                                                  Р Е Ш И : 

1. Предоставя на наследниците на Стоян Павлов Стоянов, следните 

земеделски имоти: 

- имот с проектен №039119 с НТП: нива, с площ от 1.133 дка, категория 

на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Селището”,  

попадащ в имот №039119 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. 

Радотина, община Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица – проект 

№Ф01132/28.07.2016 г.; 

- имот с проектен №082038 с НТП: ливада, с площ от 2.697 дка, категория 

на земята при неполивни условия: седма, находящ се в местността „Жудов 

требеж”,  попадащ в имот №082038 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на 

с. Радотина, община Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица – проект 

№Ф01131/28.07.2016 г.; 



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

на Маргарита Петрова Симеонова - Ашкън , в качеството й на наследник на 

Стоян Павлов Стоянов, 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 

           №240               

             Гр.Ботевград,28.07.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЛЮБОМИР ЛИЛОВ –ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС- 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно избиране на Заместник 

Председател на Общински съвет – Ботевград. /вх.№0807-58/,предложение на 

Йорданка Лалчева-общински съветник  и становища на Постоянните комисии 

по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 24, ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10 от 

Правилника за организация и дейност на ОбС, неговите комисии и 

взаимодействието му с ОА, и проведено   гласуване  с 14  гласа  „за”, 2 гласа 

„против”, 8 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29, 

         

                                             

      Р Е Ш И : 

 

 

1. Избира Росица Георгиева Милчева за заместник председател 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 

           №241               

             Гр.Ботевград,28.07.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЛЮБОМИР ЛИЛОВ –ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС- 

БОТЕВГРАД   на  Докладна записка относно актуализиране състава на 

постоянните комисии към ОбС – Ботевград. /вх.№0807-57/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

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

администрация и чл.6 ,ал.1 от Правилника за организация и дейност на ОбС, 

неговите комисии и взаимодействието му с ОА, и проведено   гласуване  с 25  

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

съветници 29,          

                                             

      Р Е Ш И : 

1. Прави промени в състава на Постоянните комисии към ОбС-Ботевград, 

както следва: 

1.1.В Постоянната комисия по бюджет и финанси /ПКБФ/ на мястото на 

Николай Велков –член избира Росица Милева 

    1.2 В Постоянната комисия по стопанска политика и инвестиции /ПКСПИ/  

на мястото на Цонка Докова – член избира Росица Милчева 

    1.3. В Постоянната  комисия по социална политика и здравеопазване избира 

за член Цонка Докова 

    1.4. В Постоянната комисия за работа с децата и младежта, спорта и 

туризма /ПКРДМСТ/  на мястото на Любомир Лилов-член избира Димитър 

Пенчев 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                       

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

           №242               

             Гр.Ботевград,28.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД   на  Докладна записка относно даване съгласие за използване на 

имоти-публична общинска собственост за прокарване на разпределителен 

газопровод и съгласие за издаване на виза за проектиране за изграждане на обект 

в поземлен имот – частна общинска собственост. /вх.№0807-71/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 67, ал. 2, вр. чл. 64, ал. 

1, ал. 2, т. 1 и т. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗЕ и във връзка с чл. 140, ал. 1 от ЗУТ 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 „БАЛКАНГАЗ 2000“ АД – гр. Ботевград да използва 

безвъзмездно следните улици – публична общинска собственост: - 

05815.303.171; 05815.303.183; 05815.303.184; 05815.303.185; 05815.303.186; 

05815.303.196; 05815.303.198; 05815.304.1594; 05815.304.511, за разширяване 

на газоразпределителната мрежа на територията на гр. Ботевград, след 

изготвянето и одобряването на технически проект и след издаване на 

разрешение за разкопаване от Община Ботевград. 

2. Дава съгласие да бъде издадена виза за проектиране от главния архитект на 

Община Ботевград за изграждане на съоръжение на газоразпределителната 

мрежа, представляващо газорегулаторен пункт /ГРП/ до 15 кв.м., което ще 

бъде поставено в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.304.736, с площ 

от 8269 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с НТП: за 

комплексно застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

1989 от 13.03.2014г. 

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

произтичащите от точки 1 и 2 процедури съгласно изискванията на ЗУТ и ЗЕ. 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                       

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

           №243               

             Гр.Ботевград,28.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно проучване на възможността 

за изменение на ПУП-ПРЗ, кв.28 по плана на с. Литаково. /вх.№0807-61/ 

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският 

съвет–Ботевград на основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 във вр. с дейностите 

по чл.17,ал.1,т.2 от ЗМСМА   и на основание чл.124а,ал1 от ЗУТ,във 

връзка с чл.12,ал.2,чл.59,ал.1 от ЗУТ и проведено   поименно гласуване  

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

общински съветници 29,          

                                                  Р Е Ш И : 

1.Дава предварително съгласие за проучване на възможността за изменение 

на Подробния устройствен план/ПУП/-План за регулация  и 

застрояване/ПЗР/ на УПИ 1 –за училище в кв28 по плана на  с.Литаково, 

община Ботевград,като се установи жилищна зона и се образуват 

самостоятелни урегулирани поземлени имоти: 

УПИ 1 – За гаражи и паркинги по реда на чл.17,ал.2,т.4 от Наредба №7 

УПИ 6 – За спортна плошадка по реда на чл.17,ал.1,т.1 от Наредба №7 

УПИ 7 -  За жилищни нужди 

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

произтичащата от  горното  решение процедура съгласно разпоредбите на 

Закона за устройство на територията. 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                       

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

           №244               

             Гр.Ботевград,28.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно извършване на 

компенсирани промени в плана за капиталови разходи финансирани с 

целева субсидия от държавния бюджет за 2017г. на община Ботевград. 

/вх.№0807-65/ 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 във вр. 

с чл.124,ал.3 от Закона за публичните финанси и проведено   поименно 

гласуване  със 17  гласа  „за”, 0 гласа „против”, 8 гласа „въздържал се”,  

при общ брой общински съветници 29,          

                                                  

 Р Е Ш И : 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл.124, ал.3 от Закона 

за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2017г., Общински 

съвет Ботевград приема компенсирани промени в плана за 

капиталови разходи финансирани с целева субсидия за 2017г., 

съгласно приложение №1 - ПЛАН за компенсирани промени  на 

капиталовите разходи между отделни обекти, финансирани със 

средства от целевата субсидия, определена със закона за 

държавния бюджет за  2017г. 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                       

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

           №245               

             Гр.Ботевград,28.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно извършване на 

компенсирани промени по обекти в рамките на определените 

капиталови разходи. /вх.№0807-64/ 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 15  гласа  „за”, 0 

гласа „против”, 10 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 

съветници 29,          

                                                  

 Р Е Ш И : 

1. Дава   съгласие   да   се извършат необходимите компенсирани промени 

по обекти в рамките на определените капиталови разходи, финансирани със 

средства от собствени приходи постъпили по параграф 40-00 „Постъпления 

от продажба на нефинансови активи“, както следва: 

 Било: 

1. Основен ремонт на ДГ “Детелина“ с. Врачеш – 200 000  лв.   

  Става: 

1. Основен ремонт на  ДГ “Детелина“ с. Врачеш – 82 900 лв. 

2. Реконструкция на водопроводна система в с. Врачеш  - Главен клон I н.з. от 

т.Т 889 до т.Т885,клон 70  от т.Т 892 до т.Т893,клон 57 от т.Т 1314 до 

т.Т862,клон 58 от т.Т 890 до т.Т1050 с обща дължина 722 м  - 57 000 лв. 

3. Изграждане на нова отоплителна инсталация в ДГ “Детелина“ с. Врачеш –  

 60 100лв. 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                       

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

           №246               

             Гр.Ботевград,28.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно извършване на 

компенсирани промени по обекти в рамките на определените 

капиталови разходи. /вх.№0807-63/ и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание  

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

администрация и проведено   поименно гласуване  с 16  гласа  „за”, 0 

гласа „против”, 9 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 

съветници 29,          

                                                Р Е Ш И : 

 1. Дава   съгласие   да   се извършат необходимите компенсирани 

промени по обекти в рамките на определените капиталови разходи, 

финансирани със средства от собствени приходи постъпили по параграф 40-

00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“, както следва: 

            Било: 

1. Артикулираща вишка -  24 000 лв.     

           Става: 

1. Мини челен товарач – 24 000 лв. 

. 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                       

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

           №247               

             Гр.Ботевград,28.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предоставяне на движими 

вещи – общинска собственост на ОП БКС – гр. Ботевград за 

стопанисване и управление. /вх.№0807-66/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.11,ал.2 във връзка с чл.12,ал.1 от ЗОС и проведено   

поименно гласуване  със 17   гласа  „за”, 0 гласа „против”, 8 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” – гр. Ботевград: 

-  лекотоварен автомобил - Марка: ФИАТ, модел: СКУДО, 

лекотоварни N1, с номер на шаси: ZFA22000012948839 и номер на 

двигател: RHX, дата на първа регистрация –2002г., обем на двигателя – 

1997 куб. см., гориво – дизел – 1 /един/ брой. 

- лекотоварен автомобил - Марка: ФИАТ, модел: СКУДО, 

лекотоварни N1, с номер на шаси: ZFA22000086149513 и номер на 

двигател: RHZ, дата на първа регистрация – 10.12.2004г. обем на 

двигателя – 1997 куб. см., гориво – дизел – 1 /един/ брой. 

- лекотоварен автомобил - Марка: ФИАТ, модел: СКУДО, 

лекотоварни N1, с номер на шаси: ZFA22000012927780 и номер на 

двигател: WJY, дата на първа регистрация – 26.04.2002г. обем на 

двигателя – 1868 куб. см., гориво – дизел – 1 /един/ брой. 

- лекотоварен автомобил - Марка: ФИАТ, модел: ДУКАТО, 

лекотоварен M1, с номер на шаси: ZFA24400007432128 и номер на 

двигател: 8140.43S, дата на първа регистрация – 16.11.2004г. обем на 

двигателя – 2800 куб. см., гориво – дизел – 1 /един/ брой. 

- специален автомобил - Марка: Мулти Кар, модел: М 26, с гребло за 

сняг 1.80 метра, номер на шаси: WMU 2M2 623 YW1 009 78, номер на 



двигател: 8140 23 3711 0164 48, цвят на превозното средство ОРАНЖЕВ – 

1 /един/ брой. 

 - реверсивна виброплоча AMMANN, модел APR 2220 – 1 /един/ брой. 

- трамбовка тип „пачи крак” AMMANN, модел ACR 68 – 1 /един/ 

брой. 

- нов колесен трактор - Марка: CASE, модел: Farmall 95A, сер.№ 

ZGLB00509, двигател 000193554 – 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 

           №248               

             Гр.Ботевград,28.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Становище относно даване на съгласие за закупуване 

на нов автомобил за нуждите на МБАЛ-Ботевград ЕООД. /вх.№0807-62/ 

 Във връзка с постъпила докладна от управителя на „МБАЛ-

Ботевград“ЕООД и становища на Постоянните комисии по същия 

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

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

чл.12,т.17 от Наредбата за упражняване правото на собственост на 

общината върху общинската част от капитала на търговските дружества 

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 „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД, гр. Ботевград да  закупи на  

лизинг нов специализиран автомобил, който да се  използва за транспорт на 

хемодиализни пациенти на лечебното заведение  на стойност до 50 000 

/петдесет хиляди/лева с ДДС, като  за  закупуването на същия  се проведе 

процедура по ЗОП 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                       

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

           №249               

             Гр.Ботевград,28.07.2017 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 закупуване на 

автомобил с висока проходимост за нуждите на ОППД „Боженишки 

Урвич” /0807-68/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, и 

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

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

         

                                                Р Е Ш И : 

     1. Дава   съгласие   да   бъдат   отпуснати   финансови средства в размер 

до 6000,00  /шест хиляди  /лева от собствени приходи на Община Ботевград 

за закупуване на автомобил с висока проходимост за нуждите на ОППД 

„Боженишки Урвич“. 

     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 

           №250               

             Гр.Ботевград,28.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно съгласие за внасяне на 

предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия 

на Васил Петров Костов. /вх.0807-70/и становище на Постоянната 

комисия по местно самоуправление и законност по същия въпрос,  

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

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

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

гласуване  с 19   гласа  „за”, 0 гласа „против”, 3 гласа „въздържал се”,  

при общ брой общински съветници 29,          

                                           

 

      Р Е Ш И : 

 

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

отпускане на персонална пенсия на Васил Петров Костов с ЕГН: 015204…., 

от гр. Ботевград, област Софийска. 

 

 

 

                                   

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                       

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

           №251               

             Гр.Ботевград,28.07.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно съгласие за внасяне на 

предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия 

на Росица Петрова  Костова. /вх.0807-69/и становище на Постоянната 

комисия по местно самоуправление и законност по същия въпрос,  

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

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

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

гласуване  с 19   гласа  „за”, 0 гласа „против”, 3 гласа „въздържал се”,  

при общ брой общински съветници 29,          

                                           

 

      Р Е Ш И : 

 

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

отпускане на персонална пенсия на Росица  Петрова Костова с ЕГН: 

084608….,от гр. Ботевград, област Софийска. 

 

 

 

                                   

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

 

 


