
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                               ПРЕПИС! 

        

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №252 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Информация за готовността на учебните заведения в община 

Ботевград за провеждане на учебната 2017-2018 година. /вх.№ 0809-40/  и 

становища на  Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–

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

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

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

 

Р Е Ш И : 

 

 

 

1. Приема Информация за готовността на учебните заведения в община 

Ботевград за провеждане на учебната 2017-2018 година. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                                

ПРЕПИС! 

        

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №253 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 

Ботевград за първото полугодие на 2017 година. /вх.№ 0809-37/и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

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

администрация и проведено     гласуване   с 18    гласа  „за”, 0 гласа „против”, 5 

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

 

Р Е Ш И : 

 

 

 

1.Приема  Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Ботевград 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 

                                                    №254 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЛЮБОМИР ЛИЛОВ  –ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОТЕВГРАД на  Отчет за дейността на Общинския съвет 

и неговите комисии за първо полугодие на 2017 година. /вх.№ 0809-17/и становища 

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

основание чл.21, ал. 1, т.23 във вр. с чл.27,ал.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и проведено     гласуване   с 23    гласа  

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

29,                         

 

Р Е Ш И : 

 

 

 

1.Приема  Отчет за дейността на Общинския съвет – Ботевград и неговите комисии 

за първо 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 

                                                    №255 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане на информация за 

изпълнението на бюджета на община Ботевград към 30.06.2017г. /вх.№0809-32/и 

становища на  Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–

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

местната администрация е във вр. с чл.137,ал.2 от ЗПФ и проведено     гласуване   

със 17    гласа  „за”, 0 гласа „против”, 5 гласа „въздържал се”,  при общ брой 

общински съветници 29,                         

 

Р Е Ш И : 

 

 

 

1.Приема  информация за изпълнението на бюджета на община Ботевград към 

30.06.2017 година . 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                               ПРЕПИС! 

        

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №256 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно междинна оценка на Общинския план 

за развитие на община Ботевград за периода 2014-2020 г. /вх.№0809-30/и становища 

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

основание чл.21, ал. 1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във вр. с чл.42,ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за 

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

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

 

Р Е Ш И : 

 

 

 

1.Одобрява Доклада с резултатите от извършена междинна оценка на Общинския 

план за развитие на община Ботевград за периода 2014-2020 г. на община 

Ботевград за периода 01.01.2014-31.12.2016 година. 

2. Задължава кмета на община Ботевград да публикува Доклада с резултатите от 

Междинната оценка на изпълнението на ОПР на интернет страницата на общината 

и на портала за обществени консултации на Министерски съвет. 

 

 

 
 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                               ПРЕПИС! 

        

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №257 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно поемане на общински дълг чрез 

ползване на краткосрочен банков кредит – овърдрафт. /вх.№0808-4/и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

основание чл.21, ал. 1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във вр. с чл.13,чл.16 и чл.17 от Закона за общинския дълг  и 

проведено    поименно   гласуване   с 16    гласа  „за”, 0 гласа „против”, 8 гласа 

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

 

Р Е Ш И : 

 
 

1. Дава съгласие община Ботевград да поеме краткосрочен общински дълг чрез 

ползване на банков кредит  за оборотни цели, със срок на ползване шест месеца 

при условията на овърдрафт по разплащателната сметка  при следните  основни 

параметри на дълга: 

- Максимален размер на дълга – 1 180 000/един  милион, сто и осемдесет хиляди / 

лева, 

- Валута на дълга – лева, 

- Вид на дълга  - краткосрочен  общински дълг , чрез банков кредит – овърдрафт 

- Начин на усвояване  -  при условията на кредит – овърдрафт  

- Срок за усвояване на дълга - до шест месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит – овърдрафт 

- Начин на обезпечаване  - учредяване на особен залог върху собствени приходи, 

-Срок на  погасяване – до шест месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит – овърдрафт, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или 

на части , без такса за предсрочно погасяване  

-  Максимален лихвен процент  до 3,3 %,  

-  Годишна такса управление до   0,7 % 



-  Такса ангажимент върху неусвоената част до 1,00 % 

 

2. Възлага и делегира права на  Кмета на община Ботевград да  подпише договор за 

банков кредит – овърдрафт по разплащателната сметка , договор за особен залог 

и всички други документи, свързани с ползването на банковия кредит и 

учредяване на обезпечението, както и да извърши всички необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на решението по т.1.  

 

 

 

 
 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                               ПРЕПИС! 

        

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №258 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Ботевград. /вх.№0807-72/  /и становища 

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

основание чл.21, ал. 1, т.7 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,чл.75-79 от АПК, чл.28, ал.1, вр. чл.8 и чл.11, ал.3 от ЗНА   

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.  Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на oбщина Ботевград, както следва: 

I. В Разпоредбите на Глава Трета „Цени на услуги, неуредени със 

закон, предоставени от Община Ботевград на физически и юридически 

лица”, се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 53 се създава нова точка 30а със следното съдържание: 

„30а. Такса за ползване на еднотипни клетки поставени от Община 

Ботевград за складиране на дървен материал разположени в терени общинска 

собственост – 10 лв. на месец или 90 лв. на година за една клетка.” 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

         Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                                               ПРЕПИС! 

        

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №259 

                                   Гр.Ботевград,29.09.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за допълване и 

актуализиране Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост в община Ботевград през 2017 година /вх.№0809-18/ 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.8,ал.9 от ЗОС и чл.2а,ал.2 от НРПУРОИ   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 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 №1, кадастрален район 207 по плана на 

новообразуваните имоти за местност "Лъга", землище с. Радотина, с площ от 

978,30 кв.м., начин на трайно ползване: земеделска земя, категория на земята: 

VI; 

         - Поземлен имот №21, кадастрален район 207 по плана на 

новообразуваните имоти за местност "Лъга", землище с. Радотина, с площ от 

1294,23 кв.м., начин на трайно ползване: земеделска земя, категория на земята: 

VI; 



         - Поземлен имот №22, кадастрален район 207 по плана на 

новообразуваните имоти за местност "Лъга", землище с. Радотина, с площ от 

800,82 кв.м., начин на трайно ползване: земеделска земя, категория на земята: 

VI ;  

         - Учредяване право на строеж за пристрояване в поземлен имот с 

идентификатор 05815.302.679 по КК и КР на гр. Ботевград, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за 

друг обществен обект, комплекс, представляващ  УПИ І, кв. 55а по действащия 

регулационен план на гр. Ботевград. 

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

да прекрати съсобственост с физически или юридически лица се  включи 

следния имот: 

- В УПИ ХV-420 в кв. 30 по регулационния план на с. Скравена с Димитър 

Богданов Банчев; 

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 

                                                    №260 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на 

ползване върху имоти – частна общинска собственост  по реда на чл.39, ал.3 и ал.4 

от ЗОС– м. Локвите и м. Пияк, землище с. Трудовец. /вх.№0808-9/ 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.39, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка 

с чл. 57, ал. 1, т. 4 , чл. 78, ал.2, т. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество 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 учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ 

години на Сдружение с нестопанска цел с наименование „СПОРТЕН КЛУБ 

РАКИТИН - ТРУДОВЕЦ”, със седалище и адрес на управление: с Трудовец, община 

Ботевград, ул. „Витоша” №7, вписано в регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел при Софийски окръжен съд с Решение №1 от 22.06.2017 г. по 

фирмено дело №29/2017г. върху следните имоти  - частна общинска собственост: 

      - Поземлен имот с №000020, с площ от 4.638 дка, начин на трайно ползване: 

нива , категория на земята: ІV, местност „Локвите” землище на с. Трудовец, актуван 

акт за частна общинска собственост №3378 от 26.07.2017 г., вписан с вх. рег.№2357 

от 27.07.2017г., №133, том ІХ, парт. 50620 в служба по вписванията – Ботевград. 

           - Поземлен имот с №000259, с площ 0,421 дка, начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята: ІV, местност „Пияк”землище с. Трудовец, актуван акт за частна 



общинска собственост №3379 от 26.07.2017 г., вписан с вх. рег.№2356 от 27.07.2017г., 

№132, том ІХ, парт. 50619 в служба по вписванията – Ботевград. 

            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 

                                                    №261 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно учредяване право на ползване върху 

имоти – частна общинска собственост по реда на чл.39, ал.4 от ЗОС  находящи се в  

ПИ №05815.303.120 по КК и КР. /вх.№0808-7/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.39, ал. 4 от 

Закона за общинската собственост,  предлагам на и проведено     поименно  

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

брой общински съветници 29,                         

Р Е Ш И : 

            1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 

/пет/ години на „МБАЛ-Ботевград” ЕООД върху следните недвижими имоти  - 

частна общинска собственост, актувани с АОС №986/ 18.01.2008г., находящи се в 

Поземлен имот с идентификатор 05815.303.120 по КК и КР на гр. Ботевград, 

представляващи : 

   1.1.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.; 

  1.2. 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.; 

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

площ от 139,70 кв.м.; 

1.4. Сутерен на бивш поликлиничен блок – коридори, складове, болнична пералня, 

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

 



           2. 

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

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

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

централа с площ от 58,00 кв.м.; 

1.7. Кислородна станция с помещение за компресор с застроена площ от 65,56 кв.м.; 

1.8. 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 

                                                    №262 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно Обявяване от публична общинска в 

частна общинска собственост на засегнатите части от имоти – публична общинска 

собственост намиращи се в землищата на  гр. Ботевград, с. Скравена, с. Новачене и 

с. Рашково в съответствие с одобрения със Заповед №РД-02-15-98/ 16.09.2016 г. на 

заместник – министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – 

парцеларен план на обект „Модернизация на участък от път І-1(Е 79) „Мездра – 

Ботевград”. /вх.№0809-2/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. 6, ал.1 и 3 от ЗОС, във връзка с чл. 

34а от ЗДС  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. Във връзка с изграждането на обект: Модернизация на участък от път І-1(Е 

79) „Мездра – Ботевград” от км 161+367 до км 194+164,89, обявява от публична 

общинска в частна общинска собственост, засегнатите части от имоти – публична 

общинска собственост намиращи се в землищата на  гр. Ботевград, с. Скравена, с. 

Новачене и с. Рашково в съответствие с одобрения със Заповед №РД-02-15-98/ 

16.09.2016 г. на заместник – министъра на регионалното развитие и 

благоустройството ПУП – парцеларен план, съгласно приложение №1. 

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

произтичащите от т.1 на решението процедури по  ЗОС. 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

   Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                               ПРЕПИС! 

        

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №263 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно обявяване за частна общинска 

собственост на имоти – публична общинска собственост, които са престанали да 

имат предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно 

значение в с. Трудовец, Врачеш и с. Скравена. /вх.№0808-8/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. 6, ал.1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост 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. Обявява за частна общинска собственост, поради отпаднало 

предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно 

значение следните имоти – публична общинска собственост: 

      1.1. УПИ ХVІ в кв. 44 по регулационния план на с. Врачеш с урегулирана площ 

от 1650 кв.м., заедно със застроената в него едноетажна масивна сграда със 

застроена площ – 200 кв.м., с предназначение – детска ясла. 

      1.2. УПИ ІІ в кв. 49 по регулационния план на с. Скравена, с урегулирана площ 

от 2446 кв.м., заедно със застроените в него сгради: Двуетажна масивна сграда от 

390 кв.м. и едноетажна от 152 кв.м., „Детски дом” 

      1.3. УПИ ХХІ в кв. 72 по регулационния план на с. Врачеш, с урегулирана площ 

от 4460 кв.м., заедно със застроената в него сграда: Масивна едноетажна сграда със 

застроена площ 400 кв.м. – НУ „Васил Левски”. 

            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 

                                                    №264 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под наем 

на терени, част от имот - публична общинска собственост в кв. 63 по плана на гр. 

Ботевград. /вх.№0809-14/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 22    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 №5 с площ от 12.00 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски обект 

за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV – за училище, кв. 63 по 

регулационния план на гр. Ботевград, представляващ Поземлен имот 05815.304.6, 

област София, община Ботевград, гр. Ботевград, вид територия Урбанизирана, НТП 

За обект комплекс за образование, площ 6165 кв.м., при начална тръжна месечна 

наемна цена в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева. 

     - терен №6 с площ от 12.00 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски обект 

за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV – за училище, кв. 63 по 

регулационния план на гр. Ботевград, представляващ Поземлен имот 05815.304.6, 

област София, община Ботевград, гр. Ботевград, вид територия Урбанизирана, НТП 

За обект комплекс за образование, площ 6165 кв.м., при начална тръжна месечна 

наемна цена в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева. 



    - терен №7 с площ от 12.00 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски обект 

за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV – за училище, кв. 63 по 

регулационния план на гр. Ботевград, представляващ Поземлен имот 05815.304.6, 

област София, община Ботевград, гр. Ботевград, вид територия Урбанизирана, НТП 

За обект комплекс за образование, площ 6165 кв.м., при начална тръжна месечна 

наемна цена в размер на 120.00 (сто и двадесет) 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 

                                                    №265 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване на актуална пазарна цена 

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

землище с. Радотина. /вх.№0809-2/ и становища на  Постоянните комисии по същия 

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

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

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

23    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., допълнена и актуализирана с Решение 

№160/ 29.06.2017 г. на Общински съвет на община  Ботевград, представляващ: 

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

новообразуваните имоти за  

местност ”Лъга”, землище с. Радотина, с площ от 1789.85 кв.м., начин на трайно 

ползване: земеделска земя, категория на земята: V, при начална тръжна цена в 

размер на   1797.00 /хиляда седемстотин деветдесет и седем/ лв. 

            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 

                                                    №266 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване на актуална пазарна цена 

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

кв.188 по плана на гр. Ботевград. /вх.№0809-19/ и становища на  Постоянните 

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

т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, 

във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС и чл. 65, ал. 1 от НРПУРОИ и проведено     поименно  

гласуване   с 23    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 №95/ 30.03.2017 г. на 

Общински съвет на община  Ботевград, представляващ: 

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

трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

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

квартал 188, УПИ ІІ по действащия регулационен план на гр. Ботевград, по 

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

размер на   3 394.00 /три хиляди триста деветдесет и четири/ 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 

                                                    №267 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно одобряване на актуална пазарна цена 

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

кв.186  по плана на гр. Ботевград. /вх.№0809-3/и становища на  Постоянните 

комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основани е21, ал. 1, т. 

8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, във 

връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС и чл. 65, ал. 1 от НРПУРОИ и проведено     поименно  

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

брой общински съветници 29,                         

    Р Е Ш И : 

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

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

на общински недвижим имот, включен  в Програма за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 2017 

г., приета с Решение № 337/ 22.12.2016 г., актуализирана с Решение №146/ 

12.06.2017 г. на Общински съвет на община  Ботевград, представляващ: 

             - Поземлен имот 05815.302.65 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ 

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

трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди,  квартал 186, УПИ ІІІ по 

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

размер на   3853.00 /три хиляди осемстотин петдесет и три/ 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 

                                                    №268 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване на актуална пазарна цена 

за продажба  по реда на чл.35,ал.3 от ЗОС на общински недвижим имот – УПИ ХХІ, 

кв.62  по регулационния план на с. Трудовец. /вх.№0809-4/и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

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

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

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

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

     Р Е Ш И : 

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

разпоредителна сделка - продажба  земя – частна общинска собственост по реда на 

чл.35, ал.3 от ЗОС на Боряна Спасова Кръстева – Ванчукова с адрес: гр. Козлодуй, 

област Враца, ж.к. 2, бл.51, ап. 20 и Маргарита Спасова Симеонова с адрес: с. 

Девенци, община Червен бряг, област Плевен, ул. „Христо Ботев” №10 - наследници 

на Спас Кръстев Миков, като същите придобият възмездно правото на собственост 

върху общински недвижим имот, актуван с акт за общинска собственост – частна 

№2452/ 30.06.2017 г., вписан с вх. рег. №1881 от 05.07.2016 г., №196, том VІІ, парт. 

36891 в Служба по вписванията – Ботевград, 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: 

            - УПИ ХХ-1394 в кв. 62 по регулационния план на с. Трудовец, граници на 

имота: УПИ ХХІ-1394, УПИ ХХІІ-1395, УПИ ХХVІ-1394, улица,  

            при пазарна цена в размер на   12 522.00 /дванадесет хиляди петстотин 

двадесет и два/ 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 

                                                    №269 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване на съгласие главния архитект 

на община Ботевград да одобри схема за поставяне на преместваеми обекти - навеси 

за съхранение на дърва в недвижими имоти – общинска собственост. /вх.№0809-

25/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 Закон за 

устройство на територията, във връзка с чл.5, т.10 и чл.9, ал.1 и ал.3 от Наредбата 

за преместваемите обекти за рекламните, информационните и монументално-

декоративни елементи на  и проведено     поименно  гласуване   с 22    гласа  „за”, 0 

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

                        

     Р Е Ш И : 

 

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

Схема за разполагане на преместваеми обекти, представляващи навеси за 

съхранение на дърва в недвижими имоти – общинска собственост (поземлени 

имоти с идентификатори 05815.304.656, 05815.304.664, 08515.304.665, 

05815.304.680, 05815.304.679, 05815.304.666 по КК и КР 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 

                                                    №270 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 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.№0809-10 /и становища на  Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет–Ботевград на основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.11, ал.2 

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

поименно  гласуване   с 15    гласа  „за”, 0 гласа „против”,9 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: 

- Автомобил Марка MAN, модел TGA 28.350 6x2-4 LL-LE, с номер на шаси 

WMAH99ZZ16L043237, двигател номер – 50511600301164 - 1 /един/ брой. 

- Автомобил 2 Марка MAN, модел TGA 26.320 6x2-2 BL, с номер на шаси 

WMAH18ZZ28W098797, двигател номер - 50517261611728  – 1 /един/ брой. 

- Автомобил  Марка MAN, модел TGA 26.314 FNLLTS L, с номер на шаси 

WMAT37ZZZ3L031392, двигател номер – 376014815412Е1 – 1 /един/ брой. 

- Автомобил Марка MAN, модел TGA 28.320 6x2 LL LE, с номер на шаси 

WMAH99ZZ57L047003, двигател номер - 50514660161468 – 1 /един/ брой. 

- Прикачно устройство – Роторна косачка, за монтаж на мултифункционална 

машина MULTIONE S525D – 1 /един/ брой. 

- Лек автомобил, марка  TOYOTA AVENSIS с рег.№ СО 78-87 СВ -  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 

                                                    №271 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно промяна на предназначението на 

общинско жилище. /вх.№0809-28/ 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.42, ал.2 от Закона на общинската собственост  и чл.3,ал.3 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.Променя предназначението на общинско жилище с административен 

адрес: гр. Ботевград, ж.к.“Васил Левски“, бл.60, вх.А, ет.1, ап.1 от жилище за 

отдаване под наем в жилище за продажба. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

            Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

  

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №272 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно промяна в състава на Обществен съвет 

за социално подпомагане. /вх.№0809-31/и становища на  Постоянните комисии по 

същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание  чл.21, ал.1, .23 и т.24 от 

ЗМСМА и във връзка с чл.35 от Закона за социалното подпомагане и чл.52, ал.2 от 

ППЗСП и проведено    гласуване   с 23    гласа  „за”, 0 гласа „против”,1 гласа 

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

     Р Е Ш И : 

 

 

1. Изменя т.2 на Решение №37 от 29.12.2015г. на Общински съвет Ботевград, 

както следва: 

Избира членове на Обществения съвет, както следва: 

2.1. Стефка Граматикова - секретар на Община Ботевград 

2.2. Димитър Манолов - управител на ЦНСТ „Д-р Петко Иванов“ и ЦНСТ 

„Д-р Иван Цветков“ 

2.3. Мила Павлова - управител на ЦСРИ 

2.4. Яница Иванова - управител на ДСХ „Д-р Адриян Атанасов“ 

2.5. Цветанка Георгиева - ръководител на ДЦДМУ 

2.6. Николета Иванова –началник отдел „Хуманитарни и социални 

дейности“ 

2.7. Каролина Атанасова - гл. експерт „Социални дейности“ в ОА 

Ботевград 

2.8. Красимира Петрова - директор на Дирекция „Социално подпомагане“  

Ботевград 

2.9. Борислав Витков - общински съветник 



2.10. Иван Райчинов - общински съветник 

2.11. Росица Милчева-общински съветник 

2.12. Цветанка Михова - общински съветник 

2.13. Цонка Иванова - управител на „Социални норми“ ЕООД 

2. Изменя т.3 на Решение №37 от 29.12.2015г. на Общински съвет Ботевград, 

както следва: 

Избира за председател на Обществения съвет за социално подпомагане 

Стефка Граматикова - секретар на Община Ботевград. 

 

  

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

            Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

  

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №273 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно включване на ОУ „Васил Левски“ с. 

Литаково в Списъка на средищните детски градини и училища. /вх.№0808-6/и 

становища на  Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–

Ботевград на основание чл. 17, ал. 1, т. 3,  чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 53, ал. 2 от 

Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.3, ал.1 от 

Постановление  № 128 от 29 юни 2017г. на Министерски съвет за определяне на 

критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища  и 

проведено       гласуване   с 21    гласа  „за”, 0 гласа „против”, 2 гласа „въздържал 

се”,  при общ брой общински съветници 29,                         

     Р Е Ш И : 

 

 

     1. Дава съгласие ОУ „Васил Левски“ село Литаково, община Ботевград да 

бъде включено в Списъка на средищните детски градини и училища. 

2. Възлага на Кмета на община Ботевград да подготви мотивирано 

предложение до Министъра на образованието и науката за включване на ОУ 

„Васил Левски“ село Литаково, община Ботевград в Списъка на  средищните 

детски градини и училища. 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

            Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

  

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №274 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно участие на Община Ботевград с 

дарение в изграждането на първия  образователен културно - исторически парк 

„България на длан - макети на открито” /вх.№0809-5/ и становища на  Постоянните 

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

т. 6 от ЗМСМА,  и проведено      поименно гласуване   с 15    гласа  „за”, 0 гласа 

„против”, 9 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,                         

 

 

 

     Р Е Ш И : 

 

 

1. Дава съгласие Община Ботевград да участва с дарение в размер на 15 000 

лева (петнадесет хиляди лева) за изработката на макет на Часовниковата кула 

(под номер №82а в 100-те Национални туристически обекта) и прилежащото 

й площадно пространство в изграждането на първия образователен културно-

исторически парк „БЪЛГАРИЯ НА ДЛАН – МАКЕТИ НА ОТКРИТО“. 

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да осъществи всички необходими 

действия, произтичащи от точка 1. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

            Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

  

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №275 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 

на Докладна записка от общински съветници относно отпускане на  финансови 

средства за ремонт на НЧ”19-ти февруари 1906” с. Скравена /вх.№0808-11/и 

становища на  Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–

Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 6/т.8 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 от собствени приходи на община Ботевград да бъдат 

отпуснати финансови средства до 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева,с 

вкл. ДДС, за ремонт на Народно читалище „19-ти февруари 

1906“,с.Скравена,общ.Ботевград. 

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 

                                                    №276 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отпускане на финансови средства за 

закупуване и предоставяне по 5 куб.м. дърва за огрев на ветераните от войните. 

/вх.№0809-33/ и становища на  Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  и 

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

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

 

 

 

     Р Е Ш И : 

 

 

     1.Дава съгласие   да бъдат отпуснати  финансови средства от собствени 

приходи на община Ботевград в размер до 4 225 / четири хиляди двеста 

двадесет и пет / лева  за закупуване и предоставяне  по 5 куб.м. дърва за 

огрев на  всички граждани,  които имат статут на ветерани от войните, 

военноинвалиди и военно пострадали- 15 човека. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

            Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

  

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №277 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отпускане на финансови средства за 

закупуване на учебни маси, столове и чинове за ОУ „Любен Каравелов“ с. 

Трудовец. /вх.№0809-36/ и становища на  Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 6,  от ЗМСМА,  и 

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

„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 7000.00 лв. /седем хиляди/ за 

закупуване на учебни маси, столове и чинове за ОУ „Любен Каравелов“ с. 

Трудовец. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

            Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

  

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №278 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отпускане на финансови средства за 

участие ва Драматичен читалищен театър към НЧ „Христо Ботев 1884“ в ежегодния 

„Фестивал на любителските театри-Лом 2017“ /вх.№0809-24/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА,  и проведено     поименно гласуване   с 24    

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

съветници 29,                         

 

     Р Е Ш И : 

 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени приходи 

на Община Ботевград в размер на 950 (деветстотин и петдесет) лева за участие 

на Драматичен читалищен театър към НЧ „Христо Ботев 1884“ в ежегодния 

„Фестивал на Любителските театри – Лом 2017“. 

2.Възлага на кмета на Община Ботевград да осъществи всички необходими 

действия, произтичащи от точка 1. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

            Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

  

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №279 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно отпускане на финансови средства за 

провеждане на честване по повод 90-годишнина от създаването на НЧ „Христо 

Ботев 1927” с. Краево. /вх.№0809-39/, предложение на Дамян Маринов-общински 

съветник и  становища на  Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският 

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

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

общ брой общински съветници 29,                         

 

     Р Е Ш И : 

 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени приходи 

на Община Ботевград в размер на 500 (петстотин) лева за провеждане на 

честване по повод 90-годишнина от създаването на НЧ“Христо Ботев 1927“ 

с.Краево. 

2.Възлага на кмета на Община Ботевград да осъществи всички необходими 

действия, произтичащи от точка 1. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

            Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

  

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №280 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно отпускане на финансови средства на 

лекоатлетически клуб „Балкан“ – ветерани. /вх.№0809-34/ и  становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА,  и проведено     поименно гласуване   с 23    

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

съветници 29,                         

 

     Р Е Ш И : 

 
 

 1. Дава   съгласие   да   бъдат   отпуснати   финансови средства в размер 

на 480,00 /четиристотин и осемдесет /лева от собствени приходи на Община 

Ботевград на лекоатлетически клуб „Балкан“- ветерани  гр. Ботевград  за  

участие в предстоящото провеждане на Балкански игри по лека атлетика за  

ветерани в гр. Стара Загора . 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

            Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

  

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №281 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно отпускане на финансови средства за 

организиране и провеждане на спортен празник със състезателен характер по 

случай 140 г. от освобождението на Ботевград от турско робство. /вх.№0809-35/и  

становища на  Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–

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

гласуване   с 22    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 от собствени 

приходи на община Ботевград в размер до 518,00/ петстотин и осемнадесет / 

лева  за организиране на спортен празник със състезателен характер по случай 

140г. от освобождението на Ботевград от турско робство.  

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

             

 

 

 

 

 

          Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

  

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №282 

                                   Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи по 

чл.19, л.1 от ЗСПЗЗ, землище на с. Гурково /вх.№0809-6/ и  становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

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

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

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

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

съветници 29,                         

 

     Р Е Ш И : 

 

1. Предоставя на наследниците на Петър Дилчев Генов, следните земеделски 

имоти: 

- имот с проектен №039011 с НТП: ливада, с площ от 2.657 дка, категория на 

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

– земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Гурково, община Ботевград, 

при граници и съседи, съгласно скица – проект №Ф00739/06.07.2017 г.; 

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

Радул Алипиев Петров, в качеството му на наследник на Петър Дилчев Генов, 

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 

                                                    №283                         

                                        Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи по 

чл.19, л.1 от ЗСПЗЗ, землище на с. Гурково /вх.№0809-7/ 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 23    гласа  „за”, 0 гласа „против”,0 глас „въздържал се”,  при общ брой общински 

съветници 29,                         

 

     Р Е Ш И : 

 

1. Предоставя на наследниците на Иван Трифонов Найденов, следните 

земеделски имоти: 

- имот с проектен №027062 с НТП: ливада, с площ от 0.798 дка, категория на 

земята при неполивни условия: пета, 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 №Ф00736/27.06.2017 г.; 

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

Пенка Иванова Иванова, в качеството й на наследник на Иван Трифонов 

Найденов, 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 

                                                    №284                         

                                        Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи по 

чл.19, л.1 от ЗСПЗЗ, землище на с. БОЖЕНИЦА /вх.№0809-8/ 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 23    гласа  „за”, 0 гласа „против”,0 глас „въздържал се”,  при общ брой общински 

съветници 29,                         

 Р Е Ш И : 

1. Предоставя на наследниците на Иван Лалов Лаковски, следните земеделски 

имоти: 

- имот с проектен №081059 с НТП: изоставена нива, с площ от 6.250 дка, 

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

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

Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица – проект 

№Ф01064/10.05.2017 г.; 

- имот с проектен №225006 с НТП: ливада, с площ от 5.753 дка, категория на 

земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността „Черньова 

дъбрава” – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Боженица, община 

Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица – проект 

№Ф01066/10.05.2017 г.; 

- имот с проектен №225005 с НТП: ливада, с площ от 2.603 дка, категория на 

земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността „Черньова 

дъбрава” – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Боженица, община 

Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица – проект 

№Ф01065/10.05.2017 г.; 



- имот с проектен №102059 с НТП: овощна градина, с площ от 2.553 дка, 

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

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

Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица – проект 

№Ф01063/10.05.2017 г.; 

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

Лазар Иванов Лалов, в качеството му на наследник на Иван Лалов Лаковски, 

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 

                                                    №285                         

                                        Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на. Докладна записка относно откриване на Център за подкрепа за 

личностно развитие – град Ботевград /вх.№0809-42/  и  становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с  чл.313, ал.1, т.3 и чл.49, ал.1 

от Закона за предучилищното и училищно образование и проведено    гласуване   с 

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

съветници 29,                         

 Р Е Ш И : 

   1. Дава съгласие, считано от 01.01.2018 година за откриване на Център за 

подкрепа за личностно развитие - град Ботевград със седалище и адрес 2140, 

град Ботевград,  ул. „Александър Батенберг“ №14 и с предмет на дейност: 

- развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в 

областта на  науките, технологиите, изкуството и спорта;  

- кариерно ориентиране и консултиране; 

- превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и 

ресоциализираща работа с деца и ученици; 

- ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни 

потребности;  

- педагогическа и психологическа подкрепа;  

- прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и 

учениците с увреждания. 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да изпълни произтичащите от т.1 

процедури по реда на Закона за предучилищното и училищно образование. 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 

              Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                              ПРЕПИС! 

  

   

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №286                        

                                        Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка за извършване на компенсирани промени в  

плана за капиталови разходи финансирани от държавния бюджет за 2017 година 

/вх.№0809-43/ и  становища на  Постоянните комисии по същия въпрос, 

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

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

гласуване   с  24    гласа  „за”, 0 гласа „против”,0 глас „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 2017 година, Общински съвет-Ботевград приема компенсирани промени в 

плана за капиталови разходи финансирани с целева субсидия за 2017 година, 

съгласно Приложение №1 - План за компенсирани промени на капиталовите 

разходи между отделни обекти, финансирани със средства от целевата 

субсидия, определена със закона  държавния бюджет за 2017 година 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 

              

           Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                            ПРЕПИС! 

  

      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №287                        

                                        Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка за извършване на компенсирани промени  по 

обекти в рамките на определените  капиталови разходи финансирани  със средства 

от собствени приходи /вх.№0809-44/ и  становища на  Постоянните комисии по 

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

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

глас „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. Реконструкция на водопроводна система в с. Врачеш – Главен клон I 

н.з. от т. Т889 до т. Т885, Клон 70 от т. Т892 до т. Т893, Клон 57 от т. 

Т1314 до т. Т862, Клон 58 от т. Т890 до т. Т1050 с обща дължина 722 

м.  - 57 000 лв.     

Става:     

1. Реконструкция на водопроводна система в с. Врачеш – Главен клон I 

н.з. от т. Т889 до т. Т885, Клон 70 от т. Т892 до т. Т893, Клон 57 от т. 

Т1314 до т. Т862, Клон 58 от т. Т890 до т. Т1050 с обща дължина 722 

м.  - 43 000 лв.     

2. Направа на навес за ритуални дейности, вертикална планировка  и 

ремонт на камбанария на църквата   „Св. Димитър“ в с. Врачеш. – 

14 000 лв. 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

       

           Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                            ПРЕПИС! 

  

      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №288                        

                                        Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка за извършване на компенсирани промени  по 

обекти в рамките на определените  капиталови разходи финансирани  със средства 

от собствени приходи /вх.№0809-45/и  становища на  Постоянните комисии по 

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

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

глас „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-Проектиране и реконструкция трибуни на спортна зала „Георги 

Христов“гр.Ботевград  - 40 000 лв.  

Изграждане на улица тупик от О.Т.1114 с до О.Т.1114б,гр.Ботевград – 30 000 

лв. 

Става:    

1. Проектиране и реконструкция трибуни на спортна зала „Георги 

Христов“гр.Ботевград  - 70 000 лв.  

 2. Изграждане на улица тупик от О.Т.1114 с до О.Т.1114б,гр.Ботевград – 0,00 

лв. 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

       

           

 

 

 

           Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                            ПРЕПИС! 

  

     

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №289                        

                                        Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка за  отпускане на финансови средства  за 

изграждане на пожароизвестителна система,подмяна на ел.инсталация и 

допълнителни ремонтни дейности на  спортна зала „Георги Христов”,гр.Ботевград 

/вх.№0809-46/и  становища на  Постоянните комисии по същия въпрос, 

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

проведено    поименно гласуване   с  24    гласа  „за”, 0 гласа „против”,0 глас 

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

 

  Р Е Ш И : 

 

 1. Дава   съгласие   да   се отпуснат финансови средства в размер на 33 000/ 

тридесет и три хиляди / лева  от собствени приходи на община Ботевград за  

изграждане на пожароизвестителна система, противопожарен водопровод, подмяна 

на електрическа инсталация и допълнителни ремонтни дейности на спортна зала 

„Георги Христов“ гр. Ботевград.  

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

       

           

 

 

 

           Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                            ПРЕПИС! 

  

     

 

 

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №290                       

                                        Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  отпускане на финансови средства за 

лечение на Цанко Цанов от гр. Ботевград /вх.№0809-51/ и  становище на  

Постоянната комисия  по бюджет и финанси по същия въпрос, Общинският съвет–

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

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

общински съветници 29,                         

 

  Р Е Ш И : 

 

 

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

финансови средства в размер до 5000 /пет хиляди/ лева  за лечението на Цанко 

Димитров Цанов с ЕГН 790106****, с адрес град Ботевград, ул. Рила №18 в клиника 

Мемориал Сисли Хоспитъл в Истанбул, Република Турция. 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

       

           

 

 

 

           Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                            ПРЕПИС! 

  

     

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №291                       

                                        Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  отпускане на финансови средства за 

провеждане Фестивал на бъчвата 2017 г. с. Врачеш /вх.№0809-52/  и  становище на  

Постоянната комисия  по бюджет и финанси по същия въпрос, Общинският съвет–

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

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

общински съветници 29,                         

 

  Р Е Ш И : 

 

 

 

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

финансови средства в размер до 5000 /пет хиляди/ лева за провеждане Фестивал 

на бъчвата в с.Врачеш на 14.10.2017 година. 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

       

           

 

 

 

           Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                            ПРЕПИС! 

  

     

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №292                      

                                        Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно Разрешение за изработване на 

Подробен устройствен план /ПУП/-Парцеларен план /ПП/,  План – схеми в 

урбанизирани територии и ПУП- /ПУР/за пътна транспортна мрежа – вело и 

пешеходна алея между гр.Ботевград и с.Трудовец. /вх.№0809-50  /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.124а, ал.1 и ал.5 и чл.134, ал.1, т.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ  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    поименно гласуване   с  23    гласа  

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

29,                         

 

   Р Е Ш И : 

 

      1.Разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план 

(ПУП-ПП) в поземлени имоти с идентификатори 05815.6.930, 05815.6.164 по 

кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на землището на 

гр.Ботевград и поземлени имоти 000262, 000241, 000243, 000244, 000196, 

000195,000296, 000226, 000639, 533219 по карта на възстановената собственост 

(КВС) в землището на с.Трудовец (извън границите на урбанизираната 

територия), 

      2.Дава съгласие за изработване на План-схема към подробен устройствен 

план на гр.Ботевград в поземлени имоти с идентификатори 05815.303.178, 

05815.6.169 по КККР на землището на гр.Ботевград (в границите на 

урбанизираната територия),  

      3.Дава съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен 

устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) между осови точки 

о.т.394 и о.т.61 по регулационния план на с.Трудовец, придружен с План-схема 

към него. 



      4.Дава съгласие  за промяна начина на трайно ползване на имот с номер 

000196 и 000195 по КВС в землището на с.Трудовец, община Ботевград, земи 

по чл.19 от ЗСПЗЗ, като от пасище мера, се промени на територия на 

междуселищна пътна транспортна мрежа. 

       5.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ . 

       6.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 

                                                    №293                      

                                        Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване на съгласие за изработване  на 

Подробен устройствен план  /ПУП/- План за улична регулация  /ПУР/  на 

кръстовище с пресичащи се бул.”България” и ул.”Г.С.Раковски”,  между о.т.329, 

о.т.318, о.т.171, о.т.176 и о.т.172, о.т.171 и о.т.169 по действащия регулационен план 

на гр. Ботевград./вх.№0809-48  /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 и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и проведено    гласуване   с  20    гласа  

„за”, 0 гласа „против”,2 глас „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 

29,                         

 

  Р Е Ш И : 

 

1.Дава съгласие да се изработи проект за изменение на ПУП-ПУР на кръстовище с 

пресичащи се бул.”България” и ул.”Г.С.Раковски”,  между о.т.329, о.т.318, о.т.171, 

о.т.176 и о.т.172, о.т.171 и о.т.169 по действащия регулационен план на 

гр.Ботевград 

2. Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ  и скица предложение. 

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 

                                                    №294                      

                                        Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно Даване на съгласие за изработване  на 

Подробен устройствен план  /ПУП/- План за улична регулация  /ПУР/  на 

кръстовище с пресичащи се бул.”Цар Освободител” и ул.”Патриарх Евтимий”,  

между осови точки о.т.155а и о.т.156  по действащия регулационен план на 

гр.Ботевград../вх.№0809-49  /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 и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ  и проведено    гласуване   с  22    гласа  

„за”, 0 гласа „против”,1 глас „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 

29,                         

  Р Е Ш И : 

 

 

1.Дава съгласие да се изработи проект за изменение на ПУП-ПУР на кръстовище с 

пресичащи се бул.”Цар Освободител” и ул.”Патриарх Евтимий”,  между осови 

точки о.т.155а и о.т.156  по действащия регулационен план на гр.Ботевград. 

2. Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ и скица предложение . 

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-БОТЕ ВГРАД 

                     

 

                        ПРЕПИС! 

  

     

 

 

 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                          №295                      

                                                Гр.Ботевград,28.09.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЛЮБОМИР ЛИЛОВ  – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОТЕВГРАД на  План-проект за работа на Общинския 

съвет-Ботевград през ІV тримесечие на 2017 година. /вх.№0809-16/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 и 

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

при общ брой общински съветници 29,                         

 

        Р Е Ш И : 

 

 

 

 

 

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

четвъртото тримесечие на 2017 година. 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

       

           

 

            Изготвил:А.Нейкова 



 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                  

                               ПРЕПИС! 

        

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №296 

                                   Гр.Ботевград,29.09.2017 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  относно приемане на годишния отчет за изпълнение 

на бюджета на Община Ботевград, на сметките за средства от Европейския съюз и 

общинския дълг през 2016 година. /вх.№0808-12/ , протокол от проведено 

обществено обсъждане  и становища на  Постоянните комисии по същия въпрос, 

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

самоуправление и местната администрация,чл.9 от ЗОД и във вр. с чл.140 от ЗПФ с 

и проведено     гласуване съгласно чл.54,ал.2,т.3 от Правилника за организация и  

дейност на ОбС-Ботевград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 

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

брой общински съветници 29,                         

 

Р Е Ш И : 

 
                                             

        1.Утвърждава окончателен годишен план на бюджета за 2016г., както 

следва: 

        1.1. По прихода в размер на  22 344 681 лв., съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящето решение. 



        1.2. По разхода  в размер на  22 344 681 лв., съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящето решение. 

        2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Ботевград  за 

2016г., както следва: 

       2.1.По прихода в размер на 18 976 015 лв. съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящето решение 

       2.2.По разхода в размер на  18 976 015 лв., съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящето решение. 

в т.ч. 

                            - Държавни дейности                            -     10 430 661 лв. 

                            - Местни дейности                               -        7 578 106 лв. 

                            - Дофинансиране с общински приходи   -      967 248лв. 

 

    2. Утвърждава окончателния годишен план на инвестиционната програма и 

отчет на инвестиционните разходи за 2016г., съгласно Приложение № 2, 

неразделна част от настоящото решение. 

    3. Утвърждава окончателен максимален размер на новите задължения за 

разходи по бюджета на общината за 2016г.  – 8 698 022 лв., съгласно 

Приложение № 3, неразделна част от настоящото решение. 

    4. Утвърждава окончателен максимален размер на поетите ангажименти по 

бюджета на общината за 2016г.  –  657 167 лв., съгласно Приложение № 4, 

неразделна част от настоящото решение. 

    5.  Приема отчета за изпълнение на сметки за средства от Европейския съюз 

за 2016г., съгласно Приложение 5,неразделна част от настоящото решение. 

    6. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2016г., съгласно 

Приложение № 6 и Приложение № 15 , неразделна част от настоящото решение. 

    7. Съгласно чл.140 ал.1 от Закона за публичните финанси приема  одитното 

становище на Сметната палата за заверка на годишния  финансов отчет  за 

2016г. на община Ботевград, съгласно Приложение № 7, неразделна част от 

настоящото решение. 

 

 



 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


