
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
   
 
 
 
                                          ПРЕПИС! 

 
 
 
  
     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                     №322                   
                                  Гр.Ботевград,02.11.2017 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЛЮБОМИР ЛИЛОВ  – Председател на 
Общински съвет - Ботевград на  Докладна записка относно избор на 
Зам. Председател на ОбС Ботевград. /вх.№0810-44/ и  становище на  
Постоянната  комисия по местно самоуправление и законност   по  същия 
въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.24, ал. 2 от 
ЗМСМА и чл.10, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на 
общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация 
на Община Ботевград, и проведено гласуване   с  18    гласа  „за”, 0 гласа 
„против”,8 глас „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29, 

 
 
 
 
     Р Е Ш И : 

 

1. Избира за Заместник-Председател на Общински съвет на Община 
Ботевград общинският съветник – Илин Наков Черняшки. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОТЕВГРАД: 

                                                                        ЛЮБОМИР ЛИЛОВ 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
   
 
 
 
                                          ПРЕПИС! 

 
 
 
  
     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                     №323                   
                                  Гр.Ботевград,02.11.2017 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЛЮБОМИР ЛИЛОВ  – Председател на Общински 
съвет - Ботевград на  Докладна записка относно допълване и изменение в 
състава на ПК към ОбС Ботевград. /вх.№0810-43/ и  становище на  Постоянната  
комисия по местно самоуправление и законност   по  същия въпрос, 
Общинският съвет–Ботевград на основание чл.24, ал. 1,т.1 от ЗМСМА и чл.21, 
ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и 
взаимодействието му с общинската администрация на Община Ботевград, и 
проведено гласуване   с  21   гласа  „за”, 0 гласа „против”,  6 гласа „въздържал 
се”,  при общ брой общински съветници 29, 

     Р Е Ш И : 
 

1. Избира за членове на ” Постоянната комисия по местно самоуправление и 
законност” следните общински съветници: 

Председател: Цанко Николов Цанов 

Секретар: Коцо Василев Коцев 

Членове: Ренета Данова Георгиева; Петър Йорданов Петров; Йорданка 
Гошова Лалчева-Кръстева. 

2. Избира за членове на ” Постоянната комисия по бюджет и финанси” 
следните общински съветници: 

Председател: Росица Георгиева Милчева 

Секретар: Тихомир Събков Найденов 

Членове: Цанко Николов Цанов; Иван Найденов Начев; Еленко Николов 
Иванов.  



3. Избира за членове на ”Постоянна комисия по стопанска политика и 
инвестиции” следните общински съветници: 

Председател:Спасен Стефанов Ценов 

Секретар: Коцо Василев Коцев 

Членове:Филип Нинов Филипов;Росица Георгиева Милчева; Милчо Иванов 
Владимиров.  

4. Избира за членове на ” Постоянната комисия по териториално развитие и 
екология” следните общински съветници: 

Председател: Тихомир Събков Найденов 

Секретар: Иван Райчинов Иванов 

Членове: Дамян Русинов Маринов; Милчо Иванов Владимиров,Силвия 
Николаева Христова 

5. Избира за членове на ” Постоянната комисия по социална политика и 
здравеопазване” следните общински съветници: 

Председател:  д-р Веселка Иванова Георгиева-Златева 

Секретар: д-р Христов Данов Железарски 

Членове: Цонка Димитрова Докова; Цветанка Николаева Михова; д-р Илин 
Наков Черняшки 

6. Избира за членове на ” Постоянната комисия по образование и наука, 
култура и духовни дейности” следните общински съветници: 

Председател: Петя Константинова Кочкова 

Секретар: Цанко Николов Цанов 

Членове:Радослав Василев Маринов;Цветанка Николаева Михова;Ренета 
Данова Георгиева. 

7. Избира за членове на ” Постоянната комисия за работа с децата и 
младежта, за спорта и туризма” следните общински съветници: 

Председател: Борислав Иванов Витков 

Секретар:Дамян Русинов Маринов 

Членове:Димитър Пенчев Димитров;Еленко Николов Иванов;Йордан 
Александров Йорданов 

 
 



8. Избира за членове на ” Постоянната комисия за установяване конфликт 
на интереси” следните общински съветници: 

Председател: Росица Георгиева Милчева 

Секретар: д-р Веселка Иванова Георгиева-Златева 

Член:Петя Константинова Кочкова 

9. Избира за членове на ”Постоянната комисия по обществен ред и 
сигурност” следните общински съветници: 

Председател: Дамян Русинов Маринов 

Секретар: Илин Наков Черняшки 

Членове: Петър Йорданов Петров; Коцо Василев Коцев;Йордан Александров 
Йорданов 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОТЕВГРАД: 

                                                                        ЛЮБОМИР ЛИЛОВ 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                                            ПРЕПИС! 

  
     
 
 
 
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №324                      
                                        Гр.Ботевград,30.11.2017 г. 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД на Отчет за състоянието на здравеопазването, социалните 
дейности и околната среда в община Ботевград и предприетите действия от 
община Ботевград в тези насоки. /вх.№0811-9//и  становища на  Постоянните 
комисии  по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, 
ал. 1, т. 23  от Закона за местното  самоуправление и местната администрация  и 
проведено    гласуване   с  25   гласа  „за”, 0 гласа „против , 2 гласа „въздържал 
се”,  при общ брой общински съветници 29,                         

   
 
Р Е Ш И : 
 

1. Приема Отчет за състоянието на здравеопазването, социалните 
дейности и околната среда в община Ботевград и предприетите 
действия от община Ботевград в тези насоки. 

 
 
 
 
 
 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           
       
             
 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                                            ПРЕПИС! 

  
     
 
 
 
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №325                     
                                        Гр.Ботевград,30.11.2017 г. 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно върнато   Решение №315 от 
26.10.2017 г. на Общински съвет – Ботевград. /вх.№0811-29/ и  становища на  
Постоянните комисии  по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 
основание чл.45, ал.7 и ал.9 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл.20 от 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 от ЗУТ, във връзка с чл.8, т.1, чл.12, ал.2, чл.59, ал.1 и 
чл.109, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.3, ал.2 и чл.40, ал.1 от ППЗОЗЗ  и проведено    
гласуване   с  27   гласа  „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се”,  при общ 
брой общински съветници 29,                         

   
 
Р Е Ш И : 

 

1. Потвърждава Решение №315 от 26.10.2017г. на Общински съвет – 

Ботевград със следния текст: 

1.1 Разрешава изработване на проект за ПУП – ПЗ на Поземлен имот с 

идентификатор 05815.3.6, по КК и КР на гр. Ботевград, м. „Зелин“, с цел 

промяна предназначението на имота за жилищни нужди и работилница за 

ремонт на ел. системи на автомобили, с показатели за вилно застрояване, 

като за същия се установи устройствена зона Жм със съответните 

технически показатели за зоната: височина на застрояване – до 7.00 м., 

плътност на застрояване – до 40%, интензивност на застрояване – до 0,8, 

озеленена площ – мин. 50%, като ½  от него бъде с дървесна растителност, 



разположено свободно, с отстояния: на 5.00 м. от лицето на имота, на 4.00 

м. от съседните имотни граници и 6.00 м. от дъното на имота. 

1.2 Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ, заедно с приложена 

скица - предложение за ПУП – ПЗ. 

1.3 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 

                                                   №326                     
                                        Гр.Ботевград,30.11.2017 г. 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно удостояване със звание „Заслужил 
гражданин на Ботевград“  д-р Стойна Владимирова Петрова - 
Главчовска/вх.№0811-30/ и  становища на  Постоянните комисии  по  същия 
въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА 
във връзка с чл.11, т.2 и чл.13, ал.2 от Наредбата за символите, почетните знаци 
и звания на Ботевград и проведено    гласуване   с  27   гласа  „за”, 0 гласа 
„против”,0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29, 
                        

   
 
Р Е Ш И : 
 

 

   1.  Удостоява със званието „Заслужил гражданин на Ботевград” д-р Стойна 
Владимирова  Петрова - Главчовска за изключително големите й заслуги и 
значим личен принос за развитие на здравеопазването в община Ботевград. 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           
       
             
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                                            ПРЕПИС! 

  
     
 
     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                     №327                     
                                        Гр.Ботевград,30.11.2017 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемане на план-сметка за 2018 
г. за разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ, Определяне размера на такса битови 
отпадъци за 2018 година. /вх.№0811-18/ и  становища на  Постоянните комисии  
по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.7 и 
ал.2 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 и чл.67, ал.1 от ЗМДТ и чл.14 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Ботевград 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 план-сметката за необходимите средства за финансиране на 

дейностите за всички населени места в общината за 2018 година, включващата 

необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 

отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, 

както и тяхното обезвреждане, включително  и отчисленията по чл.60 и чл.66 от 

ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата 

на териториите за обществено ползване - Приложение №1. 

2. Определя размера на таксата за битови отпадъци в промили за 2018 година за 

всички населени места в общината, както следва: 

2.1. За нежилищни  имоти на юридически лица, според количеството битови 

отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им: 

-  за един съд от 1100 литра за една година , при честота на сметоизвозването 

два пъти седмично - 3572/три хиляди петстотин седемдесет и два/лева  



- 4,1 на хиляда върху облагаемата основа на имотите за поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване  

2.2 За нежилищни  имоти на юридически лица  чрез пряко договаряне с фирми, 

извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване: 

- 1,9 на хиляда  върху облагаемата основа на имотите за  обезвреждане в 

депа или други съоръжения  

- 4,1 на хиляда  върху облагаемата основа на имотите за поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване   

2.3 За нежилищни  имоти на юридически лица  по реда на чл.18-Г от Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Ботевград - 8 на хиляда върху облагаемата основа, 

както следва:  

• 3а сметосъбиране и сметоизвозване – 2,0 на хиляда, 

• за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци -1,9 на хиляда, 

• за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 

4,1 на хиляда 

2.4 За имоти на граждани и жилищни имоти на юридически лица  - 2 на хиляда 

върху данъчната оценка на имотите , като разпределението е както следва: 

• за сметосъбиране и сметоизвозване – 0,7 на хиляда, 

• за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци -0,3 на хиляда, 

• за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 

1,0 на хиляда. 

2.5. За училищата - държавна и/или общинска собственост размерът на таксата е 

12,24лв. на един ползвател-ученик. Броят на учениците за съответната 

календарна година се определя по данни от Сведение за организиране дейността 

на училището списък-образец №1 утвърден от МОН , а информацията се 

предоставя на дирекция „ Местни данъци и такси „ под формата на справка - 



извлечение от този образец, изготвена от началник отдел „Хуманитарни и 

социални дейности” в общинската администрация до края на предходната 

година. 

3. На предплатилите задължени лица в срок до 31 май 2018 г се прави отстъпка 

както следва: 

3.1 в размер на 30% за физически лица 

3.2 в размер на 20% за юридически лица, попадащи в категорията микро, малки 

и средни предприятия, съгласно чл.3 от ЗМСП, ако подадат декларация за това 

обстоятелство, с приложено удостоверение за наети лица от НАП, издадено към 

момента на подаване на декларацията. Срокът за подаване на декларацията е 30 

април 2018г. 

3.3 в размер на 10%  за юридически лица, попадащи в категорията големи 

предприятия и микро, малки и средни предприятия , неподали декларация и 

удостоверение от НАП 

3.4.в размер на 10% за  физически и юридически лица, подали декларация по 

чл.71 ал.1 от ЗМДТ  

3.5 в размер на 10%  на юридическите лица , допуснати до свободно договаряне 

на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване  

4. Решението  влиза в сила от 01.01.2018 година. 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           
       
             
 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 



 

СМ   
С

  
  

  

 
  

  
 

ПРИХОДНИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.ТЕКУЩ ОБЛОГ ЗА 2018 ГОДИНА 2093000
2.ПЛАНИРАНА СЪБИРАЕМОСТ - 80% от сумата по т.1 1674400
3.ОЧАКВАН РАЗМЕР НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ            КЪМ 
01.01.2018 ГОДИНА - в т.ч. 2100000
от ф.л. 950000
от юр.л. 1150000
4.ПЛАНИРАНА СЪБИРАЕМОСТ - 15% от сумата по т.3 315000
ОБЩО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ( т.2 + т.4 ) 1989400

РАЗХОДНИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ НА ОП БКС 1246400
2.ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ НА ОП РДНО 205000
3.ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ.60 И ЧЛ.64 ОТ ЗУО в т.ч.: 468000

-средства за закриване и рекултивация по чл.60, ал.1 от ЗУО 21800
-средства за закупуване на съдове за събиране на отпадъци, 
транспортни средства и транспортно-подемна техника, 
обезпечаващи функционирането на общинските системи за 
управление на отпадъците, съгласно чл.24, ал.2 от Наредба 7 от 
19.12.2013г. 446200
4.ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ 70000
ОБЩО ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ (т.1 + т.2 + т.3 + т.4) 1989400

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩО

   

ПЛАН СМЕТКА - 2018 Г
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ЧЛ.66, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                                            ПРЕПИС! 

  
   
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №328                     
                                        Гр.Ботевград,30.11.2017 г. 
 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно подписване на меморандум за 
сътрудничество между община Ботевград и Асоциация на парковете в България. 
/вх.№0811-3/ и  становища на  Постоянните комисии  по  същия въпрос, 
Общинският съвет–Ботевград на  основание чл.21, ал. 1, т. 12 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и проведено     гласуване   
с     26 гласа  „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се”,  при общ брой 
общински съветници 29,                      

 
 
Р Е Ш И : 

 

                                    
 
        1.  Приема Подписването на меморандум между община Ботевград и 
Асоциация на парковете в България за участие в кандидатстване за 
“Restoration of the Bulgarian protected area “Muhalnitsa” to conserve the unique 
migration of Rana temporaria species” 

 
 
 
 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           
       
             
 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                                            ПРЕПИС! 

  
   
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №329                     
                                        Гр.Ботевград,30.11.2017 г. 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно обявяване за частна общинска 
собственост на имот – публична общинска собственост – кв.63 Ботевград 
/вх.№0811-14/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 чл.3,ал.5 и ал.6 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. Обявява за частна общинска собственост следният имот, актуван с АОС 

– публична №2577/ 02.11.2016 г., вписан в Служба по вписванията  с вх. рег. 

№3254 от 03.11.2016 г., №161, том ХІІ, парт. 26 980: 

      Поземлен имот с идентификатор 05815.306.1047 с площ от 18 кв.м., с 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, представляващ УПИ 

ХХVІІІ - „За друго предназначение” по действащия регулационен план на в.з. 

"Зелин", гр. 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 

                                                   №330                     
                                        Гр.Ботевград,30.11.2017 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно безвъзмездно прехвърляне на 
собственост в полза на държавна – Агенция „Пътна инфраструктура“ на имоти 
и части от имоти – общинска собственост, находящи се в землищата на гр. 
Ботевград, с. Скравена, с. Новачене и с. Рашково, засегнати от ПУП-парцеларен 
план на обект „Модернизация на участък от път I-1 /Е 79/ „Мездра-Ботевград“ 
/вх.№0811-11/ и  становища на  Постоянните комисии  по  същия въпрос, 
Общинският съвет–Ботевград на  основание  . 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал. 5 от ЗОС, чл. 69 от 
НРПУРОИ, във връзка с чл. 34а, ал. 5 от ЗДС и проведено  поименно    гласуване   
с    27 гласа  „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се”,  при общ брой 
общински съветници 29,                      

Р Е Ш И : 
                       

            1. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността в полза на 

държавата - Агенция „Пътна инфраструктура” на всички засегнати имоти и части 

от имоти – общинска собственост, находящи 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 №2. 

            2. Възлага на кмета на община Ботевград, в изпълнение на настоящото 

решение да извърши всички необходими фактически и правни действия по 

безвъзмездното прехвърляне на имотите в полза на държавата – АПИ. 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
           
              
Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                                            ПРЕПИС! 



  
   
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №331                     
                                        Гр.Ботевград,30.11.2017 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно придобиване от община Ботевград 
на недвижим имот, представляващ частна общинска собственост на физически 
лица – м. Темуша. /вх.№0811-13/ 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. 2, от 
Закона за общинската собственост и чл. 6, т. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество проведено  
поименно    гласуване   с    26 гласа  „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал 
се”,  при общ брой общински съветници 29,                      

 
Р Е Ш И : 
 

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

продажба правото на собственост  върху недвижим имот - частна собственост на 

физически лица, находящ се в местността „Темуша”, землището на гр. Ботевград,  

Софийска област, включен в Програма за управление и разпореждане с имотите - 

общинска собственост в община Ботевград през 2017 г.,  както следва: 

Община Ботевград да придобие  възмездно правото на собственост от 

Иванка Микова Тодорова и Генка Микова Атанасова, като собственици съгласно 

препис към 15.05.2017 г. на Решение №44А/26.02.1997 г. на Общинска служба по 

земеделие – Ботевград, скица  №15-255035/ 02.06.2017 г. издадена от СГКК – 

Софийска област и Удостоверение за наследници на Лало Иванов Доновски с изх. 

№476/ 30.05.2017 г. 

Поземлен имот с идентификатор 05815.40.66, по КК и КР на гр. Ботевград, 

с площ 840 кв.м., местност „Темуша”, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни 



условия: 10 срещу заплащане на сумата в размер на 289.00 /двеста осемдесет и 

девет/ лв.  

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

процедури по реда на  ЗОС. 

 
 
 
 
 
 
   
 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
           
       
             
 
 
 
 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                                            ПРЕПИС! 



  
   
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №332                     
                                        Гр.Ботевград,30.11.2017 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в 
недвижим имот – УПИ I-758 в кв.69 по регулационния план на с. Врачеш, между 
община Ботевград и физическо лице по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС. 
/вх.№0811-23/и  становища на  Постоянните комисии  по  същия въпрос, 
Общинският съвет–Ботевград на  основание чл.21, ал.1, т. 8  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във 
връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС , чл.70, ал.1, т. 2 и ал. 2 от НРПУРОИ, и проведено  
поименно    гласуване   с    27 гласа  „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал 
се”,  при общ брой общински съветници 29,                      

 
Р Е Ш И : 

 

1. Одобрява пазарната цена и дава съгласие да се извърши 

разпоредителна сделка - прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 

общинската собственост в УПИ І-758 /първи за имот седемстотин петдесет и 

осем/ в кв. 69 /шестдесет и девет/ по плана на с. Врачеш, целият с урегулирана 

площ от 854 /осемстотин петдесет и четири/ кв. м.,  представляваща: 

терен с площ от 30 /тридесет/ кв. м. влизащ по  регулация от улица в УПИ І-

758 /първи за имот седемстотин петдесет и осем/ в кв. 69 /шестдесет и девет/ по 

плана на с. Врачеш, целият с урегулирана площ от 854 /осемстотин петдесет и 

четири/ кв. м., съгласно акт за частна общинска собственост №3452 от 30.10.2017 

г., вписан с вх. рег.№3241 от 01.11.2017 г., №129, том ХІІ,  парт. 35749 в Служба 

по вписванията – Районен съд – Ботевград.  

граници на терена: улица, УПИ ІІ-759, ПИ пл. №758, УПИ ХVІ-756, граници 

на УПИ І-758: улица, УПИ ІІ-759, УПИ ХІ-758, УПИ ХІІ-757, УПИ ХVІ-756  

           по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС на пазарна цена в размер на 557.00 

/петстотин петдесет и седем лева/, без включен ДДС,   



           в полза на Димитър Георгиев Влахов – собственик на поземлен имот – 

УПИ І-758 /първи за имот планоснимачен номер седемстотин петдесет и осем/ в 

кв. 69 /шестдесет и девет/ по регулационния план на с. Врачеш с урегулирана 

площ от 854 /осемстотин петдесет и четири/ кв.м. с неприложена регулация, 

съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от 13.05.2016 

г. №23, том І, рег. №1360, дело №21 от 2016 г., вписан в Служба по вписванията 

– Ботевград с вх. рег. №1158 от 13.05.2016 г., акт №39, том V, дело №733, 

партида 35749. 

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

горното решение процедури по ЗОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
           
       
             
 
 
 
 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                                            ПРЕПИС! 

  



    Р Е Ш Е Н И Е 
                                                   №333                    
                                        Гр.Ботевград,30.11.2017 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. /вх.№0811-
10/  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    27 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 №306/ 

26.10.2017 г. на Общински съвет - Ботевград, представляващ: 

   Поземлен имот 05815.305.482 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 1073.00 

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

ползване: за друг обществен обект, комплекс, квартал 225, УПИ V по действащия 

регулационен план на гр. Ботевград, с адрес: гр. Ботевград, бул. „Трети март”, при 

граници: поземлени имоти с идентификатори: 05815.305.1015; 05815.305.481; 

05815.305.1012; 05815.305.1009, при начална тръжна цена в размер на   67 062.00 

/шестдесет и седем хиляди и шестдесет 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 
           

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                                            ПРЕПИС! 

  



     
 
 
   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №334                    
                                        Гр.Ботевград,30.11.2017 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/вх.№0811-
25/  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    27 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 №306/ 

26.10.2017 г. на Общински съвет - Ботевград, представляващ: 

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 със ЗП 

- 390 кв.м. и едноетажна масивна сграда със ЗП - 152 кв.м., при граници на  

            2. 



поземления имот: улица, УПИ І-749; УПИ ХVІІ-751; ПИ 751; УПИ ІІІ-753, при 

начална тръжна цена в размер на 93 000.00 /деветдесет и три хиляди / 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 

                                                   №335                    
                                        Гр.Ботевград,30.11.2017 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отдаване под аренда на земеделски 
имот – общинска собственост – ПИ №000038, с. Трудовец /вх.№0811-12/   и  
становища на  Постоянните комисии  по  същия въпрос, Общинският съвет–
Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 
24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 39, ал. 3 от НРПУРОИ и проведено  поименно    гласуване   
с    27 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 аренда за срок от 15 /петнадесет/ 
години, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване, следният 
общински имот – публична общинска собственост, находящ се в землището на 
с. Трудовец: 

          - поземлен имот №000038, целият с площ от 29,691 дка, начин на трайно 
ползване – мочурище, категория на земята при неполивни условия – осма, 
находящ се в землището на с. Трудовец. 

          при начален размер на годишните арендни плащания, както следва: 

         - годишно арендно плащане от 1-5 година – 8 лв. за дка; 

         - годишна арендно плащане от 6-10 година – 14 лв. за дка; 

         - годишна арендно плащане от 11-15 година – 18 лв. за дка; 

           2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира произтичащите 
процедури по реда на  ЗОС и ЗСПЗЗ. 

 
 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
           
          
Изготвил:А.Нейкова 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



                                            ПРЕПИС! 
  
     
 
 
   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №336                    
                                        Гр.Ботевград,30.11.2017 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-
ПЗ на ПИ в землище на гр. Ботевград с цел промяна предназначението на 
земеделска земя за вилни нужди /вх.№0811-26 /  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, чл.109, ал.2 от ЗУТ  и чл.40,ал1 от ППЗОЗЗ и проведено    гласуване   с    26 
гласа  „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 
съветници 29,                      

 Р Е Ш И : 
1.Разрешава изработване на проект за ПУП - ПЗ на Поземлен имот с 
идентификатор 05815.14.53  по КК и КР на гр.Ботевград,  м.”Витковска падина”, 
с цел промяна предназначението на имота за вилни нужди, като за същия се 
установи устройствена зона Ов със съответните технически показатели за зоната, 
предвиди се ниско, разположено свободно вилно застрояване, съгласно 
представената скица предложение. 

2. Разрешава изработване на проект за ПУП-ПП и План - схема за елементи на 
техническата инфраструктура. 

3. Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ заедно с приложен проект-
предложение за ПУП-ПЗ. 

4.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 

                                                   №337                    
                                        Гр.Ботевград,30.11.2017 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно разрешаване  изработване на проект 
за ПУП-ПЗ на имот  в м. Добравата, землище с. Гурково /вх.№0811-33/и  
становища на  Постоянните комисии  по  същия въпрос, Общинският съвет–
Ботевград на основание чл.20 от ЗМСМА, във връзка с дейностите по чл.17, ал.1, т. 2 от 
ЗМСМА, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ и чл.124б, 
ал.1 от ЗУТ и чл.40, ал.1 от ППЗОЗЗ  и проведено    гласуване   с    26 гласа  „за”, 0 гласа 
„против”,0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,                      

 Р Е Ш И : 
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План 
за застрояване (ПЗ) на имот №038009, м. „Добравата”, землище на с.Гурково, 
община Ботевград и одобрява задание за проектиране, с цел промяна 
предназначението на земеделската земя за жилищни нужди – жилищна сграда и 
допълващо застрояване, като за имота се установи устройствена жилищна зона Жм 
със стойности на устройствени показатели: Плътност на застрояване             (П 
застр.) – 60%, интензивност на застрояване (К инт.) – 1.2, Озеленена площ         (П 
озел.) – 40%; Предвиди се ниско застрояване с височина до 10.00м, разположено 
свободно при отстояния – 3.00м от странични имотни граници, 5.00м от улица и 
8.00м от полски път, съгласно представената скица-предложение за ПУП-ПЗ. 
2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от горното решение процедури, при спазване нормативната уредба 
по устройство на територията. 

 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
           
          
Изготвил:А.Нейкова 

 

 
 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                            ПРЕПИС! 
  
     
 
 
   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №338                    
                                        Гр.Ботевград,30.11.2017 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно разрешаване  изработване на проект 
за ПУП-ПЗ на имот  в м.Конопище,землище с. Новачене /вх.№0811-32/и  
становища на  Постоянните комисии  по  същия въпрос, Общинският съвет–
Ботевград на основание чл.20 от ЗМСМА, във връзка с дейностите по чл.17, ал.1, 
т. 2 от ЗМСМА, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, 
ал.1 от ЗУТ и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.40, ал.1 от ППЗОЗЗ  и проведено    
гласуване   с    26 гласа  „за”, 0 гласа „против”,1 гласа „въздържал се”,  при общ 
брой общински съветници 29,                      

 Р Е Ш И : 
 

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – 
План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот № 280.021 по плана на 
новообразуваните имоти на землище с.Новачене, м. “Конопище”, община 
Ботевград и одобрява задание за проектиране, с цел промяна предназначението 
на земеделската земя за жилищни нужди и застрояване на „къща за гости и 
гаражи към нея”, като за имота се установи устройствена жилищна зона Жм със 
стойности на устройствени показатели: Плътност на застрояване (П застр.) – 
60%, интензивност на застрояване (К инт.) – 1.2, Озеленена площ (П озел.) – 40%; 
Предвиди се ниско застрояване с височина до 10.00м, разположено свободно при 
отстояния – 3.00м от имотните граници, съгласно представената скица-
предложение за ПУП-ПЗ. 
2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от горното решение процедури, при спазване нормативната 
уредба по устройство на територията. 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
           
          
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                                            ПРЕПИС! 

  
     
 
 
   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №339                    
                                        Гр.Ботевград,30.11.2017 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за одобряване на 
схема за поставяне на преместваем  обект върху терен  общинска собственост в 
гр.Ботевград /вх.№0811-27/ и  становища на  Постоянните комисии  по  същия 
въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 
чл.56 от Закон за устройство на територията  и чл.9,ал.1 и  ал.3 от Наредбата за 
преместваемите обекти за рекламните, информационните и монументално-
декоративни елементи на територията на Община Ботевград  и проведено    
поименно гласуване   с    26 гласа  „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се”,  
при общ брой общински съветници 29,                      

 Р Е Ш И : 
 

 

1. Дава съгласие за одобряване от гл.архитект на Община Ботевград – Схема 
за разполагане на преместваеми търговски обекти, съгласно скица – 
предложение: 

- в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05815.302.18 по кадастрална карта 
и кадастрални регистри (КККР) на гр. Ботевград, в УПИ I - За комплексно 
жилищно строителство, обществена дейност и озеленяване, кв. 2а, по 
регулационния план на гр. Ботевград, актуван с акт № 3128 от 07.04.2017 
година за частна общинска собственост.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от горното решение процедури, при спазване нормативните 
разпоредби по устройство на територията, в т.ч. разпоредбите на чл. 56 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
           
          
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                                            ПРЕПИС! 

  
     
 
 
 
 
   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №340                    
                                        Гр.Ботевград,30.11.2017 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за учредяване 
право на преминаване и право на прокарване през недвижими имоти – общинска 
собственост. /вх.№0811-15/ 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 от ЗОС, вр. чл. 192, ал. 3 и ал. 5 и чл. 193, ал. 4, вр. ал. 6 от ЗУТ, 
както и във връзка с разпоредбите на чл. 67, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 64, ал. 1, ал. 2 и 
ал. 3 от ЗЕ и проведено    поименно гласуване   с    26 гласа  „за”, 0 гласа 
„против”,0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29, 
                     

 
 Р Е Ш И : 

 

І.Дава съгласие за учредяване в полза на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление – гр. 
София 1784, община Столична, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 
159, бл. „БенчМарк Бизнес Център, представлявано от Томаш Пецка, Петър 
Холаковски и Виктор Станчев – членове на Управителния съвет на АД, с 
цел изграждане на обект: „Външно ел. захранване на Приемник на ел. 
енергия УПИ XXVII, кв. 170, по плана на гр. Ботевград, общ. Ботевград, SAP 
N IB-32-16-13064“ на следните вещни права: 

1.1.Възмездно безсрочно право на преминаване и възмездно безсрочно 
право на прокарване /сервитут/ през част от поземлен имот /ПИ/ с 
идентификатор 05815.304.744 по КККР на гр. Ботевград, представляващ частна 
общинска собственост, целият с площ от 34 030 кв.м., с трайно предназначение 
на територията: Урбанизирана, НТП Комплексно застрояване, номер по 
предходен план кв. 171, УПИ I, актуван с АЧОС № 3259/28.04.2017г. 

 



 

1.2..Безвъзмездно безсрочно право на преминаване и безвъзмездно 
безсрочно право на прокарване /сервитут/ през част от поземлени имоти 
/ПИ/ с идентификатор 05815.304.1516 и ПИ с идентификатор 05815.304.1519, 
представляващи публична общинска собственост, и двата с вид 
територия:Урбанизирана, с НТП: За второстепенна улица, по КККР на гр. 
Ботевград. 

ІІ.Предоставените по точки 1.1 и 1.2 ограничени вещни права да се усвоят 
от Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения 
Инвестиционен проект, във фаза Технически проект, част „Електро“, съгласно 
заданието за проектиране и показаната ситуация на проектните трасета. 

ІІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от горното 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 

                                                   №341                    
                                        Гр.Ботевград,30.11.2017 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 на ДСХ 
„Д-р Адриан Атанасов Ботевград за предоставяне на социалната услуга 
„Социален патронаж“. /вх.№0811-2/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    26 гласа  „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се”,  
при общ брой общински съветници 29,                      

 
 Р Е Ш И : 

 

1. Дава съгласие от собствени приходи на община Ботевград да бъдат 
отпуснати финансови средства в размер до 8 000 /осем хиляди/ лева с 
включен ДДС за закупуване на употребяван автомобил за нуждите 
на ДСХ“Д-р  Адриян Атанасов“,гр.Ботевград за предоставяне на 
социалната услуга „Социален патронаж“. 

2. Възлага на кмета на община  да извърши произтичащите по т.1 
действия. 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
           
          

 

 
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                                            ПРЕПИС! 

  
     
 
 
 
 
   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №342                    
                                        Гр.Ботевград,30.11.2017 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно предоставяне на движими вещи – 
общинска собственост на Общинско предприятие за почивно дело „Боженишки 
урвич“, с. Боженица.  /вх.№0811-17/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 чл.11, ал.2 във 
връзка с чл.12, ал.1 от Закона на общинската собственост 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. Предоставя за стопанисване и управление на ОППД „Боженишки Урвич“: 
- лек автомобил Рено „Канго“ - 1 /един/ брой, с номер на рамата 

VF1KCAVA827204186 и регистрационен номер СО 0699 ВТ и допълва 
Правилника за устройство и дейността на Общинско предприятие за почивно 
дело „Боженишки урвич“, с. Боженица в Раздел III. КАПИТАЛ. 

 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 

                                                   №343                    
                                        Гр.Ботевград,30.11.2017 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно ползване на временен заем от 
бюджетната сметка на община Ботевград във връзка с Договор за безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-2.005-0035-C01 „Подобряване достъпа до 
заетост и предоставяне на социални услуги на уязвими лица“. /вх.№0811-22//и  
становища на  Постоянните комисии  по  същия въпрос, Общинският съвет–
Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  и чл.104,ал.1,т.5 от Закона заа 
публичните финанси и проведено    поименно гласуване   с    26 гласа  „за”, 0 
гласа „против”,0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,
                     

 Р Е Ш И : 
1. Дава съгласие да бъдат прехвърлени финансови средства в  размер на  

13000.00 лева/ от бюджетната сметка на община Ботевград под формата на 
временен  заем за разплащане на разходи по проект BG05M9OP001-2.005-
0035-C01 „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги 
на уязвими лица“ по процедура „Активно включване“ на ОП“Развитие на 
човешките ресурси „2014-2020“. 

2. Възлага на кмета  на Община Ботевград  да извърши  произтичащите по т.1 
действия. 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
           
          
Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                            ПРЕПИС! 
  
     
   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №344                    
                                        Гр.Ботевград,30.11.2017 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 
за извършване на неотложни текущи ремонти на водопроводната и 
канализационна мрежа по населени места в община Ботевград. /вх.№081-19/и  
становища на  Постоянните комисии  по  същия въпрос, Общинският съвет–
Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и проведено    поименно гласуване   
със   17 гласа  „за”, 0 гласа „против”,9 гласа „въздържал се”,  при общ брой 
общински съветници 29,                      

 Р Е Ш И : 
 1. Дава   съгласие   да   бъдат   отпуснати   финансови средства на В и К 
„Бебреш“ ЕООД  гр. Ботевград   в размер до 49  422,29 лв. /четиридесет и девет 
хиляди четиристотин двадесет и два лева и 29 ст./  от собствени приходи на 
Община Ботевград за извършване на неотложни текущи ремонти на  
водопроводната и канализационна мрежа  в Община Ботевград, както следва: 

1.1 Изграждане на канализация по ул. „Ангел Кънчев“, с. Скравена от о.т. 4  до 
о.т. 34 с дължина 200 м. Стойността на предвидените за извършване ремонти  
са в размер до 29 052,86 лв. без  ДДС. 

1.2 Подмяна на водопровод по ул. „Ангел Цоцов“,  с. Трудовец с дължина 385 
м.  Стойността на предвидените за извършване ремонти  са в размер до 14 248,97 
лв. без  ДДС. 

1.3 Реконструкция на улична канализация по част от ул. „Христо Ботев“, с. 
Трудовец с дължина 66 м. Стойността на предвидените за извършване ремонти 
са в размер до 6120,46 лв. без ДДС.    

2. Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши налагащите се корекции 
по приетия бюджет на общината за 2017г.  



   ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
           
          
Изготвил:А.Нейкова 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                                            ПРЕПИС! 

  
     
 
 
   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №345                    
                                        Гр.Ботевград,30.11.2017 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.№0811-
21/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   18 гласа  „за”, 1 глас „против”,5 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. Хидравличен чук за багер JCB- 18 000 лв.     
           Става:  

1. Оборудване за снегопочистване  - 18 000 лв. 
 т. ч. 

- Предна навесна система за трактор CASE 95A      

- Снегоринно гребло  

- Песъкарно устройство 



 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
           
          
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                                            ПРЕПИС! 

  
     
 
 
   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №346                    
                                        Гр.Ботевград,30.11.2017 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   Докладна записка относно отпускане на финансови средства от 
собствени приходи за експедиция на алпинисти до най-високия връх в Африка, 
връх Ухуро, висок 5892 м. /вх.№0811-20/и  становища на  Постоянните комисии  
по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 
8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено    
поименно гласуване   с   26 гласа  „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се”,  
при общ брой общински съветници 29,                      

 
 
 
 Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие от собствени приходи на община Ботевград да бъдат 
отпуснати средства в размер до 3000.00 /три хиляди/ лева за подготовка на 
експедиция до най-високия връх   в Африка, връх Ухуро, висок 5892 м. 

 
 
 
 
 
 
 
 ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
           
          
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                                            ПРЕПИС! 

  
     
 
 
   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №347                    
                                        Гр.Ботевград,30.11.2017 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   Докладна записка  относно откриване на Център за личностно 
развитие – град Ботевград /вх .№0811-31/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   25 гласа  
„за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 
съветници 29,                      

 
 
 Р Е Ш И : 

 
1. Изменя Решение №285 от 28.09.2017г. на Общински съвет - 

Ботевград в частта на т.1 относно датата на откриване като думите „считано 
от 01.01.2018г.“ се заменят с думите „считано от 01.12.2017г“.  

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 

                                                   №348                    
                                        Гр.Ботевград,30.11.2017 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. Рашково  /вх.№0811-18-1/ 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   гласуване   с   
25 гласа  „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 
съветници 29,                      

 

 Р Е Ш И : 

 

1. Предоставя на наследниците на Марин Мишев Коцев следните земеделски 
имоти: 

- имот с проектен №062285 с НТП: пасище, мера, с площ от 0.921 дка, категория 
на земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността „Ленища”,  
попадащ в имот №062085 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. 
Рашково, община Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица – проект 
№Ф01417/16.11.2016 г. 



- имот с проектен №055288 с НТП: пасище, мера, с площ от 2.373 дка, категория 
на земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността „Чукара”,  
попадащ в имот №055256 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. 
Рашково, община Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица – проект 
№Ф01418/15.11.2016 г. 

 

 

 

 

- имот с проектен №056289 с НТП: пасище, мера, с площ от 4.810 дка, категория 
на земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността „Белчово”,  
попадащ в имот №053221 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. 
Рашково, община Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица – проект 
№Ф01420/15.11.2016 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение на 
Момчил Маринов Коцев, в качеството му на наследник на Марин Мишев Коцев, 
както и на Началника на Общинска служба по земеделие – гр. Ботевград, по реда 
на АПК. 

 

 
 
 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
           
          
 
 
 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 
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