
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                  

 

         ПРЕПИС! 

  

     

  

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №1                   
                                        Гр.Ботевград,25.01.2018 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община 

Ботевград за 2017 година. /вх.№0801-36/ 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   16 гласа  „за”, 0 гласа „против”,6 гласа „въздържал се”,  при общ 

брой общински съветници 29,                      

 

 Р Е Ш И : 

 

1. Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община 

Ботевград за 2017 година . 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

          
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                  

 

         ПРЕПИС! 

  

     

  

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №2                   
                                        Гр.Ботевград,25.01.2018 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА д-р КРАСИМИР КУШЕВ  –  УПРАВИТЕЛ НА 

МБАЛ – БОТЕВГРАД   на  Отчет за дейността и изпълнение на бизнес – плана 

за 2017 година на МБАЛ-Ботевград ЕООД. /вх.№0801-38/,  становища на  

Постоянните комисии и предложение на ТИХОМИР НАЙДЕНОВ-общински 

съветник  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   10 гласа  „за”, 2 гласа „против, 14 гласа „въздържал 

се” по т.1 и 25 гласа „за“,0 гласа против“, 0 гласа „въздържал се“ по т.2,  при 

общ брой общински съветници 29,                      

 

 Р Е Ш И : 

1. Не приема Отчета за дейността и изпълнение на бизнес – плана за 2017 

година на МБАЛ-Ботевград ЕООД. 

2. Възлага на управителя на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД  към годишния 

финансов отчет за 2017 година да предостави аналитична отчетност по всички 

сметки свързани с разходите на МБАЛ-Ботевград“ ЕООД  . 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

          

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                  

 

         ПРЕПИС! 

  

     

  

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №3                   
                                        Гр.Ботевград,25.01.2018 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на община 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно отмяна на Решение №360 

от21.12.2017 г. на Общински съвет – Ботевград. /вх.№0801-13/,  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.8  от Закона за местното 

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

и чл.65,ал.1 от НРПУРОИ   и проведено   поименно  гласуване   с   25 гласа  „за”, 

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

29,                      

 

 Р Е Ш И : 

 

1. Отменя Решение №360 от 21.12.2017 година на Общински съвет - Ботевград 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

          

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                  

 

         ПРЕПИС! 

  

     

  

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №4                   
                                        Гр.Ботевград,25.01.2018 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на община 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно Приемане на Наредба за 

организация и управление на Общинските пазари на територията на община 

Ботевград. /вх.№0801-8/ и становища на  Постоянните комисии   по  същия 

въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.13 и ал.2 от 

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

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

брой общински съветници 29,                      

 

 Р Е Ш И : 

 
 

1.  Приема Наредба за организация и управление на Общинските пазари на 

територията на община Ботевград, 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

          

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                  

 

         ПРЕПИС! 

  

     

  

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №5                   
                                        Гр.Ботевград,25.01.2018 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на община 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно представяне на Годишен план за 

дейността на Звено „Вътрешен одит“ в община Ботевград. /вх.№0801-24/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. 34, ал. 5 

от Закона за вътрешния одит в публичния сектори проведено     гласуване   с   25 

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

съветници 29,                      

 

 Р Е Ш И : 

 

 1. Приема за сведение Годишен план за дейността на Звено 

„Вътрешен одит“ в Община Ботевград за 2018 г. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

          

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                  

 

         ПРЕПИС! 

  

     

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №6                   
                                        Гр.Ботевград,25.01.2018 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЛЮБОМИР ЛИЛОВ – Председател на Общински 

съвет  БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно промяна в Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация на община Ботевград. 

/вх.№0801-22/ и становища на  Постоянните комисии   по  същия въпрос, 

Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал.3 от  3акона за местното 

самоуправление и местната администрация и проведено     гласуване   с   25 гласа  

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

съветници 29,                      

 

 Р Е Ш И : 

 

1. Изменя Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 

община Ботевград приет с решение №29 от 29.12.2015 година на ОбС-

Ботевград, както следва: 

1.1. В глава Първа “Общински съвет“ в  чл.12 отменя т.8. 

1.2. В глава Осма  „Взаимодействие между Общинския съвет и общинската 

администрация“ отменя чл.90. 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

          

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                  

 

         ПРЕПИС! 

  

     

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №7                   
                                        Гр.Ботевград,25.01.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно участие в извънредно заседание на 

Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София. /вх.№0801-28/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 

чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и проведено     гласуване   с   24 гласа  „за”, 

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

                         Р Е Ш И : 

1. Определя  Иван Александров Гавалюгов – кмет на Община Ботевград за 

представител на Община Ботевград в Общото събрание на Асоциацията по В и К на 

обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – 

София за 2017 г., което ще се проведе на 16.02.2018 г. (петък) от 13.00 часа в 

сградата на Областната администрация на Софийска област, гр. София, бул. 

„Витоша” №6, етаж 5, заседателна зала с мандата да гласува по  въпросите  от 

дневния ред, както следва: 

- по т. 1 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София, на 

основание чл. 16, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите 

по водоснабдяване и канализация, приема Отчет за дейността на Асоциация по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – 

София за 2017 г. 



 

            2. 

-  по т. 2 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София, на 

основание чл. 26, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, приема Отчет за изпълнението на 

бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София за 2017 година и обяснителна 

записка към него. 

-  по т. 3 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София, на 

основание чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите 

по водоснабдяване и канализация, приема бюджет на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – 

София за 2018 година. 

- по т. 4. Други. - по своя преценка и в защита интересите на Община Ботевград  

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

          

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                  

 

         ПРЕПИС! 

  

     

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №8                   
                                        Гр.Ботевград,25.01.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно отдаване под наем на помещения в 

общински недвижим имот – триетажна масивна административна сграда с партерен 

етаж /Бивша сграда на Родина-75и/, кв.49 Ботевград. /вх.№0801-26//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 и ал. 8 от ЗОС, чл. 16, ал. 1 

и ал. 2 от НРПУРОИ и  във  връзка с Тарифата за определяне на минимален месечен 

наем на 1 кв. м. полезна площ при отдаване под наем на общински имоти и проведено     

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

общ брой общински съветници 29,                 

            Р Е Ш И : 

 

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

публичен търг  с тайно наддаване на следните помещения – част от недвижим имот 

– частна общинска собственост:  

           1.1. Помещение с площ от 30.00 кв. м., състоящо се от две стаи в южната част 

на І-ви надпартерен етаж на триетажна масивна административна сграда с партерен 

етаж /Бивша сграда на “Родина-75И”/, част от самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 05815.302.734.1.7 находящ се в сграда с идентификатор 

05815.302.734.1 по КК и КР на гр. Ботевград,  находяща се в част от УПИ І в кв.49 

по плана на гр.Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 

180.00 /сто и осемдесет/ лв., без ДДС; 

 



 

             2. 

          1.2. Помещение  с площ от 13.00 кв. м. в южната част на І-ви надпартерен 

етаж на триетажна масивна административна сграда с партерен етаж /Бивша сграда 

на “Родина-75И”/, част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

05815.302.734.1.7 находящ се в сграда с идентификатор 05815.302.734.1 по КК и КР 

на гр. Ботевград,  находяща се в част от УПИ І в кв.49 по плана на гр.Ботевград, 

при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 78.00 /седемдесет и осем/ лв., 

без ДДС. 

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

процедури по реда на  ЗОС. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                  

 

         ПРЕПИС! 

  

     

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №9                   
                                        Гр.Ботевград,25.01.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в 

недвижими имоти УПИ Х-1165 и УПИ ХI-1163, 1165 в кв. 75 по регулационния план 

на в.з. Зелин, между община Ботевград и физическо лице. /вх.№0801-15/ 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   26 гласа  „за”, 0 

гласа „против, 0 гласа „въздържал с е” ,  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: 

         1.1. В УПИ Х-1165 в кв. 75 по регулационния план на в.з. „Зелин”, целият с 

урегулирана площ от 781.00 кв. м.,  представляваща: 

- 15/781 /петнадесет върху седемстотин осемдесет и една/ идеални части, влизащи 

по регулация от второстепенна улица в проектен имот с идентификатор 05815.307.741  

по КККР на гр. Ботевград, целия с урегулирана площ от 781.00 кв.м., предназначение 

на територията: урбанизирана, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, УПИ X-

1165, кв.75, граници на поземления имот: ПИ с идентификатори: 05185.307.141; 

05815.307.143; 05815.307.670; 05815.307.742,  съгласно акт за частна общинска 



собственост №3444 от 23.10.2017 г., вписан с вх. рег.№3237 от 01.11.2017 г., №125, 

том ХІІ,  парт. 53664 в Служба по вписванията - Районен съд – Ботевград,  

           по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС на пазарна цена в размер на 450.00 

/четиристотин и петдесет/ лв., без включен ДДС. 

         1.2.  В УПИ ХІ-1163, 1165 в кв. 75 по регулационния план на в.з. „Зелин”, целият 

с урегулирана площ от 892.00 кв. м.,  представляваща: 

         - 4/892 /четири върху осемстотин деветдесет и две/ идеални части, влизащи по 

регулация от второстепенна улица в проектен имот с идентификатор 05815.307.742 

/нула, пет, осем, едно, пет, точка, три, нула, седем, точка, седем, четири, две/ по КККР 

на гр. Ботевград, целия с урегулирана площ от 892.00 кв.м., предназначение на 

територията: урбанизирана, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, УПИ XI-

1163,1165, кв.75, граници на поземления имот: ПИ с идентификатори: 05815.14.328; 

05815.307.703; 05815.14.338; 05815.307.143; 05815.307.670; 05815.307.741; 

05815.307.136, съгласно акт за частна общинска собственост №3445 от 23.10.2017 г., 

вписан с вх. рег.№3192 от 27.10.2017 г., №99, том ХІІ,  парт. 53663 в Служба по 

вписванията – Районен съд – Ботевград.  

           по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС на пазарна цена в размер на 120.00 /сто и 

двадесет/ лв., без включен ДДС 

 в полза на Дамян Тодоров Йорданов – собственик на: 

 -  поземлен имот с идентификатор 05815.307.137 по КК и КР на гр. Ботевград, с 

площ от 305.00 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин 

на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, част от УПИ Х-1165  и УПИ 

ХІ-1163, 1165 в кв. 75 по регулационния план на в.з. „Зелин”, съгласно нотариален акт 

от 15.10.2013 г. №142, том ІІІ, рег. №4508, дело №475 от 2013 г.; 

 

 



 

            2. 

 -  поземлен имот с идентификатор 05815.307.138 по КК и КР на гр. Ботевград, с 

площ от 462.00 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин 

на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, част от УПИ Х-1165  и УПИ 

ХІ-1163, 1165 в кв. 75 по регулационния план на в.з. „Зелин”, съгласно нотариален акт 

от 15.10.2013 г. №144, том ІІІ, рег. №4510, дело №477 от 2013 г.; 

- поземлен имот с идентификатор 05815.307.139 по КК и КР на гр. Ботевград, с 

площ от 452.00 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин 

на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, част от УПИ Х-1165  и УПИ 

ХІ-1163, 1165 в кв. 75 по регулационния план на в.з. „Зелин”, съгласно нотариален акт 

от 15.10.2013 г. №148, том ІІІ, рег. №4514, дело №481 от 2013 г.; 

- поземлен имот с идентификатор 05815.307.140 /нов идентификатор 

05815.307.704/ по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 430.00 кв. м., с трайно 

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

имот за жилищни нужди, част от УПИ Х-1165  и УПИ ХІ-1163, 1165 в кв. 75 по 

регулационния план на в.з. „Зелин”, съгласно нотариален акт от 15.10.2013 г. №146, 

том ІІІ, рег. №4512, дело №479 от 2013 г.; 

             2. Възлага на кмета на Община Ботевград да изпълни 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 

                                                  №10                  
                                        Гр.Ботевград,25.01.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в 

недвижими имоти УПИ II-1087 в кв. 47 по регулационния план на с. Врачеш, между 

община Ботевград и физическо лице. /вх.№0801-25/ 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   26 гласа  „за”, 0 гласа „против, 0 гласа 

„въздържал с е” ,  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 ІІ-1087 /втори за имот пл. номер хиляда и осемдесет и седем/ 

в кв. 47 /четиридесет и седем/ по плана на с. Врачеш, целият с урегулирана площ 

от 573 /петстотин седемдесет и три/ кв. м.,  представляваща: 

терен с площ от 29  кв. м., влизащ по регулация от улица към УПИ II-1087 

в кв. 47  по плана на с. Врачеш, целия с урегулирана площ от 573 кв.м.;, съгласно 

акт за частна общинска собственост №3646 от 08.01.2018 г., вписан с вх. рег.№38 

от 10.01.2018 г., №28, том І,  парт. 27875 в Служба по вписванията  – Ботевград.  

граници на терена: улица, УПИ ІІ-1087, УПИ ІІІ-1085, улица, УПИ І-1086 

граници на УПИ ІІ-1087: улица, УПИ ІІІ-1085, улица, І-1086  

           по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС на пазарна цена в размер на 435.00 

/четиристотин тридесет и пет лева/, без включен ДДС,  



 

      2. 

           в полза на Христина Маринова Недковска – собственик на поземлен имот 

планоснимачен №1087 в кв. 47 по регулационния план на с. Врачеш, с площ от 

544 кв. м. , при съседи: улица от две страни, ПИ пл. №1088 и ПИ пл. №1086, за 

който имот е отреден УПИ ІІ-1087 в кв. 47 по регулационния план на с. Врачеш 

целият с урегулирана площ 573 кв.м, съгласно нотариален акт за покупко-

продажба на недвижим имот от 21.11.2017 г. №77, том ІІ, рег. №2804, дело №241 

от 2017 г., вписан в Служба по вписванията – Ботевград с вх. рег. №3450 от 

21.11.2017 г., акт №65, том ХІІ, дело №1450, партида 24875.                 

         2. Възлага на кмета на община-Ботевград да изпълни 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 

                                                  №11                  
                                        Гр.Ботевград,25.01.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в 

недвижим имот УПИ III-1747 в кв.114 по регулационния план на гр. Ботевград, ПИ 

с идентификатор 05815.305.220 по КК и КР на гр. Ботевград, между община 

Ботевград и физическо лице./вх№0801-31/ 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   25 гласа  „за”, 0 гласа „против, 0 гласа „въздържал с е” ,  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 ІІІ-

1747 в кв. 114 по плана на гр. Ботевград, представляваща:  

терен с площ от 16 кв. м., влизащ по  регулация от УПИ VІ-за жилищно 

строителство и трафопост в УПИ ІІІ-1747  в кв. 114 по регулационния план на гр. 

Ботевград, представляващ част поземлен имот с идентификатор 05815.305.219 по КК 

и КР на гр. Ботевград, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: 

средно застрояване, целият с площ от 1350 кв.м., кв. 114 по регулационния план на 

гр. Ботевград актуван с, акт за частна общинска собственост  №3674/ 15.01.2018 г., 

вписан с вх. рег. №119 от 15.01.2018 г., №107, том І,  парт. 55380 в Служба по 

вписванията – Ботевград  



 

            2. 

граници на терена: ПИ с идентификатор 05815.305.1035, ПИ с идентификатор 

05815.305.220, ПИ с идентификатор 05815.305.219;  граници на 05815.305.220: ПИ с 

идентификатор 05815.305.1035, ПИ с идентификатор 05815.305.1032, от две страни 

ПИ с идентификатор 05815.305.219.  

           по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС на пазарна цена в размер на 960.00 

/деветстотин и шестдесет/ лв., без ДДС,   

           в полза на Дамян Русинов Маринов, собственик на  поземлен имот с 

идентификатор 05815.305.220 по КК и КР на гр. Ботевград с площ от 328 кв.м., с 

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

ниско застрояване, УПИ ІІІ-1747 в кв. 114 по регулационния план на гр. Ботевград, 

съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот от 19.08.2013 г., акт №13, 

том ІІІ, рег. №3662, дело №359 от 2013 г., вписан с вх. рег. №1506 от 19.08.2013 г., 

акт. №188, том V, дело 723, парт. 19112, 19113. 

             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 

                                                  №12                  
                                        Гр.Ботевград,25.01.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в 

недвижим имот УПИ XIV-1210 в кв.60 по регулационния план на с. Скравена, 

между община Ботевград и физическо лице. /вх.№0801-34// 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   25 гласа  

„за”, 0 гласа „против, 0 гласа „въздържал с е” ,  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 ХІV- 1210 в кв.60 по плана на с. Скравена, целият с 

урегулирана площ от 2360 кв.м. представляваща терен с площ от 863 кв.м., 

влизащ по регулация от улица в УПИ ХІV-1210, с отреждане – за 1210 в кв. 60 

по плана на с. Скравена, целият с урегулирана площ от 2360 кв.м.,  

представляваща: обществено обслужване в кв. 60 по регулационния план на с. 

Скравена, целият с площ от 2360 кв.м. съгласно акт за частна общинска 

собственост  №3528/ 15.12.2017 г., вписан с вх. рег.№17 от 09.01.2018 г., №13, 

том І,  парт. 331901 в Служба по вписванията – Ботевград.  

граници на терена: от три страни улица, имот планоснимачен №1210, граници на 

УПИ ХІV-1210: от три страни улица, имот планоснимачен  №1209, имот 

планоснимачен №1379 по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС на пазарна цена в размер 

на 7767.00 /седем хиляди седемстотин шестдесет и седем/ лв., без ДДС,   



 

            2. 

в полза на Станислав Василев Геровски, собственик на поземлен имот 

планоснимачен №1210 в кв. 60 регулационния план на с. Скравена съгласно 

нотариален акт за продажба на недвижим имот от 09.09.2015 г., акт №122, том 

ІІІ, рег. №3926, дело №450 от 2015 г., вписан с вх. рег. №1925 от 09.09.2015 г., 

акт. №7, том VІІ, дело 901, парт. 31901 в Служба по вписванията – Ботевград.   

             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 

                                                  №13                  
                                        Гр.Ботевград,25.01.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно реализиране на инвестиционно 

намерение – допълващо застрояване – лятна кухня в съсобствен имот на община 

Ботевград и физически лица, кв.33 Врачеш. /вх.№0801-14/ 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.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 

183, ал. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията и проведено    поименно 

гласуване   с 19 гласа  „за”, 2 гласа „против, 4 гласа „въздържал с е” ,  при общ 

брой общински съветници 29,                 

                   Р Е Ш И : 

1.Дава съгласие Тихомир Добрев Нанов с адрес: с. Врачеш, ул. „Вуно Марков” 

№32 и Мария Добрева Нанова  с адрес: гр. Ботевград, ул. „Бузлуджа” №27 – 

собственици на: 1. Поземлен имот, представляващ частта от имот планоснимачен 

№51 в кв. 33 по плана на с. Врачеш с площ от 505 кв.м., с която той участва в УПИ 

ХVІ-51 и общ. в кв. 33 по регулационния план на с. Врачеш, целият с урегулирана 

площ от 990 кв.м.;  2. Поземлен имот, представляващ частта от имот 

планоснимачен №50 в кв. 33 по плана на с. Врачеш с площ от 170 кв.м., с която 

той участва в УПИ ХVІ-51 и общ. в кв. 33 по регулационния план на с. Врачеш, 

целият с урегулирана площ от 990 кв.м. съгласно нотариален акт за покупко – 

продажба на недвижим имот от 14.06.2017 г. №135, том ІІ, рег. №2467, дело №287 

от 2017 г., вписан с вх. рег.№1809 от 14.06.2017 г.,акт №140, том VІІ,  дело 632 

парт. 48337 - 48340 в Служба по вписванията – Ботевград 

 

 



 

            2. 

 и нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот от 14.06.2017 г. 

№136, том ІІ, рег. №2469, дело №288 от 2017 г., вписан с вх. рег.№1810 от 

14.06.2017 г.,акт №141, том VІІ,  дело 633 парт. 48337, 48338 в Служба по 

вписванията – Ботевград.  

да  реализират инвестиционно намерение - допълващо застрояване – лятна кухня 

в съсобствен с община Ботевград УПИ  ХVІ-51 и общ. в кв. 33 по регулационния 

план на с. Врачеш. 

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

1 на решението  процедури по ЗОС и ЗУТ. 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                  

 

         ПРЕПИС! 

    

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №14                  
                                        Гр.Ботевград,25.01.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно предварително съгласие за 

определяне на трасе за изграждане на елементи на техническа инфраструктура 

преминаващи през имоти общинска собственост. /вх.№0801-37/ и становища на  

Постоянните комисии   по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

основание чл. 20,  във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация , чл.27, ал.2, т.3, б. ”а” и ал.3, 

вр.чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските 

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

гласа „въздържал с е” ,  при общ брой общински съветници 29,                 

                   Р Е Ш И : 

1.Дава Предварително съгласие за определяне на трасе за изграждане на  

елементи на техническата инфраструктура - водопровод с обща дължина L=46м., 

канализация с обща дължина L=44м. и въздушен ел.провод с обща дължина L= 

86 м.,  преминаващи  през имоти Общинска собственост, представляващи 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05815.14.312 с начин на трайно ползване – 

за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, 

ПИ с идентификатор 05815.14.314 с начин на трайно ползване – пасище, 

общинска публична собственост и ПИ с идентификатор 05815.14.311 с начин на 

трайно ползване – дере, общинска публична собственост, по Кадастрална карта 

и Кадастрални регистри (КК и КР) на землището на гр.Ботевград, до поземлен 

имот (ПИ)с идентификатор  05815.14.53  по Кадастрална карта и Кадастрални 

регистри (КК и КР) на землището на гр.Ботевград, собственост на Румяна 

Тодорова Мулешкова.  

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

          

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                  

 

         ПРЕПИС! 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №15                  
                                        Гр.Ботевград,25.01.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно учредяване право на преминаване 

и право на прокарване праз недвижими имоти – публична общинска 

собственост. /вх.№0801-27/ 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 с е” ,  при общ брой общински съветници 29,

                              Р Е Ш И : 

1. Допълва точка 1 от Решение № 195/18.09.2013г. на Общински съвет – 

Ботевград, като дава съгласие да бъде учредено в полза на „БАЛКАНГАЗ 

2000“ АД, с ЕИК 130203228, със седалище и адрес на управление – гр. Ботевград, 

област Софийска, ул. „Акад. Ст. Романски“ № 2, представлявано от Михаил 

Димитров - Изпълнителен директор, безвъзмездно безсрочно право на 

преминаване и безвъзмездно безсрочно право на прокарване /сервитут/ през 

имоти публична общинска собственост, представляващи - част от 

земеделски имот № 101108 – полски път, находящ се в местността „Св. Петър“, 

землище на с. Скравена и през част от поземлен имот /ПИ/ с № 063012, целият 

с площ от 15,342 дка, с НТП пасище, мера, находящ се в местността „Гешов 

чукар“, землище на с. Скравена, общ. Ботевград, актуван с АПОС № 

3462/23.11.2017г. 

2.Предоставените по точка 1 ограничени вещни права да се усвоят от 

Възложителя на обекта съобразно параметрите на проектното трасе, съгласно 

обяснителната записка и техническото задание. 

3.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 

                                                  №16                  
                                        Гр.Ботевград,25.01.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно бракуване на движими вещи – 

частна общинска собственост, предоставени за ползване на „В и К Бебреш“ 

ЕООД. /вх.№0801-30/ и становища на  Постоянните комисии   по  същия въпрос, 

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

местното самоуправление и местната администрация и чл. 34, ал. 4 от  Закона за 

общинската собственост  и чл. 62 от Наредба за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество и проведено    поименно гласуване   с 26 

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

съветници 29,                                                

 

                                                        Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие да се бракуват движими вещи – частна общинска 

собственост, предоставени за ползване на „В и К – Бебреш” ЕООД – 

Ботевград, както следва: 

1.1.„Камаз” 5511, с рег. №СО 1239 ВВ с двигател №530406, 

идентификационен № на транспортното средство: 551110022117; 

1.2. Колесен трактор Кейс 580 с рег. №СО 2927 ЕК с двигател №11391016, 

идентификационен № на транспортното средство: 3937777 

2. Възлага на управител на „В и К – Бебреш” ЕООД – Ботевград да 

организира извършването на произтичащите от т.1 на горното решение 

процедури 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

  

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                  

 

         ПРЕПИС! 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №17                  
                                        Гр.Ботевград,25.01.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно определяне на минимални и 

максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег. 

/вх.№0801-29// и становища на  Постоянните комисии   по  същия въпрос, 

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

ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози и проведено    гласуване   с 

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

съветници 29,                                                

 

                                                        Р Е Ш И : 

1. Определя минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един 

километър пробег валидни за територията на община Ботевградq както 

следва: 

- дневна тарифа за един километър пробег                        0.60 лв. 

- нощна тарифа за един километър пробег                         0.70 лв. 

2. Определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един 

километър пробег валидни за територията на община Ботевградq както 

следва: 

- дневна тарифа за един километър пробег                        1.10 лв. 

- нощна тарифа за един километър пробег                         1.20 лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Ботевград последващите съгласно закона 

действия.  

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

  

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                  

 

         ПРЕПИС! 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №18                  
                                        Гр.Ботевград,25.01.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  Докладна записка относно ползване на временен заем от 

бюджетната сметка на община Ботевград по проект „Предоставяне на социални 

услуги в община Ботевград“ /вх.№0801-33/и становища на  Постоянните 

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

ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА  и чл.104, ал.1, т.5 от Закона за публичните финанси  ,  

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

„въздържал с е” ,  при общ брой общински съветници 29,                                                

 

                                                        Р Е Ш И : 

 

    1. Дава съгласие да бъдат прехвърлени финансови средства в размер 

на  3 000.00 /три хиляди/ лева от бюджетната сметка на община Ботевград 

под формата на временен заем за  разплащане на разходи по проект 

„Предоставяне на социални услуги в община Ботевград” по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0255-C01 по схема 

„Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”. 

 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 

                                                  №19                  
                                        Гр.Ботевград,25.01.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи по 

чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ – гр. Ботевград. /вх.№0801-16/ и становища на  

Постоянната комисия по местно самоуправление и законност    по  същия 

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

за местното самоуправление и местната администрация, във връзка §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 25 гласа  „за”, 0 гласа 

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

                                               

 

                                                        Р Е Ш И : 

1. Предоставя на наследниците на Кръстьо Димитров Георгиев следния 

земеделски имот: 

- имот с проектен №05815.2.268 с НТП: нива, с площ от 1099 кв.м., категория 

на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността „Чеканица” и 

попадащ в имот 05815.2.141 /стар номер по КВС – 002141/ – земя по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ в землището на гр. Ботевград, община Ботевград, при граници и 

съседи, съгласно скица – проект №15-483167/04.10.2017 г. 

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

Соня Маринова Кръстева, в качеството й на наследник на Кръстьо Димитров 

Георгиев, 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 

                                                  №20                 
                                        Гр.Ботевград,25.01.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи по 

чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ – с. Скравена. /вх.№0801-17/ и становища на  Постоянната 

комисия по местно самоуправление и законност    по  същия въпрос, 

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

местното самоуправление и местната администрация, във връзка §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 25 гласа  „за”, 0 гласа „против, 

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

                                

 

                                                        Р Е Ш И : 

1. Предоставя на Митко Велчев Велчев и на наследниците на Найден Георгиев 

Велчев следния земеделски имот: 

- имот с проектен №213040 с НТП: нива, с площ от 2.176 дка, категория на 

земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността „Церовица” и 

попадащ в имот №213040 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. 

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

№Ф03247/14.09.2017 г. 

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

Виолета Димитрова Велчева, в качеството й на наследник на съсобственика 

Найден Георгиев Велчев, 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 

                                                     №21                 
                                             Гр.Ботевград,25.01.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи по 

чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ – с. Скравена. /вх.№0801-18/ и становища на  Постоянната 

комисия по местно самоуправление и законност    по  същия въпрос, 

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

местното самоуправление и местната администрация, във връзка §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 25 гласа  „за”, 0 гласа „против, 

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

                                

                                                        Р Е Ш И : 

 

 

1. Предоставя на наследниците на Димитър Велчев Иванкин следните 

земеделски имоти: 

- имот с проектен №213042 с НТП: нива, с площ от 0.280 дка, категория на 

земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността „Селището” и 

попадащ в имот №213042 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. 

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

№Ф03244/14.09.2017 г. 

- имот с проектен №213045 с НТП: нива, с площ от 1.192 дка, категория на 

земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността „Селището” и 

попадащ в имот №213045 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. 

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

№Ф03245/14.09.2017 г. 



           

 

 

            2. 

  - имот с проектен №213048 с НТП: нива, с площ от 1.633 дка, категория на 

земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността „Селището” и 

попадащ в имот №213048 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. 

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

№Ф03246/14.09.2017 г. 

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

Виолета Димитрова Велчева, в качеството й на наследник на Димитър Велчев 

Иванкин, 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 

                                                  №22                 
                                        Гр.Ботевград,25.01.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи по 

чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ – с.Литаково /вх.№0801-19/ и становища на  Постоянната 

комисия по местно самоуправление и законност    по  същия въпрос, Общинският 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка §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 25 гласа  „за”, 0 гласа „против, 0 гласа 

„въздържал с е” ,  при общ брой общински съветници 29,  

                Р Е Ш И :                                                   

1. Предоставя на наследниците на Дойчо Димитров Терзийски следните 

земеделски имоти: 

- имот с проектен №002393 с НТП: нива, с площ от 1.126 дка, категория на 

земята при неполивни условия: седма, находящ се в местността „Онаковия рът”, 

образуван от имот №002374 и попадащ в имот №002283 – земя по чл. 19 от 

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

съседи, съгласно скица – проект №Ф03169/17.10.2017 г. 

- имот с проектен №002395 с НТП: нива, с площ от 2.073 дка, категория на 

земята при неполивни условия: седма, находящ се в местността „Чукара”, 

образуван от имот №002374 и попадащ в имот №002283 – земя по чл. 19 от 

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

съседи, съгласно скица – проект №Ф03170/17.10.2017 г. 

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

Радка Дойчева Василева, в качеството й на наследник на Дойчо Димитров 

Терзийски, 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 

                                                  №23                 
                                        Гр.Ботевград,25.01.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи по 

чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ – с.Рашково /вх.№0801-19/ и становища на  Постоянната 

комисия по местно самоуправление и законност    по  същия въпрос, Общинският 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка §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 25 гласа  „за”, 0 гласа „против, 0 гласа 

„въздържал с е” ,  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. 

 

 

            2. 



- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

 

         ПРЕПИС! 

        

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №24                 
                                        Гр.Ботевград,30.01.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно проект за бюджет на община 

Ботевград за 2018 година и Индикативен годишен разчет за сметките за средства 

от Европейския съюз за 2018 година /вх.№0801-23/15.01.2018 година/ и становища 

на  всички Постоянни  комисии по местно самоуправление и законност    по  същия 

въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3  от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет 

на Република България за 2018г., ПМС № 332/22.12.2016г. за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2018г., чл.34, ал.2 от Наредбата за 

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Ботевград 

и проведено поименно гласуване   със  17 гласа  „за”, 0 гласа „против, 10 гласа 

„въздържал с е” ,  при общ брой общински съветници 29,  

                Р Е Ш И :  

І. Приема Индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз, съгласно чл.144 от ЗПФ -Приложение № 1а. 

ІІ. Приема бюджета на община Ботевград за 2018г., съгласно приложение 

№ 1б в т.ч.: 

1.Приходна част                                                                                         24 787 950 

в.т.ч.: 

1.1.Приходи от централния бюджет                                                   15 592 488 

- Обща субсидия за делегирани .от държавата дейности                    12 414 888 

- Обща изравнителна субсидия- трансфер за местни дейности            1 963 200    



             2.                   

- За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища            282 100 

- Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности                 932 300   

 1.2.Приходи с местен характер в размер на                                        9 539 400 

 в.т.ч.  

 - данък върху доходите на физически лица                                                  98 000 

- имуществени данъци                                                                                2 594 000                                                             

- приходи от доходи от собственост                                                          1 700 000             

- общински такси                                                                                         3 167 400     

- глоби и административни наказания                                                          280 000             

- внесен ДДС и други данъци в/у продажбите                                              -90 000          

- приходи от продажба на нефинансови активи                                         1440 000 

- приходи от концесия                                                                                       80 000 

- помощи и дарения                                                                                         140 000 

- други неданъчни приходи                                                                            130 000 

1.3.Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС               - 177 732              

1.4. Финансиране в т.ч.                                                                              - 166 206  

- събрани средства и извършени плащания от /за сметки на ЕС             -    52 883  

- погашение на краткосрочен заем / овърдрафт/                                       -  392 063 

- друго финансиране –отчисления по чл.60 ал.1 от ЗУО                              278 740 

   

 2. Разходна част                                                                                         24 787 950       

 2.1.Заплати и осигурителни вноски                                                          13 592 889                                                                                                                                                            

 2.2.Издръжка                                                                                                 6 379 181  

 2.3.Социални разходи  и стипендии                                                              576 194  

 2.4.Придобиване на нефинансови активи                                                  3 231 186 

 

 



             3. 

2.5.Субсидии                                                                                                  1 008 500                                                                                     

в т.ч. читалищни дейности                                                                               368 500 

 3.Приема разчет за капиталовите разходи, включващи всички източници на 

финансиране, в т.ч. за разпределението на целевата субсидия за капиталови 

разходи, приета с чл.54 от ЗДБРБ за 2018г., по обекти на строителство и 

основен ремонт за придобиване на материални и нематериални дълготрайни 

активи/ Приложение № 1в/. 

4.  Приема разчета за текущите ремонти през   2018г. /Приложение № 2/  

5. Приема  разчет за обекти ,чрез  финансиране /помощ/  дейността на Ви К 

„Бебреш“ ЕООД гр.Ботевград / Приложение  № 3/ 

6. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с 

показатели за 2018г. и прогнозни показатели за периода 2019 и 2020г. 

/Приложение 4/. 

7. Приема разшифровка на планираните трансфери за съфинансиране на проекти 

по програми на ЕС през 2018г. по договори за БФП /Приложение № 5/ 

8. Приема максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да 

бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към 

края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години; 

ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка 

на помощи и дарения. 

9. Приема максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да 

бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети 

ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния 

размер на отчетените разходи за последните 4 години; ограничението не се 

прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и 

дарения. 

10. Утвърждава справка за разпределението на средствата от преходния остатък 

от 2017г. по функции и дейности по бюджета за 2018г./ Приложение № 6/ . 

11. Приема максимален размер на общинския дълг за 2018г. в размер на 4 830 

992 лв./ Приложение № 7/ 

12. Приема размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 

събрани през бюджетната 2018г., съгласно обяснителна записка/Приложение 8/. 



13. Приема справка за размера /ставката/ на данъка върху недвижимите имоти и 

данъка при възмездно придобиване на имущество на община Ботевград за 2018г.,  

/Приложение № 9/. 

14.Утвърждава числеността на общинската администрация / Приложение № 10 /  

15.Утвърждава справка за разпределение субсидията на читалищата за 2018г.             

/Приложение № 11/. 

16. Утвърждава размер на помощи до 60 лева  при погребения на самотни и 

социално-  слаби граждани.        

 17. Утвърждава „Други разходи” в размер на 22 000 лева/ Приложение № 12/. 

 18.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни 

разходи,        / Приложение № 13/. 

 19.Утвърждава обезщетения и помощи за подпомагане на 

граждани/Приложение № 14/. 

 20. Утвърждава списък на активи,  финансирани  със средства от отчисленията 

по чл.60 ал.1 от Закона за управление на отпадъците / Приложение №15/.  

 21.Определя  второстепенни  разпоредители с бюджет  по бюджета на община 

Ботевград  , съгласно Приложение № 16 

22.Приема културен календар на  община Ботевград за 2018г. /Приложение № 

17/. 

23. Приема следните лимити за разходи: 

23.1.Социално-битови разходи в размер на 3 % от начислените трудови             

възнаграждения  

23.2. Размер на един храноден в детски ясли до 2,20 лева 

23.3. Размер на един храноден в  детските градини до 2,45 лева 

24.   Възлага на кмета: 

24.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

24.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

24.3.Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия. 

24.4.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за 

трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на 

бюджетните разходи.         



             4. 

 

25. Упълномощава кмета на общината да утвърди одобрените и разпределени 

средства  по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация и по 

тримесечия. 

26.Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на         

субсидията на организации с нестопанска цел. 

27.Общинският съвет упълномощава кмета на общината да одобрява 

разпределението на средствата на делегираните от държавата дейности на 

училищата и изготвената впоследствие формула.   

28. На основание чл.42 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане 

и отчитане на бюджета на община Ботевград предоставя следните правомощия 

на кмета при спазване на общия размер на  бюджета: 

28.1.Да изменя размера на бюджетите за различните видове разходи на една 

бюджетна  дейност. 

28.2.Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации, звена и 

субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната 

и финансова дисциплина и при неспазване на приетите приоритети до неговото 

преустановяване.      

28.3.Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност    

или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да                   

изменя общия и размер в частта за местни дейности.  

 28.4.Да разработва и възлага подготовката на общинските програми и проекти и 

да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други 

фондове на Европейския съюз и на други донори по Национални програми и от 

други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение 

на общинския план за развитие.  

28.5. Да  предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства 

по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти , 

финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни  

програми.  

 

 



             5. 

28.6. За безлихвени заеми, до възстановяването им по одобрени проекти и 

програми, съфинансирани от Европейския съюз, срокът за погасяване се 

обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране и свързаното 

с тях национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната 

година..  

28.7.Да кандидатства за предоставяне на средства от централния бюджет и други 

източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.  

29.Приема за сведение протокол за проведено обществено обсъждане на 

проектобюджет на община Ботевград за 2018г. 

    

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

            

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 


