
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №119 

                                  Гр.Ботевград,10.05.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно кандидатстване с проект 

„Адаптация и изпълнение на социални  иновации за заетост на маргинализирани 

групи чрез обществени поръчки“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“2014-2020 г. /вх.№0805-2/, Общинският съвет–Ботевград на 

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

администрация и проведено    гласуване   с   24 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 

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

       Р Е Ш И : 
 

        1. Общински съвет – Ботевград, дава съгласие Община Ботевград да 

кандидатства в качеството си на Водещ партньор с проект: „Адаптация и 

изпълнение на социални иновации за заетост на маргинализирани групи чрез 

обществени поръчки“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“, 

Тематична цел 9, Инвестиционен приоритет 7: „Социално-икономическа 

интеграция на маргинализирани общности като роми“. 

     2. Общински съвет - Ботевград упълномощава Кмета на Община Ботевград 

да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с 

подготовката и реализирането на проект „Адаптация и изпълнение на социални 

иновации за заетост на маргинализирани групи чрез обществени поръчки“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура 

BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“, Тематична цел 9, 

Инвестиционен приоритет 7: „Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като роми“. 

3. Общински съвет – Ботевград одобрява партньорството между община 

Ботевград и Националния институт за здравеопазване и социални грижи, 

Финландия, създадено за целите на проекта.  

 

 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 

  Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №120 

                                  Гр.Ботевград,29.05.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно преобразуване чрез вливане на 

ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“, общ.  Ботевград и Основно училище „Васил 

Левски“-с.Новачене, общ.Ботевград в ОУ“Васил Левски“-Новачене, 

общ.Ботевград /вх.№0805-19/,Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 

312,  ал.6 от ЗПУО, във вр. с чл. 311, ал. 1, чл. 312, ал.1 и чл.315, ал.1 от ЗПУО, 

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

администрация и проведено    гласуване   с   12 гласа „за“, 0 гласа „против“, 8 

гласа „въздържал се“ при присъстващи 20 общински съветници  от общ брой 

общински съветници 29,         
                          Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие кметът на Община Ботевград да отправи писмено 

предложение до Министъра на образованието и науката за преобразуване чрез 

вливане на Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий” - с. Липница, общ. 

Ботевград и Основно училище „Васил Левски” - с. Новачене, общ. Ботевград в 

Основно училище „Васил Левски” - с. Новачене, общ. Ботевград с адрес на 

сградата, в която ще се осъществява обучението: с. Новачене, ул. “Кирил и 

Методий“№2, общ. Ботевград, считано от 01.09.2018г. 

2. Учениците от Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий” - с. Липница, 

общ. Ботевград да бъдат пренасочени в ОУ “Васил Левски“, с. Новачене, както и 

към основните училища на територията на община Ботевград по местоживеенето 

им. 

3. На учениците от преобразуваното ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” - с. 

Липница да бъде предоставена възможност за целодневна организация на 

учебния процес, при изразено желание от страна на родителите. 

4. Задължителната документация на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” - с. 

Липница да бъде съхранявана в ОУ „Васил Левски“, с.Новачене.  

5. На основание чл.60,ал.1,предл.3 от АПК поради невъзможност да бъде 

изпълнено настоящото решение на ОбС-Ботевград след 31.05.2018 година 

допуска предварително изпълнение на същото. 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         

  Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №121 

                                  Гр.Ботевград,29.05.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка  относно актуализация на план за действие 

на община Ботевград в  за изпълнение на Областна стратегия за интегриране на 

български граждани от ромски произход и други граждани  в уязвимо социално  

положение  2018-2020/вх.№0805-9/,Общинският съвет–Ботевград на основание   

чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и проведено    гласуване   с   20 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 

гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         
                    

       Р Е Ш И : 

 

 

1. Приема  актуализиран план за действие на Община Ботевград в 

изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от 

ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение /2018-2020/ 

 

 
 
 
 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №122 

                                  Гр.Ботевград,29.05.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка  относно Кандидатстване с проект: 

„Образование и заетост – за бъдещето на местната общност в Ботевград“ по 

процедура „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ 

ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО 

ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 по ОП “Развитие на човешките ресурси“ 

(ОП ЧРЧ) и  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 

интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018/вх.№0805-

25/,Общинският съвет–Ботевград на основание   чл.21, ал.1,  т.23 и ал.2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и проведено    гласуване   

с   20 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,         
                          Р Е Ш И : 

          1. Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства с проект 

„Образование и заетост – за бъдещето на местната общност в Ботевград“ по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 

интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ 

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 

1 по ОП “Развитие на човешките ресурси“ и  ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“. 

     2. Упълномощава кмета на Община Ботевград да предприеме всички 

необходими правни и фактически действия във връзка с поготовката и 

реализирането на проект „Образование и заетост – за бъдещето на местната 

общност в Ботевград“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 

„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. 

ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ 

– КОМПОНЕНТ 1 по ОП “Развитие на човешките ресурси“ и  ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“. 

3. Oдобрява споразуменията с Фондация „Социални норми“ и ОУ „Васил 

Левски“, гр. Ботевград за сътрудничество с конкретните партньори по проекта. 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

 

 

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №123 

                                  Гр.Ботевград,31.05.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Информация за състоянието на общинската пътна мрежа и 

мерки за осигуряване на безопасността на движение на територията  на община 

Ботевград /вх.№0804 -24/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос 

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

местното самоуправление и местната администрация и проведено    гласуване   с   

24 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,         
                    

 

 

  

  Р Е Ш И : 

 

 

 

1. Приема Информация за състоянието на общинската пътна мрежа и 

мерки за осигуряване на безопасността на движение 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 

                                               №124 

                                  Гр.Ботевград,31.05.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛЧО ИЛЧЕВ  – ЛИКВИДАТОР НА  „БКС“ 

ЕООД – в ликвидация на Докладна записка относно приемане на годишен 

финансов отчет за 2017 година на „БКС“ ЕООД – в ликвидация  /вх.№0805-18/ 

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

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

и местната администрация,чл.137,ал.1,т.3 от Търговския закон  и чл.12,т.3,т.5 и 

т.18 от Наредбата за упражняване правото на собственост на общината върху 

капитала на търговските дружества и проведено поименно     гласуване   с   24 

гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,         
                    

 

  

  Р Е Ш И : 

 

 

1. Приема предложения краен ликвидационен баланс и отчетите на 

„БКС“ЕООД-в ликвидация за 2017 година. 

2. Приема доклада на ликвидатора, поясняващ крайният 

ликвидационен баланс и отчетите за 2017 година 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 

 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

 

 

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №125 

                                  Гр.Ботевград,31.05.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛЧО ИЛЧЕВ  – ЛИКВИДАТОР НА  „БКС“ 

ЕООД – в ликвидация на Докладна записка относно приемане на годишен 

финансов отчет за 2017 година на „Родина 75 И“ ЕООД – в ликвидация  

/вх.№0805-17/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл.12,т.3,т.5 и т.18 от 

Наредбата за упражняване правото на собственост на общината върху капитала 

на търговските дружества и проведено поименно     гласуване   с   24 гласа „за“, 

0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,

         
                    

 

  

  Р Е Ш И : 

 

 

1. Приема  годишния финансов отчет на „Родина – 75 И“ЕООД в 

ликвидация за 2017 година. 

 

2. Приема доклада на ликвидатора  за 2017 година 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

 

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №126 

                                  Гр.Ботевград,31.05.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предложение за одобряване на цена 

за депониране на тон неопасен отпадък от общините Ботевград,Правец и 

Етрополе до РДНО-Ботевград /вх.№0805-29/ и становища на Постоянните 

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

ал.1,  т.6 и т.23   от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

и проведено  поименно   гласуване   с   18  гласа „за“, 0 гласа „против“, 6 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         
                    

 

  

  Р Е Ш И : 
 

1. Одобрява  цена  в размер на 15,14 лв. без ДДС за депониране на тон 

неопасен  отпадък от общините Ботевград, Правец и Етрополе до 

РДНО-Ботевград. 

2. Одобрената цена влиза в сила от 01.01.2018г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №127 

                                  Гр.Ботевград,31.05.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД Докладна записка относно допълване и актуализиране 

Програмата за разпореждане и управление с имотите – общинска собственост в 

община Ботевград през 2018 г. /вх.№0805-20/ и становища на Общинският съвет- 

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

ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9  от ЗОС и чл. 2а, ал. 2  от НРПУРОИ и проведено     

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

от общ брой общински съветници 29,         
                          Р Е Ш И : 

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

общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г. да се актуализира, както 

следва: 

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

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

вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под 

аренда или за предоставяне за управление, буква Б : Имоти, които община 

Ботевград има готовност да продаде или да учреди право на строеж върху тях се 

допълни със следния имот: 

- Урегулиран поземлен имот ІІІ-126 с площ от 604 кв.м. в кв.38 по регулационния 

план на с. Врачеш. 

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

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

вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под 

аренда или за предоставяне за управление, буква А. Имоти,  които община 

Ботевград има намерение да предостави под наем  се допълни със следните 

имоти: 

- сграда с идентификатор 05815.302.734.4 със застроена площ 18 кв.м., 

разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734 по КК и КР на гр. 

Ботевград, с предназначение: постройка на допълващото застрояване /гараж/ с 

адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”; 

- сграда с идентификатор 05815.302.734.5 със застроена площ 16 кв.м., 

разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734 по КК и КР на гр. 

Ботевград, с предназначение: постройка на допълващото застрояване /гараж/ с 

адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”;  

- сграда с идентификатор 05815.302.734.6 със застроена площ 16 кв.м., 

разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734 по КК и КР на гр. 



Ботевград, с предназначение: постройка на допълващото застрояване /гараж/ с 

адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”. 

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

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

имоти, представляващи частна собственост на физически и юридически лица се 

допълни със следния имот: 

- поземлен имот №014001, целият с площ от 3.783 дка, начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята при неполивни условия: десета, находящ се в 

местността "Мачово бърдо", землището на с. Литаково, собственост на 

наследници на Доцо Кръстев Киров. 

Способ на придобиване: На основание чл. 34 от Закона за общинската 

собственост по решение на Общински съвет Ботевград – възмездно придобиване 

правото на собственост. 

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

произтичащите от т.1 на 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 

                                               №128 

                                  Гр.Ботевград,31.05.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на 

ползване върху имот –частна общинска собственост по реда на чл.39,ал.5 от ЗОС. 

/вх.№0805-23/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.39, ал. 5 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 21, ал. 3 от Закона за 

вероизповеданията, чл. 78, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество и проведено  поименно   гласуване   с   22  

гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,         
                    

        Р Е Ш И : 
 

            1. Дава съгласие да се учреди право на ползване на местно поделение на 

вероизповеданието с наименование: „Евангелска петдесятна църква 1 – гр. 

Ботевград”, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, ул. „Бузлуджа” №4, 

представлявана от Цветомир Петров Михайлов върху следният недвижим имот  - 

частна общинска собственост, актуван с акт за общинска собственост №3880/ 

12.04.2018 г., вписан с вх. рег. №1183 от 13.04.2018 г., №95, том V, парт. 47 884 в 

Служба по вписванията Ботевград, находящ се в Поземлен имот с идентификатор 

05815.303.120 по КК и КР на гр. Ботевград, представляващ: 

             Едноетажна масивна сграда със сутерен /бивше парокотелно/ със ЗП - 

263.30 кв.м. РЗП - 526.60 кв.м., част от самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 05815.303.120.1.10 самостоятелния обект се намира в сграда №1, 

разположена в ПИ с идентификатор 05815.303.120, предназначение на 

самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта: 1 

             при следните условия на ползване: 



             -  имота да се ползва като молитвен дом за религиозни дейности; 

             - ползвателят да изготви и реализира одобрен проект за преустройство на 

сградата и промяна на предназначението и; 

             - срок на ползване – 10 години; 

       -  вид на правото на ползване: безвъзмездно; 

       - правото на ползване се прекратява с изтичането на срока, за който е 

учредено или по взаимно съгласие на собственика и ползвателя. 

            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 

                                               №129 

                                  Гр.Ботевград,31.05.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот-

публична общинска собственост – с. Боженица /вх.№0805-22/  и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград на 

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

администрация,  чл.  14, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска 

собственост,  чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ и във връзка с Тарифата по чл. 22 

от НРПУРОИ за определяне на минимален месечен наем на 1 кв. м. полезна площ 

при отдаване под наем на общински имоти, и проведено  поименно   гласуване   

с   23  гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,         
                    

        Р Е Ш И: 

 
 

1. Дава съгласие за отдаване под наем за летния сезон  на 2018 г. със срок до 

30.09.2018 г., чрез публичен търг с тайно наддаване на  част от недвижим 

имот –  публична общинска собственост представляващ: 

- Терен с площ от 150 кв.м. в кв. 53 , местност „Скока”, до каменния мост на 

р. Бебреш, с. Боженица, при начална тръжна месечна наемна цена в размер 

на 300.00 /триста/ лева.   

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

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

 
 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

 

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №130 

                                  Гр.Ботевград,31.05.2018 г. 
 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване на  съгласие главния 

архитект на община Ботевград да одобри схеми за разполагане на преместваеми 

обекти върху терени-общинска собственост /вх.№0805-21/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград на 

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

администрация чл.56 от ЗУТ и чл.9 от Наредбата за преместваемите обекти за 

рекламните, информационните, монументално-декоративните елементи на 

територията на Община Ботевград , и проведено  поименно   гласуване   с   22  

гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,         
                    

        Р Е Ш И : 

 

1. Дава съгласие главния архитект на Община Ботевград да одобри схеми за 

разполагане преместваеми обекти върху следните терени, части от имоти - 

общинска собственост: 

- терен с площ от 27.00 кв.м. - част от поземлен имот с идентификатор 

05815.305.1068 по КК и КР на гр. Ботевград, вид територия: урбанизирана, с 

начин на трайно ползване: за първостепенна улица, пред търговски обект  в 

партера на съществуваща сграда в УПИ LXXІІ-за жилищен комплекс, кв. 86 по 

плана на гр. Ботевград /на кръстовището на бул. „България” и бул. „3-ти март”/; 

 

- терен с площ от 4.00 кв.м. - част от поземлен имот с идентификатор 

05815.302.744 по КК и КР на гр. Ботевград, вид територия: урбанизирана, с начин 

на трайно ползване: за площад /площад „Освобождение”/ за разполагане на 

детски атракциони; 

 

 

 



      - терен с диаметър 8.00 м. - част от поземлен имот с идентификатор 

05815.302.743 по КК и КР на гр. Ботевград, вид територия: урбанизирана, с начин 

на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс за разполагане на 

демонстрационна сфера за телемедицина в пространството между сградата на 

общината и сградата на читалище „Христо Ботев 1884”, УПИ І, кв. 49 по плана 

на гр. Ботевград. 

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

произтичащите от т. 1 на решението процедури. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №131 

                                  Гр.Ботевград,31.05.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за извършване на 

компенсирани  промени по обекти в рамките на определените капиталови 

разходи /вх.№0805-4 /и становища на Постоянните комисии по същия въпрос 

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

поименно   гласуване   с   21  гласа „за“, 0 гласа „против“,  2 гласа „въздържал 

се“ от 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 

други собствени приходи 

Било: 

1. Платформа за превоз на техника – 30 000 лв. с ДДС 

Става: 

 1. Преоборудване на автомобил Мерцедес 1320 – 20400 лева с ДДС в т.ч.: 

-изработване на специализирана настройка с хидравлични падащи пътеки и 

помощна лебедка. 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 

 

 

 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №132 

                                  Гр.Ботевград,31.05.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД Докладна записка относно обезпечаване авансовото плащане по 

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ от 12.04.2018 г. за 

проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за 

предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион 

Ботевград /вх.№0805-32/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос 

,Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.10, чл.27, ал.4 и ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, т.3.1. от АДБФП 

за проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за 

предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион 

Ботевград“, регистриран в ИСУН 2020 с №BG16M1OP002-2.002-0016-C01, и 

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

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         
                    

       

 Р Е Ш И: 

 

 

1. Упълномощава кмета на Община Ботевград да подпише запис на заповед, без 

протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и 

да било характер, платима на предявяване в полза на Министерство на околната 

среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ – 

Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, в 

размер на 724 002,84 лв. (седемстотин двадесет и четири хиляди и два лева и 84 

ст.), представляващи 10% (десет процента) от общия максимален размер на 

предоставената безвъзмездна финансова помощ за проекта, за обезпечаване на 

авансовото плащане по Административен договор за безвъзмездна финансова 

помощ за проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за 

предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион 

Ботевград“, регистриран в ИСУН 2020 с №BG16M1OP002-2.002-0016-C01 по 

процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана 

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 

инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 

2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г., сключен 



между Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна 

програма околна среда“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“, Община Ботевград - водеща община и общините Етрополе 

и Правец - партньори.  

 

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да подготви необходимите документи 

за получаване на авансовото плащане по Административен договор за 

безвъзмездна финансова помощ за проект „Изграждане на компостираща 

инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за 

нуждите на РСУО-Регион Ботевград“, регистриран в ИСУН 2020 с 

№BG16M1OP002-2.002-0016-C01 и да ги представи пред Управляващия орган на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ чрез ИСУН 2020. 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №133 

                                  Гр.Ботевград,31.05.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за  отпускане 

финансови средства от собствени  приходи на община Ботевград/вх.№0805-30/и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският съвет–

Ботевград на основание  чл.21,ал.1,т.6  и проведено  поименно   гласуване   с   24  

гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,         
                    

        Р Е Ш И: 

 

 

 

 1. Дава   съгласие   да   бъдат   отпуснати   финансови средства в размер 

на 700,00 /седемстотин /лева от собствени приходи на Община Ботевград 

на Паулина Иванова Велчева   за  участие в предстоящото провеждане на 

световно първенство по лека атлетика  за ветерани в Испания , гр. Малага   

през  месец септември  2018г. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 

 

 

 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 


