
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

            №159                                  

Гр.Ботевград,17.07.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно кандидатстване по проект 

„Красива България“ на Министерство на труда и социалната политика. 

/вх.№0807-9/и становище на постоянната комисия по местно 

самоуправление и законност 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   със 17    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 по проект 

„Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика, по  

мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” за 

финансиране на проектно предложение „Изграждане на външен асансьор 

към административната сградата на Община  Ботевград“ на обща стойност 

до 88 421,00 лв. с ДДС.  

 

2. Дава съгласие Община Ботевград да съфинансира с до 15 % от 

стойността реализацията на проекта по т.1 от това решение.  

 
 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

  

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

            №160                                  

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ – НАЧАЛНИК 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ БОТЕВГРАД   на Информация за състоянието на 

престъпността, резултатите на РУ-Ботевград и предприетите мерки за защита на 

населението на община Ботевград и опазване на частното и общинско 

имущество. /вх.№0807-21/и становище на Постоянната комисия по обществен 

ред и сигурност 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 19    гласа „за“, 0 гласа „против“,  

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

          Р Е Ш И: 

 

1.Приема  Информация за състоянието на престъпността, резултатите на 

РУ-Ботевград и предприетите мерки за защита на населението на община 

Ботевград и опазване на частното и общинско имущество. 

2. Да се предприемат действия от АПИ за осигуряване  и поставяне на 

указателни знаци за регулиране движението на отклонението  от скоростен 

път2-17 за град Ботевград. 

3. Да се направи оглед от общинска администрация на  компютърната 

техника в Районно управление Ботевград и при необходимост да се осигури 

нов компютър за проследяване камерите в гр. Ботевград. 

4. Възлага на кмета на община Ботевград да организира поставяне на 

липсващи знаци в общината и поставяне указателна табела за община 

Ботевград на стария път Е-79. 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

  

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

            №161                                  

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Информация за дейността на Дирекция „Сигурност и 

обществен ред“, отчет за разходите за издръжка на дирекцията за първо 

полугодие на 2018 година и конкретни предложения, относно осигуряване 

спокойствието на гражданите в община Ботевград. /вх.№0807-26/ и становища 

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

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

администрация   и    проведено       гласуване   с 15    гласа „за“, 0 гласа „против“,  

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

          Р Е Ш И: 

 

1.Приема Информация за дейността на Дирекция „Сигурност и обществен 

ред“, отчет за разходите за издръжка на дирекцията за първо полугодие на 

2018 година и конкретни предложения, относно осигуряване спокойствието 

на гражданите в община Ботевград. 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

            №162                                  

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно актуализиране на Програмата за 

развитие на туризма в община Ботевград 2016-2020г. /вх.№0807-31/ 

 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 чл.11,ал.1 във връзка с чл.12,ал.1,чл.13,ал.6,т.1 от 

Закона за туризма    и    проведено       гласуване   с 22    гласа „за“, 1 гласа 

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

        
                    

          Р Е Ш И: 

 

 

1.Приема актуализирана Програмата за развитие на туризма в община 

Ботевград 2016-2020г. 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

            №163                                  

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно сключване на допълнително 

споразумение към Договор за възлагане управлението на „МБАЛ-Ботевград 

ЕООД. /вх.№0807-35/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 и    проведено     поименно  

гласуване   с 22    гласа „за“, 0 гласа „против“,  1 глас „въздържал се“ от общ 

брой общински съветници 29,         
                    

          Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се сключи допълнително споразумение към Договор за 

възлагане управлението на „МБАЛ – Ботевград” ЕООД, като се добави нов чл. 

4.2.9. към Глава четвърта със следния текст:  

4.2.9. „Да упражнява медицинска дейност като специалист за което да 

получава възнаграждение в размер на една средна брутна лекарска заплата.” 

2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да сключи Допълнителното 

споразумение по т.1 на настоящето решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

  

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

            №164                                  

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно допълване и актуализиране 

Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в 

община Ботевград през 2018г. /вх.№0807-36/ и становища на Постоянните 

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

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

проведено     поименно  гласуване   с 23    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 А. Имоти,  които община 

Ботевград има намерение да предостави под наем да се допълни със следния 

имот: 

         - терен с площ 12 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект – 

Арт магазин върху  част от поземлен имот с идентификатор 05815.305.1026 по 

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

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

Караджа/.   

 1.2. От 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 да 

се извади следният имот: 

 - Поземлен имот с идентификатор 05815.301.412 по КККР на гр.Ботевград, вид 

територия  урбанизирана, НТП за производството на строителни материали, 

конструкции и изделия с площ от 10440 кв.м., кв.195, УПИ ХV. 



  1.3. 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 да 

се допълни със следните имоти: 

- Поземлен имот с идентификатор 05815.301.441 по КК и КР на гр. Ботевград, с 

площ от 6415 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, УПИ  

ХV в кв. 195 по регулационния план на гр. Ботевград; 

- Поземлен имот с идентификатор 05815.301.442 по КК и КР на гр. Ботевград, с 

площ от 4026 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, УПИ 

ХХХVІ в кв. 195 по регулационния план на гр. Ботевград. 

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 

            №165                                 

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно обявяване за частна общинска 

собственост на имот – публична общинска собственост, който е престанал за 

има предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от 

местно значение – ДЯ Врачеш. /вх.№0807-6/ 

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

Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 6, ал.1 и ал. 3 от Закона за общинската 

собственост и    проведено     поименно  гласуване   с 20    гласа „за“, 0 гласа 

„против“,  3 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29, 

        
                             Р Е Ш И: 

 

            1. Обявява за частна общинска собственост, поради отпаднало 

предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно 

значение следният имот – публична общинска собственост: 

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

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

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

            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 

            №166                                 

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
  

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно продажба на земя – частна 

общинска собственост по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС, във връзка с  чл.66 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество. /вх.№0807-5/и становища на Постоянните комисии по  същия 

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

чл.35, ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, чл. 66, ал. 1 от НРПУРОИ 

и    проведено    поименно  гласуване   с 23    гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 глас 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         
                    

         

     Р Е  Ш И: 

 

 

 

            1. Одобрява пазарната цена и дава съгласие да се извърши разпоредителна 

сделка – продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща: 

Поземлен имот с идентификатор 05815.301.54 по КККР на  гр. Ботевград с площ 

от 535.00 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин 

на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с адрес: Ботевград, ул. 

„Акад. Стоян Романски” № 39Б, УПИ ХХ, кв. 44 по регулационния план на гр. 

Ботевград, при граници: поземлени имоти с идентификатори: 05815.301.324; 

05815.301.325; 05815.301.55; 05815.301.75, актуван  с акт за частна общинска 

собственост № 1393/ 27.11.2012 г., вписан вх. рег. №  2059 от 29.11.2012 г.,  № 

59, том VІІІ, парт. 16205 в Служба по вписванията – Ботевград, 

по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС на пазарна цена в размер на 21 400 /двадесет и 

една хиляди и четиристотин/ лв., без ДДС,  

в полза на ЕТ „Реди – Виолета Редовска”, ЕИК 202345774, със седалище и адрес 

на управление: гр. Ботевград, ул. „Дондуков” № 6, ет. 3, ап. 9, физическо лице – 

търговец Виолета Илиева Редовска – собственик на основание реализирано 

право на строеж и пристрояване на следните недвижими имоти: 



 „КАФЕ АПЕРИТИВ БЪРЗА ЗАКУСКА С ПРИСТРОЙКА”, заснето като 

СГРАДА с идентификатор 05815.301.54.1, със застроена площ от 61.00 кв. м., 

на един етаж, с предназначение: Сграда за обществено хранене  и СГРАДА с 

идентификатор 05815.301.54.2 със застроена площ 11.00 кв. м., на един етаж, с 

предназначение: Сграда за търговия, които имоти са изградени на основание 

учредени право на строеж и пристрояване в общински поземлен имот с 

идентификатор 05815.301.54 по КККР на 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 

                 №167                                 

Гр.Ботевград,26.07.2018 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 – 

кв.15 с. Врачеш. /вх.№0807-37/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 20    гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 глас „въздържал се“ от 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 2018 г., приета с Решение №358/ 

21.12.2017 г. на Общински съвет на община Ботевград, представляващ: 

            Терен с площ 220 кв.м. в кв. 15 по регулационния план на с. Врачеш, 

заедно с втори етаж на двуетажна масивна сграда с площ 150 кв.м. /бивш клуб 

„Осеница”/, при начална тръжна пазарна цена  46 000.00/четиридесет и шест 

хиляди/ лева, без ДДС.             
            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 

                 №168                                 

Гр.Ботевград,26.07.2018 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 – 

кв.75 с. Врачеш. /вх.№0807-38/и становища на Постоянните комисии по  същия 

въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 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 20    гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 глас „въздържал се“ от 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 2018 г., приета с Решение №358/ 

21.12.2017 г. на Общински съвет на община Ботевград, представляващ: 

            - Втори етаж с площ 126.00 кв.м. от двуетажна масивна сграда със ЗП-220 

кв.м., построена в УПИ ІІІ, кв. 75 по регулационния план на с. Врачеш /бивш 

клуб „Чешковица”/, при начална тръжна пазарна цена 34 400.00 /тридесет и 

четири хиляди и четиристотин/ лева, без ДДС. 

            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 

                 №169                                 

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно отдаване под наем на помещение 

в общински недвижим имот – триетажна масивна административна сграда с 

партерен етаж /Бивша сграда на „Родина-75И“ ЕООД/, сграда с идентификатор 

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

на гр. Ботевград. /вх.№0807-20/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 21    гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 глас „въздържал се“ 

от общ брой общински съветници 29,         
                    

        

          Р Е  Ш И: 

 

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

публичен търг  с тайно наддаване на следното помещение – част от недвижим 

имот – частна общинска собственост:  

           - помещение с площ от 53.10 кв. м., находящо се в южната част на І-ви 

етаж надпартерен етаж на триетажна масивна административна сграда с 

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

сграда с идентификатор 05815.302.734.1.6, 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 

320.00 /триста и двадесет/ 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 

                 №170                                 

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно отмяна на Решение 

№262/28.09.2017 и Решение №330/30.11.2017 и вземане на ново решение за 

безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата – Агенция „Пътна 

инфраструктура“ на собствеността на всички засегнати имоти и части от имоти 

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

с. Новачене, и с. Рашково. /вх.№08070-17//и становища на Постоянните комисии 

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

8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1 и ал. 3, чл. 35, ал. 5 от ЗОС, чл. 69 от НРПУРОИ във 

връзка с чл. 34а, ал. 5 от ЗДС  и  проведено    поименно  гласуване   с 22    гласа 

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

29,         
                    

        

          Р Е  Ш И: 

 

1. Отменя решение №262/ 28.09.2017 г. на Общински съвет – Ботевград. 

2. Отменя решение №330/ 30.11.2017 г. на Общински съвет – Ботевград. 

3. Във връзка с изграждането на обект: Модернизация на участък от път І-1(Е 79) 

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

общинска в частна общинска собственост, засегнатите части от имоти – 

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

Скравена, с. Новачене и с. Рашково в съответствие с одобрения със Заповед 

№РД-02-15-98/ 16.09.2016 г. на заместник – министъра на регионалното развитие 

и благоустройството ПУП – парцеларен план, съгласно приложение №1. 

4. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата - Агенция 

„Пътна инфраструктура”  на собствеността 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. 

 

 



5. 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 - Агенция „Пътна 

инфраструктура”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

  

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

    

  Р Е Ш Е Н И Е 

                 №171                                 

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно предоставяне на движими вещи – 

общинска собственост на ОП БКС – гр. Ботевград за стопанисване и управление. 

/вх.№0807-27и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 

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

11, ал. 2 и чл. 12, ал. 1 от Закона на общинската собственост  и проведено    

поименно  гласуване   с 22    гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 глас „въздържал се“ 

от общ брой общински съветници 29,         
                   

       

          Р Е  Ш И: 

 

 

 

1Предоставя за стопанисване и управление на Общинско предприятие 

„Благоустройство и комунално стопанство” – гр. Ботевград: 

специализиран автомобил „автовишка“ – втора употреба марка NISSAN, 

модел CABSTAR, с номер на шаси VWASBFTL053818570, с номер на двигател 

BD30 – 1 (един) брой и допълва Приложение № 2 към Правилника за 

организацията, устройство и дейността на ОП БКС към Решение №2/14.01.2016г. 

на Общински съвет Ботевград.  

 2.  Възлага на Кмета на община Ботевград да организира произтичащите от 

горното решение процедури по Закона на общинската собственост.  

 
 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

  

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

    

  Р Е Ш Е Н И Е 

                 №172                                 

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно допускана техническа грешка н 

Решение №222/27.07.2017 на ОбС – Ботевград, допускане изработване на ПУП 

на имот №005068 на землището на с. Трудовец, м. „Ст. Цигларница“, с цел 

промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди – „за 

транспортна база и обслужване“. /вх.№0807-18/и становища на Постоянните 

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

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

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

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

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

с 22    гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 глас „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,         
                   

       

          Р Е  Ш И: 

 

1. Прави се  корекция в текста на точка 1 на Решение №222/27.07.2017год., като 

вместо за имот №005088  да се чете за имот №005068 на землището на 

с.Трудовец, община Ботевград, м.”Ст. цигларница”. 

2. Настоящото решение е неразделна част от Решение №222/27.07.2017год., 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 

                 №173                                 

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно разрешаване изработване на План-

Схема към ПУП за „Електрификация на кв.149, кв.235, кв.236, кв.238 по 

регулационния план на гр. Ботевград“. /вх.№0807-7/и становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на  

основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 20 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 

от ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията 

(ЗУТ), чл. 64, ал. 2 от ЗУТ и проведено     гласуване   с 22    гласа „за“, 0 гласа 

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

       

          Р Е  Ш И: 

 

      1. Разрешавам изработването на План-схема към Подробен устройствен план 

за „Електрификация на кв. 149, кв. 235, кв. 236, кв. 238 по регулационен план на 

гр. Ботевград“ в улици по действащ регулационен план на гр. Ботевград с осови 

точки О.Т.1810-О.Т.1809-О.Т.1812-О.Т.1814-О.Т.1815-О.Т.1824-О.Т.1826-

О.Т.1831-О.Т.1832-О.Т.1833 (Поземлени имоти с идентификатори 

05815.305.1014, 05815.305.1013, 05815.305.507 и 05815.305.541 по Кадастрална 

карта и кадастрални регистри на землище гр. Ботевград), касаеща трасе с обща 

дължина L=690м. – мрежа НН, от които трасе с дължина L=662м. ще се изпълни 

въздушно (окачен по стълбове изолиран усукан проводник) и трасе с дължина 

L=28м. ще се изпълни подземно, съгласно приложеното предложение. 

       2. План-схемата следва да бъде изработена в съответствие с 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 

                 №174                                 

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-

ПП за елементи на техническата инфраструктура – за подземно кабелно ел. 

захранване на ПИ №195168, м. „Лозенска Могила“ с. Липница. /вх.№0807-29/ 

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

Ботевград  на основание чл.21,ал.1,т.11 и чл.20 от ЗМСМА във вр. с дейностите 

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

във вр. с чл.8,т.1,чл.109,ал.3,т.7 от ЗУТ  и проведено     гласуване   с 22    гласа 

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

29,         
                   

       

          Р Е  Ш И: 

 

1.Разрешава изработване на проект за ПУП-ПП за подземно кабелно ел. 

захранване на имот с №195168, м.“Лозенска могила“ в землището на с. Липница, 

община Ботевград. 

2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ заедно с приложен проект 

предложение за ПУП-ПП. 

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 

                 №175                                 

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-

ПП и План-схема за обект: „Оптична кабелна линия за пренос на електронно-

съобщителни услуги на територията на община Ботевград. /вх.№0807-32/и 

становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – 

Ботевград  на основание чл. 20 от Закон за местното самоуправление и местната 

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

основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА  и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, 

във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ и чл.125, ал.1  от ЗУТ, Решение №… от 

Протокол №…/18.07.2018г. на ОЕСУТ и проведено     гласуване   с 19    гласа 

„за“, 0 гласа „против“,  2 глас „въздържал се“ от общ брой общински съветници 

29,         
                   

       

          Р Е  Ш И: 

 

1.Разрешава изработване на ПУП-ПП и План схема за обект: „Оптична кабелна 

линия за пренос на електронно-съобщителни услуги на територията на община 

Ботевград”. 

2. Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ заедно с Мотивирано 

предложение за ПУП-ПП и План схема. 

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 

                 №176                                

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно изработване на проект за 

изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ V-За МО и УПИ IV-общ. В квартал 197 и улица-

тупик с осови точки О.Т.905а и О.Т.905б по плана на гр. Ботевград. /вх.№0807-

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

– Ботевград  на  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.134, ал.1, т.1 и чл. 134, 

ал.2, т. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ и проведено   поименно 

гласуване   с 22    гласа „за“, 0 гласа „против“,  0глас „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,         
                   

       

          Р Е  Ш И: 

 

      1.Дава съгласие за изработване на проект за изменение на подробен 

устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ V-За МО 

и УПИ IV-общ. в квартал 197 и отпадането на улица-тупик с осови точки 

О.Т.905а и О.Т.905б по регулационен план на гр.Ботевград, съгласно 

приложената скица-предложение. 

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

произтичащите от горното решение процедури. 

 

 
 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

  

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

    

  Р Е Ш Е Н И Е 

                 №177                               

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно изработване на ПУП-ПР за УПИ 

XXI – НУ „Васил Левски“ в кв. 72 по плана на с. Врачеш,. /вх.№0807-34/ 

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

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

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

от ЗМСМА и на осн. чл.134 ,ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията 

/ЗУТ/  в съответствие  с разпоредбите на Наредба №7 за правила и нормативи 

на отделните видове територии и устройствени зони и проведено    гласуване   с 

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

съветници 29,         
                   

       

          Р Е  Ш И: 

1.Дава съгласие да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР на Урегулирани 

поземлени имоти ХХI-НУ „Васил Левски“кв.72 по плана на с. Врачеш, община 

Ботевград, като се образуват нови УПИ ХХI-нов с площ от 1365 кв.м. с 

отреждане „За обществено обслужващи дейности и жилищни нужди“, УПИ ХХII 

с площ от 1522 кв. м. с отреждане “За спортна площадка“, УПИ ХХIII с площ от 

471 кв. м. с отреждане  „За обществено обслужващи дейности и жилищни 

нужди“, УПИ  ХХIV  с площ от 325 кв. м. с отреждане „За обществено 

обслужващи дейности и жилищни нужди“ и се определи  площ от 65 кв. м. като 

предаваемо място към УПИ ХIХ-548 всички в кв.72. 

2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ заедно с приложен проект-

предложение за ПУП-ПР 

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 

                 №178                               

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно функциониране на паралелки под 

норматива за минимален брой ученици през учебната 2018/2019 г. в общинските 

училища на територията на община Ботевград. /вх.№0807-28/и становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на  

основание чл.21, ал.1,т.23 и т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.68,ал.1,т.2, при 

условията на ал.2-ал.5 от Наредбата за финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование и проведено   

поименно  гласуване   с 23    гласа „за“, 0 гласа „против“,  0глас „въздържал се“ 

от общ брой общински съветници 29,         
                   

       

          Р Е  Ш И: 
 

1. Дава съгласие за функционирането на паралелки с численост на учениците 

под норматива за минимален брой в общинските училища за учебната  

2018/2019г., както следва: 
 

 
№ Училище Клас Брой 

ученици в 

маломерни 

паралелки 

Норматив за 

мин.брой 

Недос

тиг 

до 

мин.б

рой 

1. ОУ „Отец Паисий” - с.Врачеш ІIб клас  12 

 

16 

 

4 

 

2. ОУ „Отец Паисий” - с.Врачеш Vа клас 10 18 8 

3. ОУ „Отец Паисий” - с.Врачеш  VІІб клас 14 18 4 

  Общо за училището 36 52 16 

4. ППМГ „Акад. Проф.д-р Асен  

Златаров” Ботевград 

XIа клас 16 18 2 

5. ППМГ „Акад. Проф.д-р Асен  

Златаров” Ботевград 

 

ХІIв клас 

 

15 

 

18 

 

3 

  Общо за училището 

 

31            36 5 

6. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” 

– Скравена 

І клас 14 16 2 

7. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” 

– Скравена 

ІV клас  12 16 4 



8. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” 

– Скравена 

V клас 16 18 2 

9. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” 

– Скравена 

VI клас 17 18 1 

10. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” 

– Скравена 

VІІ клас 11 18 7 

  Общо за училището 

 
70 86 16 

11. ОУ „В Левски”Новачене І клас ІІ клас слята 

паралелка 

20 16 - 

12. ОУ „В Левски”Новачене ІІІ клас  13 16 3 

13. ОУ „В Левски”Новачене ІV клас 11 16 5 

14. ОУ „В Левски”Новачене V клас 15 18 3 

15. ОУ „В Левски”Новачене VІ клас 15 18 3 

16. ОУ „В Левски”Новачене VІІ клас 14 18 4 

   Общо за училището 88            102 18 

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

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

  Общо за училището 20 34 14 

19. ОУ „Л.Каравелов” с.Трудовец ІV клас 15 16 1 

20. ОУ „Л.Каравелов” с.Трудовец V клас 16 18 2 

21. ОУ „Л.Каравелов” с.Трудовец VI клас 15 18 3 

22. ОУ „Л.Каравелов” с.Трудовец VII клас 17 18 1 

  Общо за училището 63 70 7 

  Общо за общината 308 380 76 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

  

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

    

  Р Е Ш Е Н И Е 

                 №179                              

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

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

с. Литаково в Списъка на средищните детски градини и училища. /вх.№0807-4/ 

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

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

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

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

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

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

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

се“ от общ брой общински съветници 29,         
                   

       

          Р Е  Ш И: 

 

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

бъде включено в Списъка на средищните детски градини и училища. 

2. Възлага на Кмета на община Ботевград да подготви мотивирано 

предложение до Министъра на образованието и науката за включване на ОУ 

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

детски градини и училища. 

 

 
 
 
 
 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

  

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

    

  Р Е Ш Е Н И Е 

                 №180                              

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

за ФК „Балкан 1929“ – Ботевград за подпомагане подготовката и участието в 

есенния полусезон 2018-2019 г. на югозападна В РФГ. /вх.№0807-22/ 

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

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

и местната администрация  и проведено  поименно   гласуване   с 24    гласа „за“, 

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

         
                   

       

          Р Е  Ш И: 

 
 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до    50 000 

/петдесет  хиляди /лева от собствени приходи на Община Ботевград за футболен 

клуб „Балкан 1929“ за подпомагане подготовката и  участието в есенния 

полусезон 2018-2019г. и. в югозападна В РФГ. 
 

 

 
 
 
 
 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

  

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

    

  Р Е Ш Е Н И Е 

                 №181                              

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

за подпомагане участието на мъжкия отбор на БК Балкан в есенния дял на НБЛ 

и европейския културен турнир ФИБА ЕВРОПА КЪП. /вх.№0807-23/и 

становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – 

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

и местната администрация  и проведено  поименно   гласуване   с 23   гласа „за“, 

0 гласа „против“,  1 глас „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,

         
                   

       

          Р Е  Ш И: 

 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 100 000 

/сто  хиляди /лева от собствени приходи на Община Ботевград за 

подпомагане участието на мъжкия отбор на БК „Балкан“ в есенния дял 2018-

2019 г.на НБЛ  и европейския клубен турнир ФИБА ЕВРОПА КЪП  за сезон 

2018-2019г. 
 

 

 
 
 
 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

  

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

„ 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

    

  Р Е Ш Е Н И Е 

                 №182                              

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ДАМЯН МАРИНОВ – общински съветникна 

Докладна записка относно отпускане на финансови средства от собствени 

приходи на община Ботевград. /вх.№0807-3/и становища на Постоянните 

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

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

проведено    гласуване   с 23   гласа „за“, 1 глас „против“,  0 глас „въздържал се“ 

от общ брой общински съветници 29,         
                   

       

          Р Е  Ш И: 

 

1.Да  се осигурят парко-места за велосипеди, пейки и кошове за боклук около 

входа на сграда „Бивша поликлиника“,кв.202 по плана на град Ботевград и парко 

места за велосипеди пред входа на“ МБАЛ-Ботевград“ ЕООД. 

 

2.Определя срок за изпълнение – 2 месеца от приемане на настоящето решение. 

 
 
 
 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

  

 

 

 

 

 

   Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

    

  Р Е Ш Е Н И Е 

                 №183                              

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно предоставяне на имоти по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ – с. Литаково. /вх.№0807-11//и становище на Постоянната 

комисия по местно самоуправление и местната администрация 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 24   гласа „за“, 0 гласа 

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

   Р Е  Ш И: 

1. Предоставя на наследниците на Петър Петков Лалов, следните земеделски 

имоти: 

- имот с проектен №003411 с НТП: пасище, мера, с площ от 4.543 дка, категория 

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

кладенец” – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Литаково, община 

Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица – проект №Ф03253/01.05.2018 

г.; 

 - имот с проектен №003405 с НТП: пасище с храсти, с площ от 1.571 дка, 

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

„Крива река” – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Литаково, община 

Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица – проект №Ф03252/01.05.2018 

г. 

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

Цветан Петров Лалов, в качеството му на наследник на Петър Петков Лалов, 

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 

                 №184                              

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно предоставяне на имоти по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ – с. Скравена. /вх.№0807-12/и становище на Постоянната комисия 

по местно самоуправление и местната администрация 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 24   гласа „за“, 0 гласа „против“,  

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

   Р Е  Ш И: 

1. Предоставя на наследниците на Иван Първанов Мукански, следния земеделски 

имот: 

- имот с проектен №080016 с НТП: пасище, мера, с площ от 3.832 дка, категория 

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

рът” – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Скравена, община 

Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица – проект №Ф03367/11.04.2018 

г.; 

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

на Харалампи Цветанов Писков, в качеството му на наследник на Иван Първанов 

Мукански, 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 

                 №185                              

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно предоставяне на имоти по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ – с. Литаково. /вх.№0807-13//и становище на Постоянната 

комисия по местно самоуправление и местната администрация 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 24   гласа „за“, 0 гласа 

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

   Р Е  Ш И: 

1. Предоставя на наследниците на Васил Петков Дончев, следния земеделски 

имот: 

- имот с проектен №001730 с НТП: пасище с храсти, с площ от 6.726 дка, 

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

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

Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица – проект №Ф0324/01.05.2018 

г.; 

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

на Цветана Найденова Василева, в качеството и  на наследник на Васил Петков 

Дончев , 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 

                 №186                              

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно предоставяне на имоти по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ – с. Литаково. /вх.№0807-14/и становище на Постоянната 

комисия по местно самоуправление и местната администрация 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 24   гласа „за“, 0 гласа 

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

   Р Е  Ш И: 

 

1. Предоставя на наследниците на Дойчо Димитров Терзийски, следния 

земеделски имот: 

- имот с проектен №002396 с НТП: пасище, мера, с площ от 5.140 дка, категория 

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

поляна”, попадащ в имот №002283 - земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. 

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

№Ф03251/11.04.2018 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 

                 №187                              

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно предоставяне на имоти по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ – с. Литаково. /вх.№0807-15/и становище на Постоянната 

комисия по местно самоуправление и местната администрация 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 24   гласа „за“, 0 гласа 

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

   Р Е  Ш И: 

 

1. Предоставя на наследниците на Кръстю Николов Петрински, следните 

земеделски имоти: 

- имот с проектен №003406 с НТП: изостав. тр. нас., с площ от 4.774 дка, 

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

„Буковановец”, попадащ в имот №003379 - земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 

землището на с. Литаково, община Ботевград, при граници и съседи, 

съгласно скица – проект №Ф03257/17.05.2018 г.; 

- имот с проектен №108014 с НТП: ливада, с площ от 4.387 дка, категория 

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

„Буковановец”, попадащ в имот №108007 - земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 

землището на с. Литаково, община Ботевград, при граници и съседи, 

съгласно скица – проект №Ф03258/17.05.2018 г.; 

 

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

на Цветан Петров Лалов, в качеството му на наследник на Кръстю Николов 

Петрински, 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 

                 №188                              

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно извършване на компенсирани 

промени в плана за капиталови разходи финансирани с целева субсидия от 

държавния бюджет за 2018 година и собствени приходи от продажба на 

нефинансови активи /вх.№0807-40//и становища на Постоянните комисии по  

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

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

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

гласуване   с 22   гласа „за“, 0 гласа „против“,  2 глас „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,         
                   

   Р Е  Ш И: 

 
 

1.Приема компенсирани промени в плана за капиталови разходи финансирани с 

целева субсидия за 2018 г. определена със закона за Държавния бюджет за 2018 

година и собствени приходи от продажба на нефинансови активи   на община 

Ботевград, съгласно приложение №1 - ПЛАН за компенсирани промени  на 

капиталовите разходи за 2018г. 
 

 
 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

    

 

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                 №189                              

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно обявяване за частна  общинска 

собственост на имот-публична общинска собственост, който е престанал да има 

предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно 

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

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

ЗМСМА,чл.6,ал.1 и ал.3 от ЗОС, и проведено  поименно   гласуване   с 22   гласа 

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

29,         
                   

   Р Е  Ш И: 

 
 

1.Обявява за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение 

за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение следния 

имот-публична общинска собственост, актуван с  АОС-публична 

№969/04.09.2007 година: 

УПИ XІV-222- дом за деца и юноши с урегулирана  площ от 4664 кв. м в кв.42 

по регулационния план на с. Гурково, заедно със застроената в него двуетажна 

масивна сграда със застроена площ 477 кв. м. и разгъната застроена площ 954 

кв.м.,година на построяване 1933 година. 

 

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 

                 №190                              

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно предоставяне на движими вещи-

общинска собственост на ОП „БКС“-гр.Ботевград за стопанисване и 

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

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

чл. 11, ал. 2 и чл. 12, ал. 1 от Закона на общинската собственост, и проведено  

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

от общ брой общински съветници 29,         
                   

   Р Е  Ш И: 

 

1.Предоставя за стопанисване и управление на Общинско предприятие 

„Благоустройство и комунално стопанство” – гр. Ботевград: 

товарен автомобил Мерцедес 1320, с идент. номер на превозното средство - 

WDB67703315706585, номер на двигателя – 36699710159311, рег. номер 

СО4303ВР, дата на първа регистрация 26.06.1991 г.; 

специален автомобил Мерцедес 914, с идент. номер на превозното средство – 

WDB67409025730109, номер на двигателя – 36694020182800, дата на първа 

регистрация 06.11.1991 г. 

2.  Допълва Приложение № 2 към Правилника за организацията, устройство и 

дейността на ОП БКС към Решение №2/14.01.2016г. на Общински съвет 

Ботевград с вещите по т. 1. 

3.  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 

                 №191                              

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно предоставяне на движими вещи-

общинска собственост на ОП „БКС“-гр.Ботевград за стопанисване и 

управление. /вх.№0807-44/и становища на Постоянните комисии по  същия 

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

чл. 11, ал. 2 и чл. 12, ал. 1 от Закона на общинската собственост, и проведено  

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

от общ брой общински съветници 29,         
                   

   Р Е  Ш И: 

 

1.Предоставя за стопанисване и управление на Общинско предприятие 

„Благоустройство и комунално стопанство” – гр. Ботевград: 

товарен автомобил Тойота Хайлукс 2.5 Д 4 Д, с идент. номер на превозното 

средство – MR0FR22G100643805, номер на двигателя – 2KD7482273, рег. номер 

СО5090AM, дата на първа регистрация 19.06.2008 г.; 

товарен автомобил Тойота Хайлукс 2.5 ТД, с идент. номер на превозното 

средство – JTFDS626900040553, номер на двигателя – 2KD1221396, дата на 

първа регистрация 16.02.2005 г.; 

2.  Допълва Приложение № 2 към Правилника за организацията, устройство и 

дейността на ОП БКС към Решение №2/14.01.2016г. на Общински съвет 

Ботевград с вещите по т. 1. 

3.  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 

                 №192                              

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
  

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно опускане на финансови средства 

за текущ ремонт на сграда на стадион „Христо Ботев“-Ботевград ползван от 

мъжкия отбор на ФК“Балкан 1929“ /вх.№0807-43/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“,  0 глас „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         
                   

   Р Е  Ш И: 

 

1Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 57 000 

/ петдесет и седем хиляди /лева от собствени приходи на община Ботевград 

за Текущ ремонт на сграда на стадион „Христо Ботев“ Ботевград  след 

съгласие от собственика на имота. 
 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

  

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

    

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                 №193                              

Гр.Ботевград,26.07.2018 г. 
  

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие главния архитект 

на община Ботевград да одобри схема за разполагане на дървен подиум-тераса 

върху терен общинска собственост /вх.№0807-46//и становища на Постоянните 

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

ал. 1, т. 8 и от ЗМСМА, чл. 56 от Закон за устройство на територията и чл. 9, ал. 

3 от Наредбата за преместваемите обекти за рекламните, информационните и 

монументално-декоративни елементи на територията на Община Ботевград  и 

проведено  поименно   гласуване   с 20   гласа „за“,1 глас „против“, 01 глас 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         
                   

   Р Е  Ш И: 
 

          1. Дава съгласие  главният архитект на община Ботевград да одобри схема 

за поставяне на временен дървен подиум – тераса, с площ от 27.00 кв.м., за 

разполагане на маси и столове за сервиране на храни и напитки върху терен - 

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”/. 

           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 



 

 

 


