
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

                  №212                              

Гр.Ботевград,13.09.2018 г. 
  

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за допълване и 

актуализиране  на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост в община Ботевград  през 2018 година/вх.№0809-7/и становище на 

ПКМСЗ 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   21    гласа „за“,  0 глас „против“, 0 глас 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         
                    

  Р Е  Ш И: 

 

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

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

следва: 

       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 В. Имоти, върху които община 

Ботевград има да учреди вещно право на ползване или право на управление да се 

допълни със следният имот: 

        - УПИ XIV  - Дом за деца и юноши в кв. 42 по плана на с. Гурково, с 

урегулирана площ от 4644 кв.м., заедно със застроената в него двуетажна 

масивна сграда със ЗП-477 кв.м. и РЗП-954 кв.м. Година на построяване - 1933 

г.; 

        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 

                  №213                              

Гр.Ботевград,13.09.2018 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 по  чл.3,ал.2 от ЗОС /вх.№0809-6/ и становище на ПКМСЗ 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, във връзка с чл.305, ал.1 от ЗПУО и 

проведено    поименно  гласуване   с    20   гласа „за“,  0 глас „против“, 1 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 следният имот – публична общинска собственост, актуван с АОС 

№108/ 15.04.1998 г.     

      – Училище – І-ви етаж общежитие, ІІ-ри етаж класни стаи, Парцел VІІІ-116, 

кв. 3 по плана на с. Липница, с площ от от 3600 кв.м. Масивна двуетажна сграда: 

ЗП – 550 кв.м. Година на построяване – 1963 г.  

    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 

                  №214                              

Гр.Ботевград,13.09.2018 г. 
  

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под 

наем на помещение в общински недвижим имот-триетажна масивна 

административна сграда /Бивша сграда на „Родина 75 И“ЕООД, находяща се в 

част от УПИ 1 в кв.49 по плана на гр. Ботевград /вх.№0809-5/ и становище на 

ПК  по местно самоуправление и законност 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. 3 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 глас „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 25.00 кв. м., находящо се в северната 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, 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 150.00 /сто и 

петдесет/ 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 

                  №215                              

Гр.Ботевград,13.09.2018 г. 
  

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно предоставяне на рекламни услуги 

в общински имоти/вх.№0809-3/ и становище на ПКМСЗ по същия въпрос, 

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

местното самоуправление и местната администрация  и проведено    поименно  

гласуване   с     20  гласа „за“,  0 глас „против“, 0 глас „въздържал се“ от общ 

брой общински съветници 29,         
                    

  Р Е  Ш И: 

1. Възлага на кмета на община Ботевград да води преговори и извършва 

необходимото за предоставяне на рекламни услуги в общински имоти с 

№№05815.303.175;05815.303.182;05815.301.226;05815.301.26;05815.27.491;0581

5.31.217;05815.41.106;05815.37.99 включително и чрез поставяне на рекламно-

информационни елементи, като приходите от тази рекламна дейност се 

използват изцяло за финансово подпомагане дейността на спортните 

организации с нестопанска цел, регистрирани и развиващи дейност на 

територията на община Ботевград. 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да сключва договорите за 

предоставяне на рекламни услуги включително и чрез поставяне на рекламно-

информационни  елементи, в общински имоти с 

№№05815.303.175;05815.303.182;05815.301.226;05815.301.26;05815.27.491;0581

5.31.217;05815.41.106;05815.37.99. 

3. Всички средства, които постъпват по сключените договори да бъдат 

изразходвани като общинска субсидия 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

  

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

                  №216                              

Гр.Ботевград,13.09.2018 г. 
  

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно  отпускане на финансови средства 

от собствени приходи на общината в размер до 7 500 лева необходими за 

поставянето на преместваеми обекти 2 броя санитарни 

контейнери/тоалетни/тип сандвич  и становища на ПК по същия въпрос, 

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

за местното самоуправление и местната администрация, и проведено    

поименно  гласуване   със   17    гласа „за“,  0 глас „против“, 0 глас „въздържал 

се“ от общ брой общински съветници 29,         
                    

  Р Е  Ш И: 

 

 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени 

приходи на общината в размер до 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева, 

необходими за поставянето на преместваеми обекти - 2 (два) бр. санитарни 

контейнери (тоалетни) тип сандвич панел. 

 

   2. Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички 

произтичащи по т. 1 действия. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

  

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

                  №217                              

Гр.Ботевград,13.09.2018 г. 
  

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно  предоставяне на земеделски 

имоти по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ/вх.№0809-1/и становище на ПКМСЗ 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   със   17    гласа „за“,  

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

        
                    

  Р Е  Ш И: 

 

 

 

1. Предоставя на наследниците на Цено Съботинов Марков, следния 

земеделски имот: 

- имот с проектен №273110 с НТП: нива, с площ от 3.463 дка, категория на 

земята при неполивни условия: десета, находящ се в местността „Забърдо”, 

попадащ в имот №273107 /образуван от имот №273087/ - земи по чл. 19 от 

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

съгласно скица – проект №Ф01205/05.07.2018 г.; 

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

на Кольо Ценов Съботинов, в качеството му на наследник на Цено Съботинов 

Марков, 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 

                  №218                              

Гр.Ботевград,27.09.2018 г. 
  

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Информация за готовността на учебните и детски 

заведения на територията на община Ботевград за учебната 2018-2019 

година/вх.№0809-15/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

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

местното самоуправление и местната администрация и проведено     гласуване   

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

съветници 29,         
                    

  Р Е  Ш И: 

 

 

1. Приема Информация за готовността на учебните и детски заведения на 

територията на община Ботевград за учебната 2018-2019 година. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

                  №219                              

Гр.Ботевград,27.09.2018 г. 
  

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет 

– Ботевград за първо полугодие на  2018 година /вх.№0809- 25/   и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският    съвет – 

Ботевград   на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  във вр. с чл.44,ал.1,т.7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и проведено     гласуване   

с   23    гласа „за“,  0 глас „против“, 1 глас „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,         
                    

 

 

 

  Р Е  Ш И: 

 

 

1.Приема Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – 

Ботевград за първо полугодие на  2018 година . 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

     Р Е Ш Е Н И Е 

                  №220                              

Гр.Ботевград,27.09.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно одобряване актуална пазарна цена 

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

в Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в 

община Ботевград/вх.№0809-29/,становища на Постоянните комисии и 

предложение на ПЕТЪР ПЕТРОВ – общински съветник 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“,  1 глас „против“, 2 гласа „въздържал се“ от общ 

брой общински съветници 29,                        

 

  Р Е  Ш И: 

 

1. Одобрява актуални начална тръжна пазарна цени 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., актуализирана и допълнена с Решение №164/ 26.07.2018 г. на 

Общински съвет на община Ботевград, представляващ: 

      - 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, 

начин на трайно ползване: за производство на строителни материали, 

конструкции и изделия, УПИ  XXХVII в кв. 195 по регулационния план на гр. 

Ботевград, при начална тръжна пазарна цена в размер на 165 000 (сто шестдесет 

и пет хиляди) лева, без включен 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 

                  №221                              

Гр.Ботевград,27.09.2018 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 по чл.3,ал.2 от ЗОС 

/вх.№0809-11/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският    съвет – Ботевград   на основание 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“, 5 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, актуван с  АОС 

№101/ 14.04.1998 г.: 

     – УПИ І в кв. 66 по регулационния план на с. Трудовец с урегулирана площ 

от 8400 кв. м., заедно със застроените в него Двуетажна масивна сграда със 

застроена площ – 330 кв. м. и едноетажна масивна сграда – помощен блок със 

застроена площ -297 кв. м. Година на построяване 1970  г. 

   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 

                  №222                              

Гр.Ботевград,27.09.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно  приемане на годишния 

отчет за  изпълнение  на бюджета на община Ботевград, на сметките 

за средства от Европейския  съюз  и общинския дълг през 2017 година 

/вх.№0808-30/  и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският    съвет – Ботевград   на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.9 

от ЗОД  и във връзка с чл.140 от ЗПФ   и проведено     поименно  гласуване   с   

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

съветници 29,                        

 

  Р Е  Ш И: 
                                             

        1.Утвърждава окончателен годишен план на бюджета за 2017г., както 

следва: 

        1.1. По прихода в размер на  26 205 806 лв., съгласно Приложение № 

1, неразделна част от настоящето решение. 

        1.2. По разхода  в размер на  26 205 806 лв., съгласно Приложение № 

1, неразделна част от настоящето решение. 

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

2017г., както следва: 

       2.1.По прихода в размер на 23 779 089лв. съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящето решение 

       2.2.По разхода в размер на  23 779 089лв., съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящето решение. 

в т.ч. 

                            - Държавни дейности                            -     11 697 236 лв. 

                            - Местни дейности                                 -     11 232 110 лв. 

                            - Дофинансиране с общински приходи   -      849 743 лв. 

 

    3. Утвърждава окончателния годишен план на инвестиционната програма 

и отчет на инвестиционните разходи за 2017г., съгласно Приложение № 2, 

неразделна част от настоящото решение. 

    4. Утвърждава окончателен максимален размер на новите задължения за 

разходи по бюджета на общината за 2017г.  – 10 668 845 лв., съгласно 

Приложение № 3, неразделна част от настоящото решение. 



    5. Утвърждава окончателен максимален размер на поетите ангажименти 

по бюджета на общината за 2017г. – 9 996 392 лв., съгласно Приложение № 

4, неразделна част от настоящото решение. 

    6.  Приема отчета за изпълнение на сметки за средства от Европейския 

съюз за 2017г., съгласно Приложение 5,неразделна част от настоящото 

решение. 

    7. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2017г., съгласно 

Приложение № 6, неразделна част от настоящото решение. 

 

 
 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

     Р Е Ш Е Н И Е 

                  №223                             

Гр.Ботевград,27.09.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно одобряване на 

актуализирана бюджетна прогноза на община Ботевград за периода 

2019-2021 година в частта на местните дейности/ вх.№0809-24/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.83, ал.2 от Закона за публичните финанси 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. Одобрява актуализирана прогноза за показателите за поети 

ангажименти и за задължения за разходи за периода 2019-2021 г. -

Приложение №1а 

2. Одобрява актуализирана прогнозата за общинския дълг и разходите за 

лихви по него за периода 2019-2021 г.-Приложение №6г 

3. Одобрява актуализирана справка за ефекта от увеличението на 

минималната работна заплата за периода  2019-2021 г.-Приложение 

№7в 

4. Одобрява актуализирана бюджетната прогноза за местните дейности 

на община Ботевград за периода 2019-2021 г.-Приложение №8 

5. Одобрява актуализирана справка за приходите от концесии по 

бюджета на община Ботевград за периода 2019-2020 г.-Приложение 

№8а 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

  

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

     Р Е Ш Е Н И Е 

                  №224                             

Гр.Ботевград,27.09.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно предложение за поемане на 

общински дълг за осигуряване на финансиране за изпълнение на проекти по 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, приоритетна ос 2: 

„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ 

и за изплащане на остатък от безлихвен заем за покриване на наложени 

финансови корекции по проект „ГПСОВ Ботевград, довеждаща и съпътстваща 

инфраструктура към нея“ по Оперативна програма „Околна среда 2007-

2013“/вх.№0809-22/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 ЗМСМА, чл. 3, т. 2, във връзка с чл. 4, т. 1 и т. 9 от Закона за общинския 

дълг и проведено  поименно  гласуване   със    17  гласа „за“,  2 гласа „против“, 6 

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

 

  Р Е  Ш И: 
 

1. Община Ботевград да сключи рамково споразумение с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на 

който да поеме дългосрочен общински дълг, с цел реализацията на следните 

проекти: BG16RFOP001-2.001-0159-"Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в административната сграда на Община Ботевград"”, 

BG16RFOP001-2.001-0057-"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

сграда от културната инфраструктура на гр. Ботевград", BG16RFOP001-2.001-

0083-"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от 

образователната инфраструктура на гр. Ботевград", BG16RFOP001-2.001-0096-

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната 

инфраструктура на гр. Ботевград”, BG16RFOP001-2.001-0071-„Въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. 

Ботевград – етап 1“, BG16RFOP001-2.001-0168-„Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 

2“, BG16RFOP001-2.001-0171-„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 3“ и BG16RFOP001-2.001-

0176-„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в гр. Ботевград – етап 4“, финансирани от Оперативна програма „Региони 

в растеж” 2014 - 2020, приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в 



опорни центрове в периферните райони“, процедура BG16RFOP001-2.001 

„Енергийна ефективност в периферните райони“, и за изплащане на остатъка по 

наложени финансови корекции по проект „ГПСОВ Ботевград, довеждаща и 

съпътстваща инфраструктура към нея“, финансиран по Оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013“, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 1 148 379,00 (словом: един милион сто 

четиридесет и осем хиляди триста седемдесет и девет) 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга –дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 

части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 

средства. 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 4.083 % 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Ботевград, по чл. 45, ал. 

1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните 

взаимоотношения на община Ботевград по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от 

Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова 

сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект 

на особен залог; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Ботевград да подаде 

всички необходими документи в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише 

договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  
 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

  

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

     Р Е Ш Е Н И Е 

                  №225                             

Гр.Ботевград,27.09.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за 

допълване и актуализиране Програмата за управление и разпореждане 

с имотите-общинска собственост в община Ботевград/вх.№0809-12/и 
становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският    съвет – 

Ботевград   на основание чл.21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9  от ЗОС и чл. 

2а, ал. 2  от НРПУРОИ и проведено   поименно гласуване   с   22    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: 

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 учреди право на строеж върху тях да се допълни 

със следните имоти: 

         - Поземлен имот с идентификатор 05815.303.32 по КК и КР на гр. Ботевград, 

ул. „Св.св. Кирил и Методий”, с площ 537 кв. м., вид територия: урбанизирана, 

начин на трайно ползване: ниско застрояване, УПИ ХІХ, кв. 199 по 

регулационния план на гр. Ботевград;  

         - Поземлен имот планоснимачен №295, до кв. 49 по регулационния план на 

с. Радотина, с площ от 90 кв. м.; 

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

произтичащите от т.1 на решението процедури по   ЗОС. 

чл.21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9  от ЗОС и чл. 2а, ал. 2  от НРПУРОИ 

предлагам на Общински съвет-Ботевград да вземе следното 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

  

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

     Р Е Ш Е Н И Е 

                  №226                             

Гр.Ботевград,27.09.2018 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, 

включен в Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост през 2018 година. /вх.№0809-14/и становища на Постоянните 

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

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

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

проведено   поименно гласуване   с   21    гласа „за“,  0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        

   

      Р Е  Ш И: 

 

1. Одобрява актуални начална тръжна пазарна цени 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., актуализирана и допълнена с Решение №202/ 27.08.2018 г. на 

Общински съвет на община Ботевград, представляващ: 

      - Поземлен имот с идентификатор 05815.305.491 по КК и КР на гр.Ботевград, 

с площ от 1359.00 кв. м., предназначение на територията: урбанизирана, начин 

на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, УПИ VІ, кв. 148 по 

регулационния план на гр. Ботевград, при начална тръжна пазарна цена в размер 

на 68 000 (шестдесет и осем хиляди ) лева, без включен 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 

                  №227 

                          Гр.Ботевград,27.09.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно участие в извънредно заседание на 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана 

от „ВиК“ ЕООД-София /вх.№0809-9/ и становища на Постоянните комисии по 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 198е, ал. 

3 и ал. 5 от Закона за водите и проведено   гласуване   с   22    гласа „за“,  0 гласа 

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

                       

   

      Р Е  Ш И: 

 

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

представител на Община Ботевград в извънредното заседание на Общото 

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

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София, което ще се проведе на 

08.10.2018 г. (понеделник) от 14.00 часа в сградата на Областната 

администрация на Софийска област, гр. София, бул. „Витоша” №6, етаж 5, с 

мандата да гласува по  въпросите  от дневния ред, както следва: 

- по т. 1 от дневния ред: Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена 

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

приема решение за приемане на допълнително споразумение /анекс/ към 

сключения на 16.03.2016 г. Договор №92-00-1 за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги. 

- по т. 2. 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 

                  №228 

                          Гр.Ботевград,27.09.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  предварително съгласие за 

процедиране на засегнати общински имоти от предвиденото за 

изграждане на алея за велосипедно и пешеходно движение с. 

Трудовец - гр. Ботевград /вх.№0809-13/и становища на Постоянните 

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

21, ал. 1, т.8 и т. 11 и чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

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

се“ от общ брой общински съветници 29,                        

   

      Р Е  Ш И: 

 

 

       1.Дава съгласие за провеждането на необходимите процедури с поземлени 

имоти 000196, 000195, 000226 и 000226 по карта на възстановената собственост 

(КВС) в землището на с. Трудовец и поземлен имот с идентификатор 

05815.303.178 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на 

землището на гр. Ботевград, засегнати от предвиденото трасе за реализирането 

на обект „Изграждане на алея за споделено велосипедно и пешеходно движение 

от км  198+838 /с. Трудовец/  до км 200+175 /гр. Ботевград/  по път  I- 3 Бяла - 

Ботевград“, включително промяна предназначението за изграждане на обекти на 

техническата инфраструктура за поземлени имоти 000196 и 000195; 

       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 

                  №229 

                          Гр.Ботевград,27.09.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка  относно одобрение на пакет от документи 

за реализиране на Програма „Красива община“/вх.№0809-16/и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският    съвет – Ботевград   на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и проведено  поименно  

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

брой общински съветници 29,                        

   

      Р Е  Ш И: 

 

1. Общински съвет - Ботевград одобрява пакет документи за реализиране 

на Програма „Красива община“. 

2. Общински съвет - Ботевград определя размер на фонда за проекти по 

Програма „Красива община“ в размер до 50 000 лв. с ДДС от собствени приходи 

на община Ботевград. 

3. Общински съвет - Ботевград възлага на кмета на община Ботевград да 

предприеме всички необходими действия във връзка с подготовката и 

реализацията на Програма „Красива община“  

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

  

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

     Р Е Ш Е Н И Е 

                  №230 

                          Гр.Ботевград,27.09.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно предложение за разрешаване 

изработването на проект за ПУП-ПЗ на имот 080011,землището на с. Скравена, 

община Ботевград/вх.№0809-8/ и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос, Общинският    съвет – Ботевград   на основание  чл.21,  ал.1, т.11 и т.8 и 

във връзка с дейностите чл.20, чл.17, ал.1,т.2  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, на основание чл.124а, ал.1,  чл.124б, 

ал.1   от Закона за устройство на територията и  проведено  поименно  гласуване   

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

общински съветници 29,                        

    Р Е  Ш И: 
 

 1.  Разрешава изработването на проект за ПУП-ПЗ на имот 080011,  

землище на с.Скравена, Община Ботевград, като същия се раздели на две части - 

имот с проектен номер 080014 с площ от 2317 кв.м ще служи за изграждане на 

ваканционни бунгала, а имот с проектен номер 080015 – с площ от 14 814 кв.м 

ще служи за отглеждане на аква-култури- рибарник. 

2. Одобрява  приложеното Задание по чл.125 от Закон за устройство на 

територията, заедно с приложената скица –предложение. 

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

произтичащите от горното решение процедури. 

 
 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

  

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

     Р Е Ш Е Н И Е 

                  №230 

                          Гр.Ботевград,27.09.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно предложение за разрешаване 

изработването на проект за ПУП-ПЗ на имот 080011,землището на с. Скравена, 

община Ботевград/вх.№0809-8/ и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос, Общинският    съвет – Ботевград   на основание  чл.21,  ал.1, т.11 и т.8 и 

във връзка с дейностите чл.20, чл.17, ал.1,т.2  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, на основание чл.124а, ал.1,  чл.124б, 

ал.1   от Закона за устройство на територията и  проведено  поименно  гласуване   

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

общински съветници 29,                        

    Р Е  Ш И: 
 

 1.  Разрешава изработването на проект за ПУП-ПЗ на имот 080011,  

землище на с.Скравена, Община Ботевград, като същия се раздели на две части - 

имот с проектен номер 080014 с площ от 2317 кв.м ще служи за изграждане на 

ваканционни бунгала, а имот с проектен номер 080015 – с площ от 14 814 кв.м 

ще служи за отглеждане на аква-култури- рибарник. 

2. Одобрява  приложеното Задание по чл.125 от Закон за устройство на 

територията, заедно с приложената скица –предложение. 

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

произтичащите от горното решение процедури. 

 
 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

  

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

   

 

 

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                  №231 

                          Гр.Ботевград,27.09.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за 

изработване на ПУП-ПР за изменение на УПИ 1 и УПИ 11 в кв.9 по 

плана на с. Врачеш, община Ботевград. /вх.№0809-21/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.134,ал.1,т.1 от ЗУТ/Закон за устройство на 

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

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони 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..Разрешава изработване на проект за ПУП - ПР на Урегулиран Поземлен имот 

УПИ І-1138 и УПИ ХІ-1138 в кв.9 и изменение на уличната регулация в обхват 

между о.т.14 и о.т.99, образуват се придаваеми площи към УПИ І от 86 м.кв. и 

към УПИ ХІ от 47 м.кв.  като отреждането на УПИ се запазва.  

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 

                  №232 

                          Гр.Ботевград,27.09.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно съгласие за функциониране на 

паралелки под норматива в ОУ “Васил Левски“ град. Ботевград /вх.№0809-10/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, ал.2-ал.5 от Наредбата за финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование и  проведено   

поименно 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 за функционирането на паралелка 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 

Недостиг 

до 

мин.брой 

1. ОУ „В Левски” Ботевград II б клас 12 16 4 

      

  Общо за 

училището 

12 16 4 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

   

 

 

 

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                  №233 

                          Гр.Ботевград,27.09.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно съгласие за отпускане на 

финансови средства от собствени приходи за шахматен клуб „Балкани“ 

/вх.№0809-20/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   20    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 от собствени 

приходи на община Ботевград в размер до 750,00/ седемстотин и петдесет  

/ лева  на шахматен клуб „Балкани“- Ботевград за закупуване на десет броя 

шахматни комплекта и пет броя шахматни часовници  

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

   

 

 

 

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                  №234 

                          Гр.Ботевград,27.09.2018 г. 
  

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно съгласие за отпускане на 

финансови средства от собствени приходи за Лекоатлетически клуб „Балкан-

ветерани“ /вх.№0809-26/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   21    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 

до 600,00 /шестстотин/ лева от собствени приходи на Община Ботевград на 

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

Балканиада по лека атлетика за ветерани в гр. Целе, Словения . 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

   

 

 

 

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                  №235 

                          Гр.Ботевград,27.09.2018 г. 
  

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно съгласие за отпускане на 

финансови средства от собствени приходи за ОУ “Васил Левски“ с Новачене 

/вх.№0809-19/ 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   21    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 от собствени 

приходи на община Ботевград в размер до 1000,00/ хиляда  / лева  на  ОУ 

“Васил Левски“ с. Новачене за отбелязване на 170 години от създаване на 

училището.  

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

   

 

 

 

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                  №236 

                          Гр.Ботевград,27.09.2018 г. 
  

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно съгласие за отпускане на 

финансови средства от собствени приходи за изработка и монтаж паметна плоча 

на Майстор Вуно Марков в с. Врачеш /вх.№0809-18/и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският    съвет – Ботевград   на 

основание чл.21, ал.1 т.6  и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  и  проведено   поименно гласуване   с   21    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 от 

собствени приходи на община Ботевград в размер до 3140,00 / три хиляди 

сто и четиридесет лева   / лева  за изработка и монтаж на паметна плоча на  

Майстор Вуно  Марков в с. Врачеш. 

 

 
 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

   

 

 

 

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                  №237 

                          Гр.Ботевград,27.09.2018 г. 
  

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно съгласие за отпускане на 

финансови средства от собствени приходи за  спешен ремонт на сградата на 

пенсионерски клуб в с. Врачеш /вх.№0809-17/и становища на Постоянните 

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

ал.1 т.6   и т . 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

и  проведено   поименно гласуване   с   21    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 от 

собствени приходи на община Ботевград в размер до 2500,00 / две хиляди 

и петстотин лева   / лева  за. спешен ремонт на сградата на пенсионерския 

клуб в с. Врачеш. 

 

 

 
 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

   

 

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                  №238 

                          Гр.Ботевград,27.09.2018 г. 
  

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  финализиране процедурата по 

заличаване на „БКС“ ЕООД- в ликвидация /вх.№0809-28/ 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  чл. 273,ал.1 от Търговския закон и проведено   

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

се“ от общ брой общински съветници 29,                        

    

 

 Р Е  Ш И: 
 

 

1. Освобождава от отговорност ликвидаторът на „БКС“ЕООД- Ботевград/в 

ликвидация/ Милчо Николов Илчев, считано от 01.10.2018 година 

2. Цялото имущество на дружеството е  разпределено, като дружеството не 

притежава движими вещи, недвижимо имущество и финансови активи. 

3. Управомощава Милчо Николов Илчев да завърши необходимите правни 

и фактически действия по финализиране на процедурата по заличаване на 

„БКС“ЕООД- Ботевград/в ликвидация/  включително и вписване на това 

обстоятелство в Търговския регистър. 

 
 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

            №239                                 

Гр.Ботевград,27.09.2018 г. 
 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЛЮБОМИР ЛИЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД   на проекто - план за работа на 

Общински съвет – Ботевград за четвъртото  тримесечие на 2018 година  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   21 гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 гласа „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,         
                    

 

          Р Е Ш И: 

 

1. Приема план за работа на Общински съвет – Ботевград за 

четвъртото  тримесечие на 2018 година ,съгласно приложение. 
 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



       ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

 

П Л А Н 

за работа на Общинския съвет-Ботевград през  четвъртото  

тримесечие на 2018 година 

 

М.ОКТОМВРИ   – 25.10.2018 година 

 

1.Информация за готовността на община Ботевград за работа в зимни 

условия. 

Докл.:Иван Гавалюгов - Кмет на Община-Ботевград 

2.Докладни записки 

3.Питания на общински съветници 

            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

М. НОЕМВРИ-29.11.2018 година 

1.Докладни записки 

2.Питания на общински съветници 

 

 

 

 

 

 

М.ДЕКЕМВРИ-20.12.2018 година 

1. Информация за състоянието и управлението  на общинската собственост  

Докл.:Иван Гавалюгов -  Кмет на Община-Ботевград 

2. Докладни записки 

3. Приемане План за работа на Общински съвет-Ботевград за първото 

тримесечие на 2019 година 

Докл.Любомир Лилов -  Председател на Общински съвет-Ботевград 

5.  Питания на общински съветници 

 

 
 


