
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

   

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№240 

Гр.Ботевград,11.10.2018 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.№0810-2/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   19    гласа „за“,  0 гласа 

„против“, 1 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 следният имот: 

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

урегулирана площ от 4644 кв.м. 

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

произтичащите от т.1 на решението процедури по   ЗОС. 
 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

 ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/съгл. Пълном.№40/05.10.2018 г./ 

          

 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

   

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№241 

Гр.Ботевград,11.10.2018 г. 

  

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно даване съгласие за учредяване 

право на преминаване и право прокарване през недвижим имот-публична 

общинска собственост/ПИ 05815.301.313 по КК и КР на град 

Ботевград/вх.№0810-5/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

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

вр. чл. 34, ал. 4 и ал. 6 от ЗОС, вр. чл. 192, ал. 3 и ал. 5 и чл. 193, ал. 4, вр. ал. 6 

от ЗУТ и чл. 112, ал. 1 и ал. 2 от Закона за водите  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 учредяване на възмездно безсрочно право на 

преминаване и възмездно безсрочно право на прокарване /сервитут/ през 

част от поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.304.313 по КККР на гр. 

Ботевград – публична общинска собственост, целият с площ от 1 226 кв. м., 

с трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП За друг 

поземлен имот за движение и транспорт в полза на „СЕНСАТА 

ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 131018307, със седалище и 

адрес на управление:  гр. София, район „Искър“, бул. „Искърско шосе“ №7, 

Търговски център Европа, сграда 1, етаж 6, представлявано от Томи Вер 

Елст, Герит Хендрик Енсинг, Джефри Джон Коте, Чонг Бенг Суун – 

Управители, с цел изграждане на обект: „Склад с администрация, 

производствена сграда и преустройство на лаборатория“ в УПИ XXIV, кв. 

70, гр. Ботевград“ с обща дължина на трасето 5,14 (пет цяло и 

четиринадесет) метра и ширина 0,85 (нула цяло и осемдесет и пет) метра  

или обща квадратура 4,37 (четири цяло, тридесет и седем) кв. м., които 

изцяло попадат в поземления имот с идентификатор 05815.301.313 по КККР 

на гр. Ботевград. 

 



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

Възложителя на обекта при съобразяване със съществуващите подземни 

проводи и съоръжения и съгласно параметрите на представения 

Инвестиционен проект по част ВиК, фаза Идеен проект, съгласно заданието 

за проектиране и показаната ситуация на проектните трасета. 

 

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

произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ. 
 

  

 

 

 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

 ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/съгл. Пълном.№40/05.10.2018 г./ 

          

 

  

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

   

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№242 

Гр.Ботевград,11.10.2018 г. 

  

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно даване съгласие за учредяване 

право на преминаване и право прокарване през недвижим имот-публична 

общинска собственост/ПИ 05815.303.176 по КК и КР на град 

Ботевград/вх.№0810-6/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

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

вр. чл. 34, ал. 4 и ал. 6 от ЗОС, вр. чл. 192, ал. 3 и ал. 5 и чл. 193, ал. 4, вр. ал. 6 

от ЗУТ, както и във връзка с разпоредбите на чл. 67, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 64, ал. 

1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЕ, и  проведено   поименно гласуване   с   20    гласа „за“,  0 

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

                        

    

Р Е  Ш И: 

 

1 Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно безсрочно право на преминаване 

и безвъзмездно  безсрочно право на прокарване /сервитут/ през част от поземлен 

имот /ПИ/ с идентификатор 05815.303.176 по КККР на гр. Ботевград – публична 

общинска собственост, целият с площ от 2 958 кв. м., с трайно предназначение 

на територията: урбанизирана, НТП За друг поземлен имот за движение и 

транспорт в полза на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД /ЧЕЗ/, с ЕИК 

130277958, с адрес на управление - гр. София, бул. „Цариградско шосе“№159“, 

бл. „Бенч Марк“- Бизнес Център, представлявано от Томаш Пецка, Петър 

Холаковски и Виктор Станчев – членове на Управителния съвет на АД, с цел 

изграждане на обект: „Външно ел. захранване с кабел HH 1kV /в нова тръбна 

мрежа/ на „Едноетажна масивна сграда, в ПИ  с идентификатор 05815.303.70, кв. 

210, по плана на гр. Ботевград, община Ботевград“ с обща дължина на трасето  

211,75 (двеста и единадесет цяло и седемдесет и пет ) метра  и  ширина 1,20 (един 

и двадесет ) метра или с обща  квадратура  254,10 (двеста и десет цяло и десет) 

кв. м., които изцяло попадат в поземления имот с идентификатор 05815.303.176 

по КККР на гр. Ботевград. 



2 Предоставените по точки 1 ограничени вещни права да се усвоят от 

Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения Инвестиционен 

проект, по част Геодезия, фаза Работен проект, съгласно заданието за 

проектиране и показаната ситуация на проектните трасета. 

 

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

произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

 ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/съгл. Пълном.№40/05.10.2018 г./ 

          

 

  

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

   

 

 
     Р Е Ш Е Н И Е 

            №243 

Гр.Ботевград,11.10.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за изработване 

на Подробен устройствен план /ПУП/-ПР на УПИ XIV-Дом за деца и юноши 

в квартал 42 по плана на с. Гурково, община Ботевград /вх.№0810-11/ 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 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ  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 изработването на проект за изменение на Подробен 

устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) на УПИ XIV-Дом за деца и 

юноши в квартал 42 по регулационния план на с. Гурково, община Ботевград, 

като се промени отреждането му и стане УПИ XIV-Дом за социални грижи 

съгласно приложената скица-предложение. 

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

произтичащите от горното решение процедури. 
 

 

 
 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

 ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/съгл. Пълном.№40/05.10.2018 г./ 

          

 

  

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

   

 
     Р Е Ш Е Н И Е 

            №244 

Гр.Ботевград,11.10.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно съгласие за изработване на 

Подробен устройствен план /ПУП/-План за регулация/ПР/ на УПИ IV-За 

гражданска отбрана и търговско-производствена дейност-строителни материали 

и разтвори в квартал 210 по плана на гр. Ботевград /вх.№0810-9/ 

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 от Закона 

за устройство на територията (ЗУТ) и §8, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗУТ 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 изработването на проект за изменение на Подробен 

устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) на УПИ IV-За гражданска 

отбрана и търговско-производствена дейност-строителни материали и разтвори 

в квартал 210 по регулационния план на гр. Ботевград, като се промени 

дворищно-регулационната граница съобразно границата на поземлен имот с 

идентификатор 05815.303.63 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. 

Ботевград и се променено отреждането на УПИ IV-За временен приют за 

безстопанствени животни, съгласно приложената скица-предложение. 

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

произтичащите от горното решение процедури. 

 
 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

 ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/съгл. Пълном.№40/05.10.2018 г./ 

          

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

   

 
     Р Е Ш Е Н И Е 

            №245 

Гр.Ботевград,11.10.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно Съгласие за изработване на 

проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ XXIX-135,626, УПИ XXVIII-628, УПИ 

XXVII-628б и УПИ IX-Пионерски лагер в квартал 35 и улица-тупик с осови 

точки О.Т.383-О.Т.413-О.Т.414-О.Т.415(нова) по плана на к. Зелин, гр. 

Ботевград/вх.№0810-10/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   19    гласа „за“,  0 

гласа „против“, 1 гласа „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 

XXIX-135,626, УПИ XXVIII-628, УПИ XXVII-628б и УПИ IX-Пионерски 

лагер в квартал 35 и улица-тупик с осови точки О.Т.383-О.Т.413-О.Т.414 по 

регулационния план на к.Зелин, гр.Ботевград за образуване на нов УПИ 

XXIX-597,598,599,600, За бензиностанция с газостанция, навес, КТП, 

изгребна яма и паркинги, променяне на границата на УПИ IX-Пионерски 

лагер и удължаване на улица-тупик с осови точки О.Т.383-О.Т.413-О.Т.414-

О.Т.415(нова), съгласно приложеното мотивирано предложение. 

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

на произтичащите от горното решение процедури. 

 
 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

 ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/съгл. Пълном.№40/05.10.2018 г./ 

          

         Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

   
     Р Е Ш Е Н И Е 

            №246 

Гр.Ботевград,11.10.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за одобряване 

на схеми за поставяне  на 8 бр. преместваеми обекти-указателни табели 

върху терени  общинска собственост по действащия регулационен план на 

град Ботевград /вх.№0810-8/и становища на Постоянните комисии по същия 

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

ЗМСМА, чл.56, ал.1 и ал.2 от Закон за устройство на територията и чл.5, т.8 

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“,  0 гласа „против“, 0 

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

                

     Р Е  Ш И: 
 

1. Дава съгласие за одобряване от главния архитект на община 

Ботевград, на схеми за поставяне на указателни табели в поземлени 

имоти съгласно приложените схеми предложения : 

 

- ПИ с идентификатор 05815.301.368 

- ПИ с идентификатор 05815.303.176 

- ПИ с идентификатор 05815.303.175 

- ПИ с идентификатор 05815.301.303 

- ПИ с идентификатор 05815.301.310 

- ПИ с идентификатор 05815.301.226 

- ПИ с идентификатор 05815.304.543 

- ПИ с идентификатор 05815.304.1593 

2.  Възлага на Кмета на Община Ботевград последващите, съгласно закона 

действия.  
 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

 ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/съгл. Пълном.№40/05.10.2018 г./ 

          

         Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

   
     Р Е Ш Е Н И Е 

            №247 

Гр.Ботевград,11.10.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за одобряване 

на схеми за поставяне  на 8 бр. преместваеми обекти-рекламни билбордове 

върху терени  общинска собственост по действащия регулационен план на 

град Ботевград /вх.№0810-8/и становища на Постоянните комисии по същия 

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

ЗМСМА, чл.56, ал.1 и ал.2 от Закон за устройство на територията и чл.5, т.8 

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“,  0 гласа „против“, 0 

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

                

     Р Е  Ш И: 
 

1.Дава съгласие за одобряване от главния архитект на община Ботевград, на 

Схеми за поставяне на рекламни билбордове в поземлени имоти съгласно 

приложените схеми предложения: 

 

- ПИ с идентификатор 05815.31.217 

- ПИ с идентификатор 05815.27.491 

- ПИ с идентификатор 05815.37.99 

- ПИ с идентификатор 05815.303.175 

- ПИ с идентификатор 05815.303.182 

- ПИ с идентификатор 05815.301.226 

- ПИ с идентификатор 05815.41.106 

- ПИ с идентификатор 05815.301.26 

2.  Възлага на Кмета на Община Ботевград последващите, съгласно закона 

действия.  

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

 ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/съгл. Пълном.№40/05.10.2018 г./ 

             

      Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

   
     Р Е Ш Е Н И Е 

            №248 

Гр.Ботевград,11.10.2018 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 20 000 (двадесет 

хиляди) лева необходими за поставянето на постройки на допълващо 

застрояване, представляващи навеси в недвижими имоти – общинска 

собственост, находящи се в старата част на ж. к. „Васил Левски“, гр. 

Ботевград/вх.№0810-7/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   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 Общината в размер до 20 000 (двадесет хиляди) лева, 

необходими за поставянето на постройки на допълващо застрояване, 

представляващи навеси в недвижими имоти – общинска собственост, 

находящи се в старата част на ж. к. „Васил Левски“, гр. Ботевград. 

 

          2. Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички произтичащи 

по т. 1 действия. 
 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

 ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/съгл. Пълном.№40/05.10.2018 г./ 

             

      Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

„ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

   
     Р Е Ш Е Н И Е 

            №249 

Гр.Ботевград,11.10.2018 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.№0810-3//и становища на Постоянните 

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

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

във връзка §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010 г./, 

вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ  и    проведено   поименно гласуване   с   

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

съветници 29,                           

     Р Е  Ш И: 
 

1. Предоставя на наследниците на Коцо Петков Кенин, следния земеделски 

имот:  

- имот с проектен №037093 с НТП: недърв. горски площи, с площ от 0.736 дка, 

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

„Кривуля”, попадащ в имот №037093 - земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището 

на с. Краево, община Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица – 

проект №Ф00939/23.07.2018 г.; 

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

на Траянка Петрова Христова, в качеството й на наследник на Коцо Петков 

Кенин, както и на Началника на Общинска служба по земеделие – гр. Ботевград, 

по реда на АПК. 
 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

 ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/съгл. Пълном.№40/05.10.2018 г./ 

             

      Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

   
     Р Е Ш Е Н И Е 

            №250 

Гр.Ботевград,25.10.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Информация за готовността на Община Ботевград 

за работа при зимни условия/вх.№0810-18/   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   26    гласа „за“,  0 

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

29,                           

     Р Е  Ш И: 
 

 

1. Приема Информация за готовността на Община Ботевград за 

работа при зимни условия. 
 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

 

             

            

          Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

   

 

       ПРЕПИС! 

      

   
 

     Р Е Ш Е Н И Е 

            №251 

Гр.Ботевград,25.10.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЛЮБОМИР ЛИЛОВ  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-  БОТЕВГРАД   на Отчет за дейността  на 

Общинския съвет-Ботевград и неговите комисии през първото 

шестмесечие на 2018 година /вх.№0810-  22/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският    съвет – Ботевград   

на основание чл. 21, ал. 1, т.23 във връзка с чл.27,ал.6  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация    и проведено    гласуване   с   25    

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

съветници 29,                           

 

 

 

     Р Е  Ш И: 
 

 

1. Приема Отчет за дейността  на Общинския съвет-Ботевград и 

неговите комисии през първото шестмесечие на 2018 година . 
 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

 

           Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

   

     Р Е Ш Е Н И Е 

            №252 
Гр.Ботевград,25.10.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  приемане  информация за 

изпълнението на бюджета на община Ботевград към 30.06.2018 година 

/вх.№0810-20/ 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  във вр. с чл.137,ал.2 от 

Закона за публичните финанси  и проведено    гласуване   с   23    гласа „за“,  0 

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

                           

     Р Е  Ш И: 
 

 

1. Приема Информация  за изпълнението на бюджета на 

община Ботевград към 30.06.2018 година. 
 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

 

             

            

          Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

   

     Р Е Ш Е Н И Е 

            №253 
Гр.Ботевград,25.10.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно предложение  за поемане на 

общински дълг за осигуряване на проект за изпълнение на мерки за енергийна 

ефективност в сградата на МБАЛ-Ботевград пред фонд „Енергийна ефективност  

и възобновяеми източници“/ вх.№0810-19/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 

от Закона за общинския дълг и проведено    поименно  гласуване   с   16    гласа 

„за“,  0 гласа „против“, 11 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,                           

     Р Е  Ш И: 

 

1. Общински съвет – Ботевград дава съгласие за поемане на дългосрочен 

дълг от Община Ботевград за финансиране на проект „Изпълнение на мерки за 

енергийна ефективност в сградата на МБАЛ-Ботевград“ при следните 

параметри: 

1) Начин на изразходване на средствата – Прилагане на 

енергоспестяващи мерки в сградата на „Многопрофилна болница за 

активно лечение – Ботевград“ 

2) Финансираща институция – Фонд „Енергийна ефективност и 

възобновяеми източници” 

3) Максимален размер на дълга – до 2 700 000,00 (словом: два милиона 

и седемстотин хиляди) 

4) Валута на дълга – лева 

5) Максимален срок на погасяване – до 84 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване 

6) Максимален лихвен процент – 3.5 %  (три цяло и пет десети 

процента), фиксиран за целия срок на договора  

7) Условия на погасяване – по договаряне, съгласно погасителен план  

8) Обезпечение по кредита - залог върху настоящи и бъдещи парични 

вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи  на Общината 

по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публични финанси 



и бюджетните взаимоотношения на Общината по чл. 52, ал. 1, т. 1, 

букви „а“ и „б“ от Закона за публични финанси, постъпващи по банкова 

сметка, вземанията за наличността по която, настоящи и бъдещи, също 

са обект на особен залог, покриващи 150 % от размера на кредита 

9) Такси и комисионни – без такси и комисионни, включително такса 

предсрочно погасяване след втората година от кредита. 

 

2. Упълномощава и възлага на кмета да представлява Общината и да 

предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия за: 

-  кандидатстване за отпускане на кредит; 

-  подписване и подаване на всички необходими документи; 

-  сключване на договор за кредит при гореописаните условия; 

-  учредяване на обезпечението, а именно вписване на Договора за 

особен залог на вземанията, описани в т. 8), в Централен регистър на 

особените залози. 

 
 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

 

             

            

          Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

   

     Р Е Ш Е Н И Е 

            №254 
Гр.Ботевград,25.10.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЛЮБОМИР ЛИЛОВ  - ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  

приемане на Вътрешни правила за организацията  и реда за проверка на 

декларации и за установяване конфликт на интереси в Общински съвет – 

Ботевград./вх.№ 0810-  23  / и становища на Постоянните комисии по същия 

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

ЗМСМА и чл.10, във връзка с §3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на 

декларации и за установяване на конфликт на интереси и проведено      

гласуване   с   26    гласа „за“,  0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от 

общ брой общински съветници 29,                           

 

 

     Р Е  Ш И: 
 

 

1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на 

декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет –

БОТЕВГРАД, съгласно текста, приложен към настоящото решение и 

неразделна част от него. 

 

2.Препис от решението да се предостави на  председателя и членовете на 

постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси, както и на служителя в звеното по чл.29а от ЗМСМА за сведение 

и изпълнение. 
 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

        

            Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

   

    

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

            №255 
Гр.Ботевград,25.10.2018 г. 

 

 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  приемане Стратегия за развитие 

на образованието в община Ботевград за периода 2018-2023 г./вх.№0810-17/и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският    съвет – 

Ботевград   на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и проведено      гласуване   

с   13    гласа „за“,  0 гласа „против“, 9 гласа „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,                           

  

 

 

    Р Е  Ш И: 

 

 

1. Приема Стратегия за развитие на образованието в Община Ботевград 

за периода 2018-2023 г. 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

 

        

            Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

   

  Р Е Ш Е Н И Е 

            №256 
Гр.Ботевград,25.10.2018 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.№0810-15 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: 

1.1. В 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 намерение да продаде или да учреди право на строеж върху тях се 

включат следните имоти: 

- Урегулиран поземлен имот ХХVІ-121, за обществено обслужване, с площ от 

1575 кв.м. в кв. 14 по регулационния план на с. Липница; 

         - Поземлен имот №15, кадастрален район 207 по плана на новообразуваните 

имоти  за местност „Лъга”, землище с. Радотина, с площ от 555,44 кв.м., начин 

на трайно ползване: земеделска земя, категория на земята: V. 

1.2. В 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 намерение да учреди вещно право на ползване или право на 

управление се включат следните имоти: 



      - УПИ VІІІ-166 в кв. 13 по плана на с. Липница, с площ от 3600 кв.м., заедно 

със застроената в него двуетажна масивна сграда със ЗП 550 кв.м. и РЗП 1100 

кв.м. /бивше ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – с. Липница”/; 

         - Масивна сграда /съблекалня и къпалня/, с площ от 42 кв.м. на един етаж, 

построена върху поземлен имот №000020, целият с площ от 4,638 дка по КВС за 

местност „Локвите”, землище на с. Трудовец. Година на построяване: 1969 г.; 

      - Помещение с площ от 11.20 кв.м., находящо се в юго-западната част на 

самостоятелна сграда с идентификатор 05815.302.241.1 със ЗП-174.00кв.м., 

етажи: един; предназначение: Друг вид обществена сграда - КВАРТАЛЕН КЛУБ, 

построена през 2007г., конструкция: масивна, находяща се в Поземлен имот с 

идентификатор 05815.302.241 по КККР на гр. Ботевград, с площ 1240.00 

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

ползване: за друг вид обществен обект, комплекс, квартал 10, парцел Х.   

         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 

            №257 
Гр.Ботевград,25.10.2018 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.№0810-14/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 за общинската 

собственост  и проведено     поименно  гласуване   с   16    гласа „за“,  0 гласа 

„против“, 7 гласа „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 412 Д,  с идент. номер на превозното 

средство- WDV9044221Р572498, номер на двигателя -

60298000035428, рег. №СО6409СС,дата на първа регистрация 

01.03.1996 година. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

        

            Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

   

  Р Е Ш Е Н И Е 

            №258 
Гр.Ботевград,25.10.2018 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЛЮБОМИР ЛИВЛОВ  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно 

попълване състава на Постоянни комисии към ОбС /вх.№-810-24/ 
и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският    съвет – 

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

и местната администрация и чл.6,ал.1 от Правилника за организация и дейност 

на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация  

и проведено    гласуване   с   24    гласа „за“,  0 гласа „против“, 1 глас „въздържал 

се“ от общ брой общински съветници 29,                           

          

 Р Е  Ш И: 

 

 

1. Избира за член на ПК по местно самоуправление и законност 

Тихомир Иванов Лалов на мястото на Ренета Данова Георгиева. 

2. Измира за член на ПК по образование, наука, култура и духовни 

дейности Станислав Иванов Воденичарски на мястото на Ренета 

Данова Георгиева 

3. Избира за член   на ПК за работа с децата, младежта, спорта и 

туризма Станислав Иванов Воденичарски на мястото на Димитър 

Пенчев Димитров. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

        

            Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

   

  Р Е Ш Е Н И Е 

            №259 
Гр.Ботевград,25.10.2018 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.№0810-16/и становища на Постоянните комисии по 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка 

§27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, 

ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ   и проведено     поименно  гласуване   с   24    гласа 

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

29,                           

          Р Е  Ш И: 

 

1. Предоставя на наследниците на Стоянка Димитрова Недкова, следния 

земеделски имот: 

- проектен имот с идентификатор 05815.5.407 с НТП: нива, с площ от 703 кв.м., 

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

„Зелин”, образуван от имоти с идентификатори: 05815.5.132 /стар номер по 

КВС №005132/ и 05815.5.131 /стар номер по КВС №005131/ - земи по чл. 19 от 

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

съгласно скица – проект №15-432742/28.06.2018 г.; 

 2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Мария Минова Димитрова, в качеството й на наследник на Стоянка 

Димитрова Недкова, 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 

            №260 
Гр.Ботевград,25.10.2018 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно разрешаване изработването на 

проект  на ПУП-ПП за разпределителен  газопровод до в.з. Лозята,с. 

Трудовец./вх.№0810-25/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. 124a, ал. 1 

от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ  и 

проведено       гласуване   с   20    гласа „за“,  0 гласа „против“, 1 гласа „въздържал 

се“ от общ брой общински съветници 29,                           

          

         Р Е  Ш И: 

 

      1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – 

Парцеларен план /ПУП-ПП/ за разпределителен газопровод до в.з. „Лозята“, с 

Трудовец“, касаещ газопроводно трасе минаващо през имоти с номера 0123, 0127 

и 0133 по КВС на с. Трудовец и План-схема към Подробен устройствен план за 

„Газификация на в.з. „Лозята“, с Трудовец“. 

       2. Одобрява приложеното техническо задание по чл. 125 ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; 

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

произтичащите от горното решение процедури по ЗУТ. 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

       

            Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

    Р Е Ш Е Н И Е 

            №261 
Гр.Ботевград,25.10.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под 

наем на помещения в общински недвижим имот-триетажна масивна сграда 

/Бивша сграда на “Родина“75И/,гр. Ботевград/вх.№0810-29/и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският    съвет – Ботевград   на 

основаниечл.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 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        

            

         Р Е  Ш И: 

     1. Дава съгласие кмета на община Ботевград да отдава под наем за срок от 4 

(четири), години, чрез публични търгове с тайно наддаване на помещения, 

находящи се в недвижим имот – частна общинска собственост:  

          - триетажна масивна административна сграда, с част от партер и сутерен, 

построена през 1965 г. /Бивша сграда на “Родина-75И”/, 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, бул. „Цар Освободител” №15,  

           при начални тръжни месечни наемни цени, съгласно Тарифата  за 

определяне на минимален месечен наем на 1 кв. м. полезна площ при отдаване 

под наем на общински имоти към Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, както следва:  

            - за административни, стопански и медицински заведения, 

регламентирани в чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ -  6.00 лв. на кв. м. на месец; 

            - за складови и обслужващи площи - 3.50 лв. на кв. м. на месец; 

            - за отдаване под наем на юридически лица с нестопанска цел - 3.00 лв. 

на кв. м. на месец; 

         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 

            №262 
Гр.Ботевград,25.10.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно изработване на проект за 

изменение на ПУП-ПР на УПИ в кв.6 по плана на гр. Ботевград 

/вх.№0810-30//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. 135, ал.2  от Закона за устройство на територията (ЗУТ и §8, ал. 2, т. 3 

от ПЗР на ЗУТ 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 за изработването на проект за изменение на Подробен 

устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) на УПИ IX-166 и УПИ X-167, 

кв. 6 по регулационния план на      гр. Ботевград, като се изменени дворищно-

регулационната линия между същите в съответствие с имотната граница между 

ПИ с идентификатор 05815.302.142 и ПИ с идентификатор 05815.302.143 по 

кадастрална карта и кадастрални регистри 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 

            №263 
Гр.Ботевград,25.10.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие управителят на 

„МБАЛ-Ботевград“ЕООД да отдава под наем помещения, които не се ползват 

ефективно /0810-31/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

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

местното самоуправление и местната администрация и чл. 21 от Наредба за 

упражняване правото на собственост на общината върху общинската част от 

капитала на търговските дружества  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 управителят на „МБАЛ – Ботевград” ЕООД да отдава под наем  

помещения, които не се ползват ефективно  от предоставения за безвъзмездно 

ползване сграден фонд с Решение № 261/ 28.09.2017 г. на Общински съвет 

Ботевград. Отдаването под наем се извършва чрез търг или конкурс, като 

началната цена не може да бъде по-ниска от определената в Тарифата към 

Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, утвърдена от Общинския съвет за съответния 

вид и дейност. 

          

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

           

 

         Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 


