
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

    Р Е Ш Е Н И Е 

            №264 
Гр. Ботевград,01.11.2018 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/вх.№0810-33/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 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., актуализирана и допълнена с Решение №225/ 27.09.2018 г. на Общински 

съвет на община Ботевград, представляващ: 

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

площ от 537.00 кв.м., предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: ниско застрояване, УПИ ХІХ, кв. 199 по регулационния план на гр. 

Ботевград, с адрес: гр. Ботевград, ул. „Св.св. Кирил и Методий”, при начална тръжна 

пазарна цена в размер на 9 591.00 (девет хиляди петстотин деветдесет и един) 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 

            №265 
Гр.Ботевград,01.11.2018 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/вх.№0810-34/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 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., актуализирана и допълнена с Решение №225/ 27.09.2018 г. на 

Общински съвет на община Ботевград, представляващ: 

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

Радотина, с площ от 90 кв.м., при начална тръжна пазарна цена в размер на 1 080 

(хиляда и осемдесет) 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 

            №266 
Гр.Ботевград,01.11.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отпускане на финансови  

средства за закупуване на печка-конвектомат за ДЯ „Здравец“- Ботевград  

/вх.№0810-35/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският    

съвет – Ботевград   на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.8 от Закон 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 от собствени приходи на община Ботевград да бъдат 

отпуснати финансови средства в размер до 7000 /Седем хиляди/ лева за 

закупуване  на печка-конвектомат за ДЯ „Здравец“- Ботевград. 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

    Р Е Ш Е Н И Е 

            №267 
Гр.Ботевград,13.11.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно заповед №ВР-29/.07.11.2018 г. на 

Областния управител на Софийска област /вх.№0811-12/09.11.2018г./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, чл. 45, ал. 7 и ал. 

9 от ЗМСМА, чл. 3, т. 2, във връзка с чл. 4, т. 1, чл. 17 и чл. 19а от Закона за 

общинския дълг, чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс и 

проведено поименно     гласуване   със 17     гласа „за“,  0 гласа „против“, 8 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        

            

       Р Е  Ш И: 

 

1. Потвърждава Решение № 253 от 25.10.2018 г. на Общински съвет-

Ботевград със следния текст: 

1.1. 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. 

3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 

допуска предварително изпълнение на настоящото решение със следните 

мотиви: необходимост от предприемане на незабавни действия за подаване на 

документи пред Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ за 

разглеждане на предложението за проект, предвид факта, че заседанието на 

Управителния съвет на фонда ще се състои на 15.11.2018 г., съответно 

своевременно стартиране на процедури съобразно Закона за обществените 

поръчки и последващо сключване на договор при посочените условия и 

изпълнение на проекта в максимално кратък срок. 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

            №268 
Гр.Ботевград,13.11.2018 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 на община Ботевград /вх.№0810-

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 25     гласа „за“,  0 гласа „против“, 0 

гласа „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 2018г., съгласно приложение №1 - ПЛАН за 

компенсирани промени  на капиталовите разходи между отделни обекти, 

финансирани със средства от целевата субсидия, определена със закона за 

държавния бюджет за  2018г. 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

          

 

 

 

 

 

             Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

            №269 
Гр.Ботевград,13.11.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на 

финансови средства от собствени приходи на община Ботевград за обект 

„Вътрешен ремонт на ОДЗ “Здравец“, в село Литаково/вх.№0810-39/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 25     гласа „за“,  0 гласа 

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

                                   

       

 

        Р Е  Ш И: 
 

 

1. Дава съгласие  от собствени приходи на община Ботевград да бъдат 

отпуснати финансови средства в размер до 60000.00/шестдесет хиляди/ 

лева с включен ДДС за ремонт на следния обект „Вътрешен ремонт на ОДЗ 

„Здравец“, с. Литаково“. 

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 

            №270 
Гр.Ботевград,13.11.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на 

ползване върху имот частна общинска собственост по реда на чл.39,ал.4 от ЗОС 

и учредяване безвъзмездно право на строеж по чл.37,ал. 5 от ЗОС./вх.№0811-11/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. 37, ал. 5, чл.39, ал. 4 от Закона за общинската 

собственост, чл. 60, ал. 1 от  Административно процесуалния кодекс, 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. Дава съгласие да се учреди на „ДиВен – 78” ООД, ЕИК 203459263, със 

седалище и адрес на управление: област София, община Ботевград, гр. 

Ботевград, 2140, ж.к. „Васил Левски”, бл. 52, вх. Б, ет. 5, ап. 15, представлявано 

от Илиян Стефанов Димитров, в качеството му на управител:  

         1.1. Безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години и право на строеж 

за преустройство върху  недвижим имот  - частна общинска собственост, актуван 

с акт за общинска собственост №4131 от 20.08.2018 г., вписан с вх.рег. №3422 от 

31.08.2018 г., №101, том ХІV, парт. 58 931 в Служба по вписванията Ботевград, 

представляващ: УПИ ХІV-222 в кв. 42 по регулационния план на с. Гурково, с 

площ 4644 кв.м., заедно с построената в него двуетажна масивна сграда със 

застроена площ 477 кв.м. и разгъната застроена площ 954 кв.м. 

         1.2. Безвъзмездно право на строеж върху  939 кв.м. разгъната застроена 

площ, като допълващо застрояване в съответствие с предвижданията на ПУП на 

УПИ ХІV в кв. 42 по плана на с. Гурково и при съобразяване с нормите на 

застрояване на терена  върху недвижим имот  - частна общинска собственост, 

актуван с акт за общинска собственост №4131 от 20.08.2018 г., вписан с вх.рег. 

№3422 от 31.08.2018 г., №101, том ХІV, парт. 58 931 в Служба по вписванията 



Ботевград, представляващ: УПИ ХІV-222 в кв. 42 по регулационния план на с. 

Гурково, с площ 4644 кв.м. 

         2.  Безвъзмездното право на ползване и безвъзмездното право на строеж се 

учредяват, при следните условия и задължения за „ДиВен – 78” ООД: 

          2.1. Да подготви за своя сметка проектното предложение за кандидатстване 

за финансиране по мярка „Развитие на услуги във всички сектори и други 

неземеделски дейности по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на 

Министерство на земеделието, храните и горите, за предоставяне на социалната 

услуга, в това число да подготви за своя сметка инвестиционен проект за 

реконструкция на съществуващата сграда и облагородяване на дворното 

пространство. 

         2.2. В случай, че проектното предложение бъде одобрено да сключи 

договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта, както и да 

управлява и изпълни проекта, като е пряко отговорно за законосъобразното 

управление на проекта и осигуряване качественото изпълнение на заложените 

дейности. 

         2.3. Да извърши предвидените по обем и вид в проектното предложение и 

разрешението за строеж строително монтажни работи, както и да предприеме 

незабавни действия за въвеждане в експлоатация на осъщественото 

строителство. 

         2.4. Да ползва и експлоатира инвестицията по проекта, съобразно нейното 

предназначение, като предоставя непрекъснато социалната услуга в обема, 

сроковете и условията, заложени в договора за безвъзмездна финансова помощ. 

         2.5. Да съхранява цялата документация в периода на изпълнение на проекта, 

в съответствие с изискванията на Оперативната програма, както и да осигури 

надлежна отчетност. 

         2.6. Да осигури наличието на всички права на интелектуална собственост, 

свързани с проучвания, изследвания, чертежи, планове, информационни 

материали и други, изготвени във връзка с планирането, реализацията, 

мониторинга и оценката на проектното предложение. 

          2.7. Да не извършва разпоредителни сделки в полза на трети лица във 

връзка с предоставяните вещни права, без предварително съгласие на Община 

Ботевград и при съблюдаване на изискванията по договора за безвъзмездна 

финансова помощ. 

          2.8. Да осигури необходимия финансов ресурс за реализация на проектното 

предложение през периода на изпълнение на проекта и договора, в случай че 

възникне такава необходимост. 

          2.9. Да управлява социалния дом за възрастни хора и да предлага 

качествена социална услуга, която включва освен задоволяване на физически и 

социални потребности на възрастните хора, като осъществява управление и 

устойчиво развитие на дейността, в което следва са се имплементират и други 

социални дейности. 



         2.10. Във връзка с предоставянето на социалната услуга, да създава 

устойчива заетост на местното население. 

         2.11. За целия период в рамките на предоставеното право на ползване, да 

предостави безвъзмездно и непрекъснато 4 места за настаняване от капацитета 

на дома за настаняване на възрастни хора на лица, предложени от общината в 

рамките на предоставяна от общината социална услуга. 

         2.12. За целия период в рамките на предоставеното право на ползване да 

укрепва, реконструира, обзавежда сградата/сградите, съответно поддържа имота 

в контекста на нуждите, за които се използва, както и да поддържа терена. 

         2.13. За целия период в рамките на предоставеното право на ползване да 

заплаща дължимите местни данъци, такса битови отпадъци. 

         2.14. В случай, че не бъде одобрено проектното предложение на ДиВен-78“ 

ЕООД за кандидатстване за финансиране по мярка „Развитие на услуги във 

всички сектори и други неземеделски дейности по мярка 6.4.1. „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020г. на Министерство на земеделието, храните и горите, 

дружеството се задължава да уведоми община Ботевград своевременно, като 

учредените вещни права по точка 1.1 и 1.2 от настоящото решение, се погасяват. 

ДиВен-78“ ЕООД се задължава да върне владението и ползването на терена и 

съществуващата сграда.  

        3.  На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на 

решението във връзка със срока за кандидатстване – 07.12.2018 г. за финансиране 

по мярка „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности 

по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на Министерство на 

земеделието, храните и горите. 

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

произтичащите от т.1 и т.2 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 

            №271 
Гр.Ботевград,13.11.2018 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 Закона за общинската собственост /вх.№0811-

10/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, във връзка с чл. 6, ал.1 и ал. 3 от Закона за общинската 

собственост , чл.305, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование   

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. Обявява за частна общинска собственост, поради отпаднало 

предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно 

значение следният имот – публична общинска собственост, актуван с  №34/ 

17.11.1997 г.: 

   – „Детски дом” – УПИ ІІ в кв. 49 по регулационния план на с. Скравена, с 

урегулирана площ от 2446 кв.м. Застроени площи: Двуетажна масивна сграда от 

390 кв.м. и едноетажна от 152 кв.м. Година на построяване -1973 г., като имотът 

да се ползва за други социални или хуманитарни дейности. 

  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 

            №272 
Гр.Ботевград,13.11.2018 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 през 2018 година. /вх.№0810-41/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 25     гласа „за“,  0 гласа 

„против“, 0 гласа „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 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 05815.306.1236, с площ от 140 /сто и 

четиридесет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана; 

начин на трайно ползване: за съоръжение на електропровод, стар идентификатор 

05815.306.1033; 05815.306.1011, номер по предходен план: квартал: 24, УПИ I, 

в.з. „Чеканица”; 

        - Урегулиран поземлен имот ХV-863 с урегулирана площ от 1065 кв.м. , 

празен незастроен в кв. 41 по плана на с. Новачене.   

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

произтичащите от 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 

            №273 
Гр.Ботевград,13.11.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно съгласие за отпускане на финансови 

средства от собствени приходи на общината за обект Доставка и монтаж на 

отоплителна газова инсталация за ведомствен апартамент  собственост на 

община Ботевград в комплекс „Панорама-Ботевград“/вх.№0811-7/ 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 25     гласа „за“,  

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

                                    

 

 

 

Р Е  Ш И: 

 

1. Дава съгласие от собствени приходи на община Ботевград да бъдат отпуснати  

финансови средства в размер до 3 700,00 (три хиляди и седемстотин) лева с 

включен ДДС за ремонт на обект: „Доставка и монтаж на отоплителна газова 

инсталация за ведомствен апартамент в комплекс Панорама - Ботевград“. 

 

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 

 

 


