
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

   

 

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

             № 1 

  Гр.Ботевград,17.01.2019 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно упълномощаване представител на 

община Ботевград за участие в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособена  територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация “ЕООД-

София./вх.№0801-1/ и 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 19 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 извънредно 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 

28.01.2019 г. (понеделник) от 14.00 часа в сградата на Областната 

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

заседателна зала с мандата да гласува по  въпросите  от дневния ред, както 

следва: 

- по т. 1 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 

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

одобрява текста и сключването на  Допълнително споразумение №1 към 

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

експлоатация на В и К системи и съоръжения и предоставяне на В и К услуги и 

упълномощава  Председателят на Асоциацията по В и К на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София да подпише 

Допълнително споразумение №1 към сключения на 16.03.2016 г. Договор №92-

00-1 за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системи и съоръжения 

и предоставяне на В и К услуги. 

 



 

-  по т. 2 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 

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

приема В и К системите и съоръженията на територията на община Правец, 

които не са предадени на Асоциацията по В и К на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София до 31.12.2014 г. 

или са новоизградени  и въведени в експлоатация след 01.01.2015 г., а именно: 

Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Разлив, община Правец; 

Реконструкция на водопроводна мрежа в кв. „Север”, гр. Правец, община 

Правец; 

Напорен водопровод от ПС ІІ подем, находящ се в УПИ І-296, кв. 158, гр. Правец 

до съществуващия напорен резервоар за питейни води в терена на ПСПВ, гр. 

Правец в ПИ №027088, м. „Рътта”, землището на гр. Правец; 

Помпена станция за питейна вода – с. Своде, община Правец. 

- по т. 3. 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 

              № 2 

  Гр.Ботевград,17.01.2019 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 Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в 

община Ботевград през 2019 г./вх.№0801-11/ 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.35, ал.1, във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС и чл. 65, ал. 1 от НРПУРОИ    и 

проведено  поименно гласуване   с 19 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 2019 г., приета с Решение №302/ 

20.12.2018 г. на Общински съвет на община Ботевград, представляващ: 

         - Урегулиран поземлен имот ІV-за жилищно строителство в кв. 1 по 

регулационния план на с. Боженица, с урегулирана площ от 1621 кв.м., граници 

на имота: от две страни улица, УПИ І.  

при начална тръжна пазарна цена в размер на 14 881 (четиринадесет хиляди 

осемстотин осемдесет 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 

              № 3 

  Гр.Ботевград,17.01.2019 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,  в 

Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в 

община Ботевград през 2019 г./вх.№0801-6/и становища на Постоянните 

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

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

чл.35, ал.1, във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС    и проведено  поименно гласуване   

с 19 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 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 2019 г., 

приета с Решение №302/ 20.12.2018 г. на Общински съвет на община Ботевград, 

представляващ: 

   - Поземлен имот №236.45, кадастрален район 236 по плана на 

новообразуваните имоти за местност "Разсадника", землище с. Боженица, с площ 

от 1080,63 кв.м., начин на трайно ползване: земеделска земя, категория на земята: 

VІ, актуван с акт за частна общинска собственост №3460/ 16.11.2018 г., вписан с 

вх. рег. №3436 от 21.11.2017 г., №54, том ХІІІ, парт. 54 350 в Служба по 

вписванията Ботевград, при начална тръжна цена 1656.00 (хиляда шестстотин 

петдесет и шест) лева. Сделката е освободена от 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 

              № 4 

  Гр.Ботевград,17.01.2019 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка  относно прекратяване на съсобственост в 

недвижим имот УПИ ХI-1138 в кв.9 по регулационния план на с. Врачеш, между 

община Ботевград и физическо лице  по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС/вх.№0801-

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

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

и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС 

, чл.70, ал.1, т. 2 и ал. 2 от НРПУРОИ и проведено  поименно гласуване   с 19 

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

съветници 29,                                                                               

                                                     

 

    Р Е  Ш И: 

 

 

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

сделка - прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската 

собственост в УПИ ХІ-1138 (единадесети за имот пл. номер хиляда сто тридесет 

и осем) в кв. 9 (девет) по плана на с. Врачеш, целият с урегулирана площ от 606 

(шестстотин и шест) кв. м.,  представляваща: 

          Терен с площ от 47 кв.м., влизащ по регулация от  улица към УПИ ХІ-1138 

в кв. 9 по плана на с. Врачеш, целият с площ от 606 кв.м., актуван с акт за частна 

общинска собственост №4226 от 21.12.2018 г., вписан с вх. №4850 от 21.12.2018 

г., №198, том 19 в Служба по вписванията Ботевград, граници на терена: улица, 

УПИ ІІ-1137, УПИ ХІ-1138, УПИ І-1138, граници на УПИ ХІ-1138: улица, УПИ 

ІІ-1137, УПИ Х-1139, улица, УПИ І-1138,  

         по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС на пазарна цена в размер на 582.80 

(петстотин осемдесет и два лева и 80 ст.), без включен ДДС, 

         в полза на Петко Стаменов Петков, с адрес: с. Врачеш, ул. „В. Левски” – 

собственик на източната ½ идеална част от поземлен имот планоснимачен 

№1138 в кв. 9 по регулационния план на с. Врачеш,  съгласно нотариален акт за 

дарение на недвижим имот от 27.11.1998 г., №129, том І, рег. №925, дело №129 



от 1998 г., вписан в Служба по вписванията Ботевград с вх. рег. №962 от 

27.11.1998 г., акт №72, том ІІІ, парт. том 103, стр. 931.  

        

2. Възлага на кмета на община-Ботевград да изпълни 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 

              № 5 

  Гр.Ботевград,17.01.2019 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно определяне на минимални и 

максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег

 /вх.№0801-8//и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

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

чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози   и проведено   гласуване   

с 19 гласа „за“,  0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,                                                                               

                                                        Р Е  Ш И: 

 

1. Определя минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един 

километър пробег валидни за територията на община Ботевград, както следва: 

- дневна тарифа за един километър пробег                        0.60 лв. 

- нощна тарифа за един километър пробег                         0.70 лв. 

2. Определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един 

километър пробег валидни за територията на община Ботевградq както следва: 

- дневна тарифа за един километър пробег                        1.10 лв. 

- нощна тарифа за един километър пробег                         1.20 лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Ботевград последващите съгласно закона 

действия.  
 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

     

     Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

              № 6 

  Гр.Ботевград,17.01.2019 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно разкриване на услугата „Дневен 

център за деца и младежи с увреждания“ в град Ботевград като делегирана от 

държавата дейност /вх.№0801-13/и становища на Постоянните комисии по 

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

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

връзка с Методика за определяне числеността на персонала в специализираните 

институции и социалните услуги в общността   и проведено   поименно гласуване   

с 19 гласа „за“,  0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,                                                                               

                                                        Р Е  Ш И: 

    1. Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ обособява 
звено „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ - Ботевград към Община 
Ботевград, финансирано от делегирани от държавата дейности, считано от 
01.01.2019г. 

  2. Считано от 01.01.2019г. утвърждава численост на персонала в звено 
„Дневен център за деца и младежи с увреждания“ с дванадесет и половина щатни 
бройки, както следва: Ръководител - 1 брой, Социален работник - 1 брой, 
Психолог, той и педагог -  1 брой, Кинезитерапевт - 1,5 броя, Медицинска сестра 
- 1 брой, Детегледач - 3 броя, Помощник-възпитател – 2 броя, Социален асистент 
– 1 брой, Санитар - 1 брой. 

          3. Считано от 01.02.2019г. утвърждава численост на персонала в звено 
„Дневен център за деца и младежи с увреждания“ с дванадесет и половина щатни 
бройки, както следва: Ръководител - 1 брой, Социален работник - 1 брой, 
Психолог, той и педагог -  1 брой, Кинезитерапевт - 1,5 броя, Медицинска сестра 
- 1 брой, Детегледач - 6 броя, Санитар - 1 брой. 

   4. Дава съгласие за бюджетната 2019г. да се дофинансира дейността на 
ДЦДМУ – Ботевград със собствени средства на община Ботевград в размер до 
20 000 /двадесет хиляди/ лева.  
 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

              № 7 

  Гр.Ботевград,17.01.2019 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно представяне на Стратегически план 

за дейността на звено „Вътрешен одит“ в Община Ботевград за периода 2019-

2021 г и на Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ в Община 

Ботевград за 2019 година /вх.№0801-2/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 19 гласа „за“,  0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,                                                                               

                                                        Р Е  Ш И: 

 

1. Приема за сведение Стратегически план за дейността на звено „Вътрешен 

одит“ в Община Ботевград за периода 2019-2021 г. 

2. Приема за сведение Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ 

в Община Ботевград за 2019 година. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

     

 

 

 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 
 

 

     



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

 

    

 

 

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

              № 8 

  Гр.Ботевград,17.01.2019 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно одобряване на проект за 

План-схема към Подробен устройствен план за „Газификация на  с. Врачеш, 

общ. Ботевград-разширение и допълнение“ /вх.№0801-10//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. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията 

(ЗУТ) и чл. 64, ал. 2 от ЗУТ и проведено   гласуване   с 19 гласа „за“,  0 гласа 

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

                                                                              

                                                        Р Е  Ш И: 

 

      1. Одобрява проект за План-схема към Подробен устройствен план за 

„Газификация на   с. Врачеш, общ. Ботевград – разширение и допълнение, 

съгласно приложената графична 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

     

 

 Изготвил:А.Нейкова 

     



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

 

    

     Р Е Ш Е Н И Е 

              № 9 

  Гр.Ботевград,17.01.2019 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно разрешаване  изработване ПУП-ПЗ 

на Поземлен имот с идентификатор 05815.5.40 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на землището на гр. Ботевград, м. “Воденицата“ с цел 

промяна предназначението на земеделска земя/вх.№0801-9/и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският    съвет – Ботевград  на  

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

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

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

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

с 19 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 - ПЗ на Поземлен имот с 

идентификатор идентификатор 05815.5.40 м”Воденицата” по КК и КР на 

гр.Ботевград, с цел промяна предназначението на имота за жилищно 

строителство, като за същия се установи устройствена зона Жм със съответните 

технически показатели: височина на вилната сграда – до 10.00м., Кинт – до 1.2, 

Плътност на застрояване – до 60%, Озеленяване – мин. 40%,  предвиди се ниско, 

разположено свободно жилищно  застрояване, съгласно представената скица 

предложение. 

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

предложение за ПУП-ПЗ. 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

     

 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

 

    

     Р Е Ш Е Н И Е 

              № 10 

  Гр.Ботевград,31.01.2019 г. 
 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД   на Отчет за изпълнение на Програмата за 

управление на община Ботевград   за 2018 година/вх.ДЗ№0801-3/и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският    

съвет – Ботевград  на  основание чл.21,ал.1,т.24,ал.2 и чл.27,ал.4 и ал.5, 

във вр. с чл.44,ал.5 от ЗМСМА и проведено   гласуване   с 15 гласа „за“, 

1 гласа „против“, 10 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,                                                                               

                                                    
 

 

     Р Е  Ш И: 

 

 

1. Приема  Годишен отчет за изпълнение на „Програмата за 

управление на община Ботевград  2015-2019 г.“ за 2018 година 

на община Ботевград. 

 
 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

     Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

 

    

     Р Е Ш Е Н И Е 

              № 11 

  Гр.Ботевград,31.01.2019 г. 
 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЛЮБОМИР ЛИЛОВ  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД   на Отчет за дейността на 

Общински съвет – Ботевград и неговите комисии през второто 

шестмесечие на 2018 година./вх.№0801-14/и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос, Общинският    съвет – Ботевград  на  

основание чл.21,ал.1,т.23 във вр. с чл.27,ал.6 от ЗМСМА 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 Общински съвет – Ботевград и 

неговите комисии през второто шестмесечие на 2018 година  
 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПР.ЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

     

 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

 

        Р Е Ш Е Н И Е 

              № 12 

  Гр.Ботевград,31.01.2019 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно  проект на 

бюджет на община Ботевград за 2019 година и Индикативен годишен 

разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2019 година  

/вх.№0801-15/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският    съвет – Ботевград  на  основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и 

ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България 

за 2019г., ПМС № 344/21.12.2018г. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2019г., чл.34, ал.2 от Наредбата за 

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне,  приемане и отчитане на бюджета на 

община Ботевград и проведено   поименно гласуване   с 25 гласа „за“, 0 

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

29,                                                                               

                                                  
     Р Е  Ш И: 

 

І. Приема Индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз, съгласно чл.144 от ЗПФ -Приложение № 1а. 

 

ІІ. Приема бюджета на община Ботевград за 2019г., съгласно приложение 

№ 1б в т.ч.: 

1.Приходна част                                                                           29 263 998 

    в.т.ч.: 

        1.1.Приходи от централния бюджет                                   18 069 949 

    - Обща субсидия за делегирани от държавата дейности               14 864 149 

    - Обща изравнителна субсидия- трансфер за местни дейности      1 963 200                      

    - За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища     310 300 

    - Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности          932 300   



           

         1.2.Приходи с местен характер в размер на                           11 014 315 

          в.т.ч.  

      - данък върху доходите на физически лица /патентен данък/            95 000 

      - имуществени данъци                                                                       3 131 300                                                             

      - приходи от доходи от собственост                                                 1 960 000             

      - общински такси                                                                                3 051 015     

      - глоби и административни наказания                                                 680 000         

      - внесен ДДС и други данъци в/у продажбите                                /-/ 225 000          

      - приходи от продажба на нефинансови активи                              1 772  000 

      - приходи от концесия                                                                              50 000 

      - помощи и дарения                                                                                200 000 

      - други неданъчни приходи                                                                    300 000 

 

       1.3 Трансфери между бюджети                                                        /-/ 20 736              

       1.3.1 Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС  / -/ 41 278  
       1.4. Временни безлихвени заеми между бюджети и  сметки за средства 

от ЕС                   

                                                                                                                         399 120             

      1.5. Операции с финансови активи и пасиви                             /-/  157 372   

            в т.ч.                                                                      
          - събрани средства и извършени плащания от /за сметки на ЕС   /-/ 3 585   

  

     2. Разходна част                                                                                  29 263 998                                                               

     в т.ч.                                                                                           

     2.1.Заплати и осигурителни вноски                                                   15 972 258                                                                                                                                                             

     2.2. Издръжка                                                                                         7 358 109  

     2.3.Социални разходи  и стипендии                                                       322 933  

     2.4.Придобиване на нефинансови активи                                           4 291 648 

     2.5.Капиталови трансфери                                                                         20 000 

     2.6.Субсидии                                                                                          1 299 050                                                                                     

      в т.ч. читалищни дейности                                                                     427 050 

 

  3.Приема разчет за капиталовите разходи, включващи всички източници на 

финансиране, в т.ч. за разпределението на целевата субсидия за капиталови 

разходи,  по обекти на строителство и основен ремонт за придобиване на 

материални и нематериални дълготрайни активи/ Приложение № 1в/. 

 

  4.  Приема разчета за текущите ремонти през   2019г. /Приложение № 2/  

 

  5. Приема разчет за обекти , чрез финансиране дейността на В и К Бебреш ЕООД 

– Ботевград  /Приложение № 3/. 

 



  6. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с 

показатели за 2019г. и прогнозни показатели за периода 2020 и 2021г. 

/Приложение 4/. 

 

  7. Приема разшифровка на планираните трансфери за съфинансиране на 

проекти по програми на ЕС през 2019г. по договори за БФП /Приложение № 5/ 

 

  8. Приема максималния размер на новите задължения за разходи, които могат 

да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към 

края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години; 

ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка 

на помощи и дарения. 

 

  9. Приема максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да 

бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети 

ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния 

размер на отчетените разходи за последните 4 години; ограничението не се 

прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и 

дарения. 

 

 10. Утвърждава справка за разпределението на средствата от преходния остатък 

от 2019г. по функции и дейности по бюджета за 2018г./ Приложение № 6/ . 

 

 11. Приема максимален размер на общинския дълг за 2019г. в размер на 4 559 

170 лв. 

/ Приложение № 7/ 

 

 12. Приема размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 

събрани през бюджетната 2019г., съгласно обяснителна записка/Приложение 8/. 

 

 13. Приема справка за размера /ставката/ на данъка върху недвижимите имоти и 

данъка при възмездно придобиване на имущество на община Ботевград за 2019г., 

съгласно Приложение № 9. 

 

 14. Утвърждава числеността на общинската администрация/Приложение № 10 /  

 

 15.Утвърждава справка за разпределение субсидията на читалищата за 2019г.             

/Приложение № 11/. 

 

 16. Утвърждава размер на помощи до 60 лева  при погребения на самотни и 

социално-   слаби граждани.        

 



 17. Утвърждава „Други разходи” в размер на 26 000 лева/ Приложение № 12/. 

 

 18. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни 

разходи,        / Приложение № 13/. 

 

 19.Утвърждава обезщетения и помощи за подпомагане на 

граждани/Приложение № 14/. 

 

 20. Определя второстепенни разпоредители с бюджет за 2019г. /Приложение № 

15/ 

 

 21.Приема културен календар на  община Ботевград за 2019г.   /Приложение № 

16  /. 

 

 22. Приема следните лимити за разходи: 

 22.1.Социално-битови разходи в размер на 3 % от начислените трудови             

възнаграждения  

 22.2. Размер на един храноден в детски ясли до 2,20 лева 

 22.3. Размер на един храноден в  детските градини до 2,45 лева 

 

 23.Възлага на кмета: 

 23.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

23.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

23.3.Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия. 

23.4.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за 

трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на 

бюджетните разходи.      

 

24. Упълномощава кмета на общината да утвърди одобрените и разпределени 

средства  по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация и по 

тримесечия. 

 

25.Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на         

субсидията на организации с нестопанска цел. 

 

26. Общинският съвет упълномощава кмета на общината да одобрява 

разпределението на средствата на делегираните от държавата дейности на 

училищата и изготвената впоследствие формула.   

 

27. На основание чл.42 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане 



и отчитане на бюджета на община Ботевград предоставя следните правомощия 

на кмета при спазване на общия размер на  бюджета: 

27.1.Да изменя размера на бюджетите за различните видове разходи на една 

бюджетна  дейност. 

 27.2.Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации, звена и 

субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната 

и финансова дисциплина и при неспазване на приетите приоритети до неговото 

преустановяване.      

27.3.Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност    

или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да                   

изменя общия и размер в частта за местни дейности.  

27.4.Да разработва и възлага подготовката на общинските програми и проекти и 

да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други 

фондове на Европейския съюз и на други донори по Национални програми и от 

други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение 

на общинския план за развитие.  

27.5. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства 

по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, 

финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 

програми. 

27.6. За временни безлихвени заеми до възстановяването им по одобрени проекти 

и програми , съфинансирани от Европейския съюз, срокът за възстановяване се 

обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране и свързаното 

с тях национално съфинансиране  и може да превишава края на бюджетната 

година. 

27.7.Да кандидатства за предоставяне на средства от централния бюджет и други 

източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти. 

 

28.Приема за сведение протокол за проведено обществено обсъждане на 

проектобюджет на община Ботевград за 2019г. 

                                                

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

 

    

     Р Е Ш Е Н И Е 

              № 13 

  Гр.Ботевград,31.01.2019 г. 
 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно приемане на 

Общински план за младежта за 2019 година / вх.№0801-26/ и 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, във връзка с чл.16, ал.1 от 

Закона за младежта и проведено   гласуване   с 20 гласа „за“, 2 гласа 

„против“, 4 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,

                                                                               

                                                    
 

     Р Е  Ш И: 

 

1. Приема Общински план за младежта за 2019 година на Община 

Ботевград. 
 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

     Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

    

     Р Е Ш Е Н И Е 

              № 14 

  Гр.Ботевград,31.01.2019 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно откриване 

процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени 

общинска, областна и републиканска транспортни схеми по реда на 

Закона за обществените поръчки/ вх.№0801-45/и  становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският  съвет – Ботевград  

на  основание чл.21 (1), т.25 и ал.2  от ЗМСМА, във връзка с  чл.19 (2) 

от Закона за автомобилните превози и чл.16в и чл. 16д, ал. 1 от Наредба 

№ 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни 

схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси 

издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, обн. ДВ, 

бр.32 от 29.03.2002г., в съответствие с Регламент (ЕО) №1370/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. 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.  Да се проведе процедура по реда на ЗОП за възлагане на 

обществен превоз на пътници по линиите от Общинската, Областната 

и Републиканската транспортни схеми за срок от 5 години. 

             2.Делегира изпълнението на своите функции относно 

подготовката, провеждането и избора на изпълнители по процедурата 

на Кмета на Община Ботевград, като го оправомощава да предприеме 

всички правни и фактически действия по провеждането и по реда на 

ЗОП с посочения в т. 1 предмет и условия. 
 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

      

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

    

     Р Е Ш Е Н И Е 

              № 15 

  Гр.Ботевград,31.01.2019 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване 

съгласие за актуализиране Програмата за управление и разпореждане с 

имотите-общинска собственост в община Ботевград през 2019 

година/вх.№ 0801-  20  / 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 Програмата за управление и разпореждане с имотите 

– общинска собственост в община Ботевград през 2019 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 А. Имоти, които община Ботевград има готовност 

да предостави под наем се включат следните имоти: 

- 6 бр. терени в кв. 40, по регулационния план на с. Скравена за 

поставяне на преместваеми търговски обекти 

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 

Б. Имоти, които община Ботевград има намерение да продаде или да 

учреди право на строеж върху тях се включат следните имоти: 



        - поземлен имот №000231, целият с площ от 1.353 дка, начин на 

трайно ползване – производствен терен, категория на земята – VІ, 

находящ се в местността „Краище”, землище на с. Скравена, община 

Ботевград; 

       -  част от втори етаж в двуетажна масивна производствено-

техническа сграда, находяща се в УПИ ХІ-поща, кв. 44 по 

регулационния план на с. Скравена, представляваща  помещение №9 

на кота +3,72 със ЗП - 33.00 кв. м., при съседи на помещението: на 

същия етаж – БТК  АД и общи части, от долу – БТК АД и „Български 

пощи” ЕАД. 

       1.3. В Раздел V. Описание на имотите, в които общината има 

намерение да прекрати съсобственост с физически или юридически 

лица се включат следните имоти: 

        - Поземлен имот с идентификатор 05815.307.764 по КК и КР на гр. 

Ботевград, целият с площ от 632 кв.м., трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, 

УПИ ХХІІІ-423, кв. 25а, в.з. „Зелин”; 

        - Поземлен имот с идентификатор 05815.307.763 по КК и КР на гр. 

Ботевград, целият с площ от 632 кв.м., трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, 

УПИ ХХІV-421, кв. 25а, в.з. „Зелин”. 

         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 

              № 16 

  Гр.Ботевград,31.01.2019 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД   на Докладна записка  относно 

Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проектно 

предложение по процедура BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и  становища 

на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – 

Ботевград на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.125, 

ал.2 от Закона за здравето 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. Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства в партньорство с 

Община Мирково с проектно предложение  с наименование 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община 

Ботевград и община Мирково“ за безвъзмездна финансова помощ в 

размер на 285 231.20 лева   /двеста осемдесет и пет хиляди двеста 

тридесет и един лева и двадесет стотинки/ по Оперативна програма  

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., 

процедура  BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания - Компонент 2“ Приоритетна ос 2: 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” , 

Инвестиционен приоритет 3:  



 „Подобряване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, 

устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални 

услуги от общ интерес“. 

2.  Одобрява Споразумение за партньорство между Община Ботевград 

и Община Мирково по проектно предложение „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община 

Мирково“. 

3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от т.1 и т.2 на решението процедури. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

      

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

    

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

              № 17 

  Гр.Ботевград,31.01.2019 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно определяне на 

места с режим на платено паркиране и служебен абонамент по реда на 

чл.22-г,ал.2 от  Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения 

ред, общественото имущество и околната среда в Община Ботевград 

и  становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският 

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

ЗМСМА,чл.99,ал.2 от Закона за движение по пътищата и чл.22-Г,ал.2 

от Наредба №1 за поддържане  и опазване на обществения ред, 

общественото имущество и околната среда в община Ботевград и 

проведено    гласуване   с 15 гласа „за“,0 гласа „против“, 8 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,           

                                                                    
                                                   

     Р Е  Ш И: 

 

1. Определя места с режим на платено паркиране „Служебен 

абонамент“ по реда  на чл.22-Г,ал.2 от Наредба №1 за поддържане  

и опазване на обществения ред, общественото имущество и 

околната среда в община Ботевград съобразно схема – 

Приложение 1. 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да организира 

извършването на действия по обозначаването на 

паркоместата/пътни знаци, пътна маркировка и надписи/. 

 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

      

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

    

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

              № 18 

  Гр.Ботевград,31.01.2019 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  учредяване 

право  на преминаване и право на прокарване през недвижими имоти 

общинска собственост/вх.№0801-21/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. 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 23 гласа „за“,0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,           

                                                                    

                                                    Р Е  Ш И: 

1. Дава съгласие за учредяване в полза на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 130277958, със седалище и адрес на 

управление – гр. София 1784, община Столична, район Младост, бул. 

„Цариградско шосе“ № 159, Бизнес център „Бенч Марк“, 

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 1 kV на „Приемник  

на  ел. енергия“ в УПИ  V, кв.173а по действащият план на гр. 

Ботевград, представляващ ПИ  с идентификатор 05815.304.676 по 

КК и КР на гр. Ботевград“ на следните вещни права: 

 1.1. Безвъзмездно безсрочно право на  преминаване  и право 

на прокарване през  поземлени  имоти - с идентификатори 

05815.304.1584 и 05815.304.1586  по КК и КР на  гр. Ботевград - 

публична общинска собственост  (от  НШ8 до НШ10) 
Дължина 112 (сто и дванадесет)  метра  и  ширина 1,5 (едно  цяло и 

петдесет) метра или обща квадратура 168 ( сто шестдесет и осем ) 



кв. м., които изцяло попадат  в  поземлени  имоти с идентификатори 

05815.304.1584 и 05815.304.1586 - публична общинска собственост.

  

Правата  от  ТП „Изток“  до (нова шахта)  НШ8  са  уредени  с  

преписка  вх. № 5300-844816.08.2018г. 

2. Предоставените по точки 1.1 и 1.2 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 и ЗЕ. 

 

 

 

 

 

 

 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

      

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

    

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

              № 19 

  Гр.Ботевград,31.01.2019 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  учредяване 

право  на преминаване и право на прокарване през недвижими имоти 

общинска собственост/вх.№0801-22/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 23 гласа „за“,0 гласа „против“, 0 

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

                                                                    

                                               Р Е  Ш И: 

       

 

1 Дава съгласие за учредяване в полза на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 130277958, със седалище и адрес на 

управление – гр. София 1784, община Столична, район Младост, бул. 

„Цариградско шосе“ № 159, Бизнес център „Бенч Марк“, 

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 1 kV на „Жилищна 

сграда“ в УПИ  ХХ, кв.175 по действащият план на гр. Ботевград, 

представляващ ПИ  с идентификатор 05815.304.1631 по КК и КР 

на гр. Ботевград на следните вещни права: 

 

1.1. Възмездно безсрочно право на преминаване и възмездно 

безсрочно право на прокарване /сервитут/ през част от поземлен 

имот /ПИ/ с идентификатор 05815.304.665 по КК и КР на гр. 



Ботевград, представляващ частна общинска собственост, целият с 

площ от 7 266 кв. м., с трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, НТП  - Комплексно застрояване, номер по предходен 

план кв. 166, УПИ I, актуван с Акт за частна общинска собственост 

№3256 от 28.04.2017г., с обща дължина на трасето 22 (двадесет и два) 

метра  и  ширина 1,50 (един и  пет десет) метра или  обща  квадратура  

33 (тридесет и три) кв. м.  и  
 

1.2. Безвъзмездно безсрочно право на преминаване и безвъзмездно 

безсрочно право на прокарване /сервитут/ през част от поземлени 

имоти /ПИ/ с идентификатор 05815.304.1583, ПИ с идентификатор 

05815.304.669 и ПИ с идентификатор 05815.304.1584, 
представляващи публична общинска собственост, и двата с вид 

територия: Урбанизирана, с НТП: За второстепенна улица, по КК и КР 

на гр. Ботевград с обща дължина на трасето в  ПИ- 147(сто четиридесет 

и седем) метра  и  ширина 1,50 (едно цяло  и  петдесет) метра с  обща  

квадратура  220,50 (двеста  и  двадесет цяло и петдесет) кв. м.  
 

2. Предоставените по точки 1.1 и 1.2 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 и ЗЕ. 
 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

      

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

    

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

              № 20 

  Гр.Ботевград,31.01.2019 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  учредяване 

право  на преминаване и право на прокарване през недвижими имоти 

общинска собственост/вх.№0801-23/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, 

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

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

                                                                               

                                               Р Е  Ш И: 

       

І. Дава съгласие за учредяване в полза на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 130277958, със седалище и адрес на 

управление – гр. София 1784, община Столична, район Младост, бул. 

„Цариградско шосе“ № 159, Бизнес център „Бенч Марк“, 

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 на „Приемник на 

ел. енергия“, идентификатор 05815.304.663, кв. 153, по плана на гр. 

Ботевград, община Ботевград“ на следните вещни права: 

1.1. Възмездно безсрочно право на преминаване и възмездно 

безсрочно право на прокарване /сервитут/ през част от поземлен 

имот /ПИ/ с идентификатор 05815.304.744 по КККР на гр. Ботевград, 

представляващ частна общинска собственост, целият с площ от 22 732 

кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП 

Комплексно застрояване, номер по предходен план кв. 171, УПИ I, 



актуван с АЧОС № 3259/28.04.2017г.с обща дължина на трасето 

6,09(шест цяло, нула  девет) метра  и  ширина 1,50 (един и  пет десет) 

метра или  обща  квадратура  9,14(девет цяло и  четиринадесет) кв. 

м.,  

1.2. Безвъзмездно безсрочно право на преминаване и безвъзмездно 

безсрочно право на прокарване /сервитут/ през част от поземлени 

имоти /ПИ/ с идентификатор 05815.304.1516 и ПИ с идентификатор 

05815.304.1519, представляващи публична общинска собственост, и 

двата с вид територия: Урбанизирана, с НТП: За второстепенна улица, 

по КККР на гр. Ботевград с обща дължина на трасето в  ПИ 48,68 

(тридесет и осем цяло  и  шестдесет  и  осем) метра  и  ширина 1,50(едно 

цяло  и  петдесет) метра или  обща  квадратура  73,02 (седемдесет и 

три цяло, нула две)кв. м.  и 

 

2. Предоставените по точки 1.1 и 1.2 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 

и ЗЕ. 

 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

      

 

 

     Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

    

     Р Е Ш Е Н И Е 

              № 21 

  Гр.Ботевград,31.01.2019 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предоставяне 

на земеделски имоти по реда на чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ/вх.№0801-17/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 
предлагам и проведено  поименно   гласуване   с 23 гласа „за“,0 гласа 

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

                                                                               

                                               Р Е  Ш И: 

       

1. Предоставя на наследниците на Слава Микова Недева, следния 

земеделски имот: 

- проектен имот с идентификатор 05815.2.277 с НТП: нива, с площ 

от 1276 кв.м., категория на земята при неполивни условия: пета, 

находящ се в местността „Мухалница”, образуван от имот с 

идентификатор: 05815.2.254 /предходен 05815.2.119, стар номер по 

КВС №002119 /- земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на 

гр. Ботевград, община Ботевград, при граници и съседи, съгласно 

скица-проект №15-634448/04.09.2018 г.; 

 2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Славея Любомирова Юрукова, в качеството й на наследник 

на Слава Микова Недева, 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 



 

 

 


