
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

 

 

   

     Р Е Ш Е Н И Е 

              № 22 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГУЛЕНОВ  - директор на 

„БКС“,гр. Ботевград ОБЩИНА БОТЕВГРАД на  Отчет за 

дейността   на ОП”БКС”,гр. Ботевград/вх.№0802-19/ и   становища 

на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – 

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

гласуване   с 16 гласа „за“,0 гласа „против“, 7 гласа „въздържал се“ 

от общ брой общински съветници 29,                                                                               

                                        

 

    Р Е  Ш И: 

       

1. Приема Отчет за дейността   на ОП”БКС”,гр. Ботевград през 2018 

година. 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
      

      

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

 

 

 

 

   

     Р Е Ш Е Н И Е 

              № 23 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИХАИЛ МИХАЙЛОВ  - директор на 

ОП „БАЛКАН“ на   Информация  за дейността   на 

ОП”Балкан”,гр. Ботевград/вх.№0802-20/ и   становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – 

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

гласуване   с 18 гласа „за“,0 гласа „против“, 4 гласа „въздържал се“ 

от общ брой общински съветници 29,                                                                               

                                        

 

 

 

    Р Е  Ш И: 

       

1. Приема  Информация  за дейността   на Общинско предприятие 

”Балкан”,гр. Ботевград през 2018 година. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
      

      

Изготвил:А.Нейкова 
 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

 

 

 

 

   

     Р Е Ш Е Н И Е 

              № 24 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Отчет за изпълнение на решенията на 

Общински съвет-Ботевград  за   второ шестмесечие  на  2018 година  

/вх.№0802-37/ и   становища на Постоянните комисии по същия 

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

23  във вр. с чл.44 ,ал.1  от ЗМСМА  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. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Ботевград  

за   второ 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 

              № 25 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемане 

на Наредба за управление на отпадъците на територията на община 

Ботевград / вх.№0802-14/и   становища на Постоянните комисии по 

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

ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 75-79 от Административнопроцесуалния 

кодекс, чл. 28, ал. 1, вр. чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за 

нормативните актове, чл. 22, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците, и проведено     гласуване   с 25 гласа „за“,0 гласа 

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

29,                                                                               

                                        

    Р Е  Ш И: 

       

1.Приема Наредба за управление на отпадъците на територията 

на община Ботевград. 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
      

      

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

 

 

  

     Р Е Ш Е Н И Е 

              № 26 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  

утвърждаване на система за прием на учениците в първи клас  в 

общинските училища на територията на град Ботевград през 

учебната 2019-2020 година/ вх.№0802-2/ и   становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – 

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

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.43, 

ал.1 от  Наредба №10 от 01.09.2016г. (изм.бр.82 от 2018г. на ДВ) 

чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.43, ал.1 от  Наредба №10 

от 01.09.2016г. (изм.бр.82 от 2018г. на ДВ)  и проведено     гласуване   

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

общински съветници 29,                                                                               

                                        

    Р Е  Ш И: 

       

  1. Утвърждава Система за прием на учениците в първи клас в 

общинските училища на територията на град Ботевград през учебната 

2019/2020 година. 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

      
      

 

Изготвил:А.Нейкова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

 

  

     Р Е Ш Е Н И Е 

              № 27 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно обявяване 

на съвременен биосферен парк по Програмата „Човекът и 

биосферата“ на ЮНЕСКО на територията на Община Ботевград 

съвместно с община Община Правец, Община Мездра и Община 

Роман/вх.№ 0802- 16  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 25 гласа „за“,0 гласа 

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

29,                                                                               

                                        

    Р Е  Ш И: 

       

1.Дава съгласие за обявяване на съвременен биосферен парк по 

Програмата „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО на територията 

на Община Ботевград. 

 

2. Упълномощава кмета на Община Ботевград да подпише 

Декларация за участие на Община Ботевград в биосферен парк и 

формата за номинация пред ЮНЕСКО.  

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

      
      

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

              № 28 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка  относно обезпечаване 

авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ 

№23/07/2/0/00717/ по подмярка 7. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ по Програма за развитие на селските райони 2014-

2020 г., сключен между Народно читалище „Христо Ботев 1884“, гр. 

Ботевград и Държавен фонд „Земеделие“/вх.№0802-26/ 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 Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 

чл. 14, ал. 3 и ал. 7 от Наредба № 12 от 2016 г., издадена от Министъра 

на земеделието и храните, чл. 3, ал. 5 от Договор № 23/07/2/0/00717 от 

03.10.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 

от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г, сключен 

между Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция и 

Народно читалище „Христо Ботев 1884”, гр. Ботевград 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.Упълномощава кмета на Община Ботевград да подпише запис на 

заповед, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и 

удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в 

полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, със 

седалище в гр.София, бул. „Цар Борис III” № 136, БУЛСТАТ 

121100421, в размер на 195 580,00 лв. (сто деветдесет и пет хиляди 



петстотин и осемдесет лева), представляващи 50 % (петдесет 

процента) от общия размер на одобрената финансова помощ по 

проекта, за обезпечаване на авансовото плащане по договор  № 

23/07/2/0/00717 от 03.10.2017 г. за отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 

в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-

2020 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна 

агенция и Народно читалище „Христо Ботев 1884”, гр. Ботевград за 

изпълнение на проект № 23/07/2/0/00717 „Закупуване на оборудване и 

обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев 1884”, 

гр. Ботевград”. 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

      

      
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

  

     Р Е Ш Е Н И Е 

              № 29 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на и   становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Наредба №Н-

3 от 22.05.2018г. на Министерство на финансите, Административен 

договор №BG05M9OP001-4.003-0046-С01 за проект„ Адаптация и 

изпълнение на социални иновации за заетост на маргинализирани 

групи чрез обществени поръчки“, сключен между Управляващият 

орган и Община Ботевград 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. Упълномощава кмета на община Ботевград да подпише Запис на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 

Министерство на труда и социалното политика, в размер на 24727,55 

лв. (Двадесет и четири хиляди седемстотин двадесет и седем лева и 55 

ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане 

на безвъзмездна финансова помощ съгласно Административен 

договор №BG05M9OP001-4.003-0046-С01 от 07.02.2019г. по 

процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“ за 

изпълнение на  проект „Адаптация и изпълнение на социални 

иновации за заетост на маргинализирани групи чрез обществени 

поръчки“. 

 

 



2. Възлага на кмета на община Ботевград да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по Административен 

договор №BG05M9OP001-4.003-0046-С01 и да ги представи пред  

Управляващия орган – Министерство на труда и социалната политика. 
 

 

 

 

 

 

 

 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

  

     Р Е Ш Е Н И Е 

              № 30 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  

учредяване право безвъзмездно право на ползване върху имот-

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

/вх.№0802-35/ и   становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание основание чл. 

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

администрация, чл.39, ал. 4 от Закона за общинската собственост,   

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. Дава съгласие да се учреди на Сдружение „Математици, 

информатици и роботици без граница”, със седалище и адрес на 

управление: гр. Пловдив, пощенски код 4000, район Централен, ул. 

„Рила” №1, представлявано от Александър Велков Чобанов – 

председател,  

         Безвъзмездно право на ползване върху  недвижим имот  - 

частна общинска собственост, актуван с акт за частна общинска 

собственост №4198/ 10.10.2018 г. вписан в Служба по вписванията с 

вх. №4005 от 16.10.2018 г., №168, том ХVІ., представляващ: УПИ VIII-

166 в кв. 13 по плана на с. Липница, с урегулирана площ от 3600  кв.м., 

заедно със застроената в него двуетажна масивна сграда със ЗП-550 

кв.м. и РЗП-1100 кв.м. Година на построяване - 1963 г.           

при следните условия на ползване: 

        - ползвателят да извърши ремонт на покрива на сградата и през 

целия период на ползването да извършва за своя сметка всички 



подобрения и текущи ремонтни дейности, като поддържа сградата в 

добро екслоатационно състояние с грижата на добър стопанин;  

         -  имотът да се използва за образователни  дейности, като при 

установяване, че имота не се ползва по предназначение, договора се 

прекратява и собственикът не дължи обезщетение на ползвателя за 

извършените ремонтни дейности; 

        -   срок на ползване – 10 години; 

        -   вид на правото на ползване: безвъзмездно; 

        - правото на ползване се прекратява с изтичането на срока, за 

който е учредено или по взаимно съгласие на собственика и 

ползвателя. 

       -  да  се осигури безплатно  годишно обучение на 5 обучаващи се 

жители на община Ботевград. 

      - договора за ползване да бъде прекратен, ако не се използва за 

образователни дейности. 

 

        3. 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 

              № 31 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно   даване 

съгласие за допълване  и  актуализиране на Програмата за 

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 

2019 година/вх.№0802-24/ 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 

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

учреди право на строеж върху тях се включат следните имоти: 

        - поземлен имот с идентификатор 05815.304.640 с площ от 351.00 

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

трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), номер по предходен 

план 2039, квартал 128, УПИ ХІІ, с адрес на поземления имот: гр. 

Ботевград, п.к. 2140, бул. „Захари Стоянов”; 

        - поземлен имот с идентификатор 05815.301.247 с площ от 154.00 

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

трайно ползване- ниско застрояване/до 10м/, заедно със застроената в 

него сграда с идентификатор 05815.301.247.1 със застроена площ 



123кв.м., етаж:1, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, 

построена -1936 г., с адрес на поземления имот: гр. Ботевград, п.к. 

2140, ул. „Гурко”; 

        - Урегулиран поземлен имот ІІ-за здравна служба, кв. 54 по 

регулационния план на с. Боженица с площ от 635.00 кв.м., заедно със 

застроената в него едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 

от 52.00 кв.м. и пристройка с площ от 38.00 кв.м. 

         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 включи следният имот: 

          - самостоятелен обект в сграда 05815.304.1640.5.38, тип жилище, 

апартамент, бр. нива 1, площ 89.50 кв.м., 4.00 % от общите части на 

сградата и мазе №8, с адрес: гр. Ботевград, ул. „Изгрев” №11Б, ап. В8 

         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 

              № 32 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на  Докладна   относно даване съгласие за 

отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска 

собственост/вх.№0802-9/ 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.  14, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска 

собственост,  чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ и във връзка с Тарифата 

по чл. 22 от НРПУРОИ за определяне на минимален месечен наем на 

1 кв. м. полезна площ при отдаване под наем на общински имоти 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 за отдаване под наем за периода от 01.04.2019 г. до 

30.09.2019 г., чрез публичен търг с тайно наддаване на  част от недвижим 

имот –  публична общинска собственост представляващ: 

- Терен с площ от 150 кв.м. в кв. 53 по плана на с. Боженица, отреден за 

озеленяване и водни площи, местност „Скока”, до каменния мост на р. 

Бебреш, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 300.00 

(триста) лева.   
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 

              № 33 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно даване 

съгласие за отдаване под наем на терени, находящи се в  недвижим 

имот – ЧОС- с. Скравена/вх.№0802-8/и  становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на  

основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от ЗОС, 

чл. 16, ал. 1 и ал. 3 и чл. 17, ал. 1 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 към 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 да се отдадат под наем за срок от 4 (четири) години, 

чрез публичен търг с тайно наддаване следните терени, част от 

урегулиран поземлен имот ІІ, в кв. 40, по регулационния план на с. 

Скравена, актуван с акт за частна общинска собственост №1186/ 

30.07.2009 г., вписан с вх. рег. №1398 от 07.08.2009 г., №7, том VІ, парт. 

4 180 в Служба по вписванията  Ботевград: 

           - Терен №2 с площ от 10 кв. м. в урегулиран поземлен имот ІІ, в 

кв. 40, по регулационния план на с. Скравена за разполагане на 

преместваем търговски обект при начална тръжна месечна наемна цена 

в размер на 35.00 (тридесет и пет) лева; 

           - Терен №3 с площ от 15 кв. м. в урегулиран поземлен имот ІІ, в 

кв. 40, по регулационния план на с. Скравена за разполагане на 

преместваем търговски обект при начална тръжна месечна наемна цена 

в размер на 52.50 (петдесет и два лева и 50 ст.) лева; 

           - Терен №4 с площ от 15 кв. м. в урегулиран поземлен имот ІІ, в 

кв. 40, по регулационния план на с. Скравена за разполагане на 



преместваем търговски обект при начална тръжна месечна наемна цена 

в размер на 52.50 (петдесет и два лева и 50 ст.) лева; 

            - Терен №5 с площ от 10 кв. м. в урегулиран поземлен имот ІІ, в 

кв. 40, по регулационния план на с. Скравена за разполагане на 

преместваем търговски обект при начална тръжна месечна наемна цена 

в размер на 35.00 (тридесет и пет) лева; 

            - Терен №6 с площ от 9 кв. м. в урегулиран поземлен имот ІІ, в 

кв. 40, по регулационния план на с. Скравена за разполагане на 

преместваем търговски обект при начална тръжна месечна наемна цена 

в размер на 31.50 (тридесет и един лева и 50 ст.) лева. 

           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 

              № 34 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно одобряване 

на актуални пазарни цени за продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС на 

общински недвижими имоти, кв.199 по плана на град Ботевград 

/вх.№0802-6//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.35, ал.1, 

във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС и чл. 65, ал. 1 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. Одобрява актуални начални тръжни пазарни цени и дава 

съгласие за продажба  по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публичен търг 

с тайно наддаване на общински недвижими имоти, включени  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  Ботевград, представляващи: 

           1.1. Поземлен имот с идентификатор 05815.303.233 с площ 

3883.00кв.м. по КККР на гр. Ботевград, с трайно предназначение на 

територията урбанизирана, с НТП:незастроен имот за производствен, 

складов обект, с адрес: гр. Ботевград, с номер по предходен план 3050 в 

кв.199, при граници на поземления имот: поземлени имоти с 

идентификатори: 05815.303.238; 05815.303.171; 05815.303.173; 

05815.303.232, при начална тръжна цена в размер на 219 467.00 (двеста 

и деветнадесет хиляди четиристотин шестдесет и седем)  лева. 

           1.2. Поземлен имот с идентификатор 05815.303.232 с площ 

4999.00кв.м. по КККР на гр.Ботевград, с трайно предназначение на 



територията урбанизирана, с НТП:незастроен имот за производствен, 

складов обект, с адрес гр.Ботевград, с номер по предходен план 3050 в 

кв.199, при граници на поземления имот: поземлени имоти с 

идентификатори: 05815.303.238; 05815.303.233; 05815.303.173; 

05815.303.231; 05815.303.298, при начална тръжна цена в размер на 

282 444.00 (двеста осемдесет и две хиляди четиристотин четиридесет 

и четири)  лева. 

          1.3. Поземлен имот с идентификатор 05815.303.231 с площ 

5999.00кв.м. по КККР на гр.Ботевград, с трайно предназначение на 

територията урбанизирана, с НТП:незастроен имот за производствен, 

складов обект, с адрес гр.Ботевград, с номер по предходен план 3050 в 

кв.199, при граници на поземления имот: поземлени имоти с 

идентификатори: 05815.303.298; 05815.303.232; 05815.303.173; 

05815.303.290, при начална тръжна цена в размер на 338 343.00 (триста 

тридесет и осем хиляди триста четиридесет и три)  лева. 

  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 

              № 35 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 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, м.Краище, землище на с. Скравена 

/вх.№0802-21/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.35, ал.1, във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС и чл. 65, ал. 1 от НРПУРОИ 

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. 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., 

актуализирана и допълнена с Решение №15/ 31.01.2019 г. на Общински 

съвет на община Ботевград, представляващ: 

            

 

 



 

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

ползване: производствен терен, категория на земята: шеста, находящ се 

в местност „Краище”, землището на с. Скравена, при начална тръжна 

пазарна цена 18 908.00 (осемнадесет хиляди деветстотин и осем) 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 

               

                                                 №36 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно определяне 

на годишни наемни цени за 2019 година при отдаване под наем на 

земеделски земи-частна общинска собственост /вх.№0802-23/ 

и  становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският 

съвет – Ботевград на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 

2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 46 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество   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 кмета на община Ботевград да отдава под наем за срок 

до 5 (пет) години свободни нежилищни имоти – частна общинска 

собственост – земеделски земи от общинския поземлен фонд, 

собственост на Община Ботевград и такива по чл. 19 от ЗСПЗЗ след 

провеждане на публични търгове с тайно наддаване. 

2.  Определя начални тръжни годишни наемни цени при отдаване под 

наем през 2019 г. на земеделски земи, собственост на община 

Ботевград и такива по чл. 19 от ЗСПЗЗ, както следва: 

 



№ Населено 

място 

Ниви 

от І до VІІ 

категория  

лв/дка  

Ниви 

от VІІІ до Х 

категория  

лв/дка 

Изоставени 

трайни 

насаждения и 

други  

от І до VІІ 

категория   

лв/дка 

Изоставени 

трайни 

насаждения и 

други  

от VІІІ до Х 

категория   

лв/дка 

1 Ботевград 19 16 15 13 

2 Врачеш 19 16 15 13 

3 Трудовец 19 16 15 13 

4 Скравена 19 16 15 13 

5 Новачене 19 16 15 13 

6 Литаково 19 16 15 13 

7 Радотина 19 16 15 13 

8 Краево 19 16 15 13 

9 Рашково 19 16 15 13 

10 Гурково 19 16 15 13 

11 Боженица 19 16 15 13 

12 Липница 19 16 15 13 

  

            3. 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 

               

                                                 №37 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно  отдаване 

под наем  през 2019 година на пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд за общо и индивидуално ползване /вх.№0802-22/ 

 и  становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският 

съвет – Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл. 37и, 

чл. 37о  от ЗСПЗЗ, чл. 98 и сл. от ППЗСПЗЗ и във връзка с изготвени 

пазарни наемни цени от оценител със сертификат за правоспособност 

за оценка на земеделски земи и трайни насаждения № 81000314/ 

16.08.2011 г. издаден от  Камарата на оценителите  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 община Ботевград да предостави през 2019 г. 

пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално 

ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с 

пасищни селско стопански животни, регистрирани в Интеграционната 

система на БАБХ и за общо ползване от общоселските стада. 

 2. Утвърждава Списък на  пасища, мери и ливади за общо и 

индивидуално ползване в община Ботевград за стопанската 2019 – 



2020 година по местонахождение, начин на трайно ползване, категория 

и площ, съгласно Приложение №1. 

3. Приема годишен план за паша в община Ботевград за стопанската 

2019 - 2020 година, съгласно Приложение №2. 

4. Утвърждава задълженията на общината и ползвателите за 

поддържане на пасищата, мерите и ливадите, съгласно Приложение 

№3. 

5. Утвърждава Правила за ползване на общинските мери и пасища за 

отглеждане на животните в съответствие с условията за поддържане на 

земята в добро екологично и земеделско състояние, съгласно 

приложение №4. 

6. Определя годишна пазарна наемна цена за стопанската 2019 - 2020 

година за 1 (един) дка пасища, мери и ливади за имоти от първа до 

седма и от осма до десета категория, както следва: 

 

№ Населено 

място 

Пасища, мери 

от І до VІІ 

категория  

 

лева/дка 

Пасища, мери 

от VІІІ до Х 

категория 

 

лева/дка 

Ливади, мери 

от І до VІІ–ма 

категория  

 

лева/дка 

Ливади, мери 

от VІІІ-ма до 

Х-та 

категория 

лева/дка 

1 Ботевград 15.00 13.00 16.00 14.00 

2 Врачеш 15.00 13.00 16.00 14.00 

3 Трудовец 15.00 13.00 16.00 14.00 

4 Скравена 15.00 13.00 16.00 14.00 

5 Новачене 15.00 13.00 16.00 14.00 

6 Литаково 15.00 13.00 16.00 14.00 

7 Радотина 15.00 13.00 16.00 14.00 

8 Краево 15.00 13.00 16.00 14.00 

9 Рашково 15.00 13.00 16.00 14.00 

10 Гурково 15.00 13.00 16.00 14.00 

11 Боженица 15.00 13.00 16.00 14.00 

12 Липница 15.00 13.00 16.00 14.00 

 

7. Определя срок на договорите за наем: 5 (пет) стопански години. 

 

 

 



8. Останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем 

чрез търг за срок от една стопанска година само на собственици на 

пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ. 

9. Останалите след провеждане на търга по т.8 свободни мери, пасища 

и ливади да се отдадат под наем чрез търг за срок от една стопанска 

година на собственици на пасищни животни и на лица, които поемат 

задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично 

състояние, като търговете се проведат по реда на Закона за общинската 

собственост. 

10. Общински съвет Ботевград на основание чл. 60 ал. 1 от АПК и във 

връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ и чл. 98, ал. 4 от ППЗСПЗЗ допуска 

предварително изпълнение на настоящото решение. 

11. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира 

произтичащите процедури по реда на  ЗСПЗЗ и ЗОС. 

 

 

       
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

      

      

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

   

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

               

                                                 №38 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно 

разпределение на общински жилища по видове /вх.№0802-17/ и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският 

съвет – Ботевград на основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 

и 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни 

нужди и за настаняване под наем в общински жилища 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.Определя общ брой общински жилища 197 /сто деветдесет и седем /  

и разпределението им, както следва: 

1.1.Жилища за отдаване под наем–18 /осемнадесет / бр.; 

1.2.Жилища за продажба –  178 /сто седемдесет и осем / бр.; 

1.3.Резервни жилища – 2 стаи.  

 

 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

      

      

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

   

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

             

                                                 №39 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предоставяне 

безвъзмездно за управление на ОП“БКС“ на движими вещи по реда 

на чл.12 от ЗОС /вх.№0802-10/ 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, чл.12, ал. 1 и ал. 4, чл.52, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост,  чл. 24, ал. 3 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 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 да се предоставят безвъзмездно за управление на  ОП 

„Благоустройство и комунално стопанство”  движими вещи съгласно 

Приложение №2 към настоящето решение. 

  2.  Допълва Приложение №2 към правилника за организацията, 

устройството и дейността на ОП „Благоустройство и комунално 

стопанство” към Решение №2/ 14.01.2016 г. на Общински съвет 

Ботевград с вещите по т. 1. 

        3. 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 

               №40 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване 

съгласие за провеждане на  процедура по промяна предназначението 

на поземлени имоти с идентификатори 05815.6.70 и 05815.6.158 по 

КККР на землище гр.Ботевград, изготвяне проект за изменение на 

Общ градоустройствен план и изготвяне на ПУП-ПЗ на същите с цел 

промяна на устройствения статут „За гробищен  парк“ /вх.№0802-36/ 

и  становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският 

съвет – Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 11 и чл. 20 от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 

8 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 12, ал. 2 от ЗУТ и 

чл. 59, ал. 1 от ЗУТ,  и проведено  поименно   гласуване   с 18 гласа 

„за“,0 гласа „против“, 7 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,                                                                               

                                           Р Е  Ш И: 

 

      1. Дава съгласие за провеждане на процедура по промяна 

предназначението на поземлени имоти с идентификатори 05815.6.70 и 

05815.6.158 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на землище 

Ботевград, изготвяне на проект за изменение на Общ градоустройствен 

план (ОГП) в обхвата на същите и изготвяне на проект за Подробен 

устройствен план /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/ на същите с цел 

промяна на устройствения им статут „За гробищен парк“. 

      2. 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 

               №41 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД Докладна записка относно  даване съгласие 

за одобряване на схема за   временни търговски обекти върху терени 

публична  общинска собственост в гр. Ботевград /вх.№0802-25/и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският 

съвет – Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.56 от 

Закон за устройство на територията  и чл.9, ал.1 и т.3 от Наредбата за 

преместваемите обекти за рекламните, информационните и 

монументално-декоративни елементи на територията на Община 

Ботевград,  предлагам Общинският съвет,  и проведено  поименно   

гласуване   с 25 гласа „за“,0 гласа „против“, 0гласа „въздържал се“ от 

общ брой общински съветници 29,                                                                               

                                         

+   Р Е  Ш И: 

 

1. Дава съгласие за одобряване от главния архитект на Община 

Ботевград – Схема за разполагане на преместваеми търговски обекти 

за периода от 28.04 – 29.04.2019г , съгласно скица – предложение в 

УПИ I и по ул. “Иван Николчовски“. 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от горното решение процедури, при спазване 

нормативните разпоредби по устройство на територията, в т.ч. 

разпоредбите на чл.56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). 
 

 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 ПРЕДСЕДАТЕ Л НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

      

      

Изготвил:А.Нейкова 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

   

     Р Е Ш Е Н И Е 

               №42 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД Докладна записка относно  определяне на 

места с режим на краткотрайно платено паркиране „синя Зона“ на 

леки и лекотоварни автомобили по реда на Наредба №1 за 

поддържане и опазване на обществения ред, общественото 

имущество и околната среда в община Ботевград   /вх.№0802-39/ 

и  становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл. 99, ал. 1 и 

ал. 2 от Закона за движение по пътищата и чл. 22-А, ал. 2 от Наредба 

№1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото 

имущество и околната среда в община Ботевград,  предлагам 

Общинският съвет,  и проведено     гласуване   с 15 гласа „за“,5 гласа 

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

29,                                                                               

                                           Р Е  Ш И: 

 

1. Определя места с режим на краткотрайно платено паркиране „синя 

зона“ на територията на община Ботевград по реда на чл. 22-А, ал. 2 от 

Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред, 

общественото имущество и околната среда в община Ботевград 

съобразно приложената схема-предложение. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването 

на действия по обозначаването на паркоместата (пътни знаци, пътна 

маркировка и надписи). 

 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 ПРЕДСЕДАТЕ Л НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

       

Изготвил:А.Нейкова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

   

     Р Е Ш Е Н И Е 

               №43 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  промяна в 

организацията на движение на ППС в определени участъци на град 

Ботевград /вх.№0802-38/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, чл. 8, ал. 3 и чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата и 

чл. 17, ал. 2 от Наредба №РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и 

проектиране на комуникационно-транспортната система на 

урбанизираните територии   и проведено     гласуване   с 21 гласа „за“,0 

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

съветници 29,                                                                               

                                           Р Е  Ш И: 

 

1 Движението по ул. „Княз Ал. Батенберг” в участъка от бул. 

„Славейков” към ул. „Свобода” да се извършва еднопосочно (съгласно 

Скица – Предложение) след съгласуване с ОД на МВР област, с 

поставянето на знак Д 4 „Еднопосочно движение след знака”, а от ул. 

„Свобода”  към ул. „Княз Ал. Батенберг” да бъде забранено влизането 

на превозни средства с поставяне на знак В 1 „Забранено е влизането 

на пътните превозни средства” и се дава възможност за престой и 

паркиране, по посока на движението и безопасно еднопосочно 

движение на останалите участници при съблюдаване на всички 

приложими нормативни изисквания. 

 

2. Движението по ул. „Свобода” в участъка от ул. „Княз Ал. Батенберг“ 

към ул. „Бузлуджа” да се извършва еднопосочно (съгласно скица – 

Предложение) след съгласуване с ОД на МВР област, с поставянето на 

знак Д 4 „Еднопосочно движение след знака”, а от ул. „Бузлуджа” към 

ул. „Свобода” да бъде забранено влизането на превозни средства с 

поставяне на знак В 1 „Забранено е влизането на пътните превозни 



средства” и се дава възможност за престой и паркиране, по посока на 

движението и безопасно еднопосочно движение на останалите 

участници при съблюдаване на всички приложими нормативни 

изисквания. 

 

3. Възлага на Кмета на община Ботевград след влизане на решението в 

сила и съгласуване с ОД на МВР област, да организира поставянето на 

необходимите пътни знаци и маркировка, сигнализиращи приетата 

промяна в движението. 

 

 

 

 

 

 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 ПРЕДСЕДАТЕ Л НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

       

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

   

     Р Е Ш Е Н И Е 

               №44 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  даване 

съгласие за одобряване на схема за   обособяване на търговски център 

за разполагане на преместваеми  търговски обекти върху терени частна   

общинска собственост в гр. Ботевград /вх.№0802-40/ и  становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – 

Ботевград на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.56 от Закон за 

устройство на територията  и чл.9, ал.1 и т.3 от Наредбата за 

преместваемите обекти за рекламните, информационните и 

монументално-декоративни елементи на територията на Община 

Ботевград   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. Дава съгласие за одобряване от главния архитект на Община 

Ботевград – Схема за обособяване на търговски център за разполагане 

на преместваеми търговски обекти, разположени в ПИ с 

идентификатор 05815.302.16 в южна посока (пред жилищен блок №14) 

и в ПИ с идентификатор 05815.302.17 в южна посока (пред жилищен 

блок №15), включени в урегулиран поземлен имот (УПИ) I- /за 

комплексно жилищно строителство, обществено обслужваща дейност 

и озеленяване/, кв.2a по действащия регулационен план на град 

Ботевград. 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от горното решение процедури, при спазване 

нормативните разпоредби по устройство на територията, в т.ч. 

разпоредбите на чл.56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 ПРЕДСЕДАТЕ Л НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

   

     Р Е Ш Е Н И Е 

               №45 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване 

съгласни за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ 

IV – За временен приют за безстопанствени животни и УПИ V- За 

автосервиз в кв.210 по плана на гр. Ботевград /вх.№0802-32// 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 на ЗУТ 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.Дава съгласие за изработването на проект за изменение на 

Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) на УПИ 

IV-За временен приют за безстопанствени животни и УПИ V-За 

автосервиз в квартал 210 по регулационния план на гр. Ботевград, 

като се промени дворищно-регулационната граница между същите и 

се образува нов УПИ XV-За търговско-складова дейност съгласно 

собствеността върху имотите и приложената скица-предложение към 

настоящата записка. 

       2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от горното решение процедури. 

 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 ПРЕДСЕДАТЕ Л НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

       

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 



      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

   

     Р Е Ш Е Н И Е 

               №46 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  даване 

съгласие за изменение на ПУП-ПР на част от кв.10 по рег.план на 

в.з.“Зелин“,гр.Ботевград /вх.№0802-28/и  становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на 

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

дейностите по чл.17, ал.1, т.2 от ЗМСМА, в съответствие с 

разпоредбите на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство 

на отделните видове територии и устройствени зони и на основание 

чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.6 и 135, ал.2 от ЗУТ и    проведено     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 измение подробния устройствен план – план за 

регулация УПИ Х-793, УПИ VІІІ-793, УПИ ІХ-793, УПИ ХІІІ-793а и 

УПИ ХІІ-1072 в кв.10 и улица тупик представляващ поземлен имот с 

идентификатор 05815.1098 по КККР на землище  Ботевград като се 

премахне задънена улица – тупик с площ от 66 кв.м.  и от 

съществуващите урегулрани поземлени имоти се образува нов УПИ 

VІІІ-793, съгласно приложените скици предложение за план за 

регулация. 

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 

               №47 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 

 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  разрешаване 

изработване на ПУП-ПЗ и ПП на техническата инфраструктура на ПИ 

с идентификатор 05815.15.6 по КККР на землището на гр. Ботевград, 

м. Йошовски трап“ с цел промяна предназначението на зем. земя за 

жилищно строителство /вх.№0802-29/ 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 05815.15.6 м.”Йошовски трап” 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 40%, 

Озеленяване – мин. 40%,  предвиди се ниско, разположено свободно 

жилищно  застрояване, съгласно представената скица предложение.  

 

 



Разрешаване изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата 

инфраструктура ще бъде предмет на отделен проект, във връзка с 

изявени инвестиционни намерения и на други собственици на имоти, 

при спазване условието, дадено с писмо изх.№1203183658/23.01.2019г. 

на „ЧЕЗ Разпределение България” АД и съгласно изискванията на 

Закона за водите, относно осигуряване на питейна вода за поземлените 

имоти. 

 

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 

               №48 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  даване 

съгласие за изработване на ПУП-ПР на УПИ IV-Паркинг и гаражи в 

кв.177 по плана на гр. Ботевград /вх.№0802-30/ 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    

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 

урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-Паркинг и гаражи в квартал 177 

по действащ регулационен план на гр. Ботевград (поземлен имот с 

идентификатор 05815.304.737 по Кадастрална карта и кадастрални 

регистри (КККР) на гр. Ботевград), като се промени предназначението 

на същия и стане УПИ IV-За детска площадка, озеленяване, паркинг и 

гаражи. 

       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 

               №49 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  даване 

съгласие за изработване на ПУП-ПР на УПИ II-Паркинг и гаражи в 

кв.173 по плана на гр. Ботевград /вх.№0802-31/ 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    

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 

урегулиран поземлен имот (УПИ) II-Паркинг и гараж в квартал 173 по 

действащ регулационен план на гр. Ботевград (поземлен имот с 

идентификатор 05815.304.668 по Кадастрална карта и кадастрални 

регистри (КККР) на гр. Ботевград), като се промени предназначението 

на същия и стане УПИ II-За детска площадка, озеленяване, паркинг и 

гаражи. 

       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 

               №50 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  

предложение за изменение на ПУП-ПР на ПИ №1204,кв.60 по плана 

на с. Скравена, община Ботевград  /вх.№0802-5/  и  становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – 

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

самоуправление и местната администрация(ЗМСМА)  във вр. с 

дейностите по чл.209,чл.17,ал.1,т.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ),  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.Дава съгласие за изменение на ПУП-ПР на ПИ №1204,кв.60,като 

се уличната регулация продължи  от о.т.259 до о.т.259б; за ПИ №1204 

да се отреди нов УПИ XV-1204 в кв.60  по плана на с. Скравена 

      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 

               №51 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  разрешение 

за  изработване на ПУП-ПЗ на ПИ№01403 0,м.Целината в землището 

на с.Трудовец,общ. Ботевград с цел промяна на предназначението на 

имота за неземеделски нужди „За жилищно строителство“./вх.№0802-

11/ и  становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет – Ботевград на основание чл. 20 във връзка с 

дейностите по чл. 17, ал.1 т.2 и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 

и чл.124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във 

връзка с чл. 12, ал.1 и ал.2, чл.59, ал.1 от ЗУТ  и    проведено    

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

общ брой общински съветници 29,                                                                               

                                        

    Р Е  Ш И: 

 

 

      1. Общински съвет Ботевград разрешава изработване на проект за 

Подробен устройствен план/ПУП/- План за застрояване/ПЗ/ на имот № 

014030, м.“Целината” в землището на с.Трудовец, Община Ботевград с 

цел промяна на предназначението на имота за неземеделски нужди, с 

предвиждане на застрояване – „Жилищна сграда на два етажа и гараж” 

и одобрява заданието за проектиране. 

      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 

               №52 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 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  общината за обезпечаване състезателната кариера на Владимир 

Далаклиев/вх.№0802-34/ и  становища на Постоянните комисии по 

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

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

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

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

съветници 29,                                                                               

                                        

    Р Е  Ш И: 

 

 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 

500.00 лева/петстотин / лв. месечно от собствени приходи на 

община Ботевград на СК „СУНГ-РИ-БОТЕВГРАД“ за 

обезпечаване на състезателната кариера на професионално  

занимаващия се  състезател Владимир Далаклиев. Сумата да се 

изплаща ежемесечно ,считано от 01.01.2019 година до 31.12.2019 

година. 
 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

      

 Изготвил:А.Нейкова 

 
 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

   

     Р Е Ш Е Н И Е 

               №53 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 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  общината за обезпечаване участие в Балканиада по лека атлетика 

на КЛА“Балкан-ветерани“/вх.№0802-33/ и  становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – 

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

самоуправление и местната администрация  и    проведено  поименно   

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

общ брой общински съветници 29,                                                                               

                                        

    Р Е  Ш И: 

 

 

1- Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 

500.00 лева/петстотин / лв. месечно от собствени приходи на 

община Ботевград на КЛА„БАЛКАН-ВЕТЕРАНИ“ за участие в 

предстоящо провеждане на Балканиада по лека атлетика за 

ветерани в гр. Истанбул в периода 02.03.2019 – 03.03.2019 година. 

 
 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

      

 Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

   

     Р Е Ш Е Н И Е 

               №54 

  Гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предоставяне за 

безвъзмездно управление на ОП“БКС“- гр. Ботевград на лек автомобил-

общинска собственост. вх.№0802-43/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. 12, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската 

собственост, чл. 24, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и    проведено  

поименно   гласуване   със  17 гласа „за“,0 гласа „против“, 1 глас 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,           

                                                                    

                                        

    Р Е  Ш И: 

 

 

1. Предоставя безвъзмездно за управление на  Общинско предприятие 

„Благоустройство и комунално стопанство” – гр. Ботевград лек 

автомобил БМВ Х 5, с идент. номер на превозното средство – 

WBAFF41010L100196, номер на двигателя – 306D521936976, рег. 

номер СО7997АМ, дата на първа регистрация 05.02.2008 г. 

 

2. Допълва Приложение № 2 към Правилника за организацията, 

устройството и дейността на ОП БКС към Решение №2/14.01.2016 на 

Общински съвет Ботевград с вещта по т. 1. 
 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
      

 Изготвил:А.Нейкова 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

   

     

 

  

 Р Е Ш Е Н И Е 

          №55 

гр.Ботевград,28.02.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно разрешаване 

изработване проект  за ПЗ на ПИ 280.81,землище с. Новачене, 

м . „Камен дол“, община Ботевград./вх.№0802-42/и  становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – 

Ботевград на    основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с 

дейностите по чл.17, ал.1, т.2 от  ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ във 

връзка с чл.58, от ЗУТ и  проведено     гласуване   с  16 гласа „за“,0 

гласа „против“, 2 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,                                                                               

                                        

    Р Е  Ш И: 

 

 

  1.Дава съгласие за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 

280.81. землище с. Новачене, община Ботевград, м.”Камен дол”, за 

изработване на проект за ПУП-ПЗ на ПИ № 280.81,м.”Камен дол” по 

плана на новообразуваните имоти в землището на с.Новачене, Община 

Ботевград с цел провеждане на процедура съгласно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за 

промяна предназначението на земята от земеделски за неземеделски 

нужди, като се установи свободно ниско застрояване.За ПИ 280.81 

м.”Конопище”се предвиди  изграждане на „къща за гости и гаражи” 

при устройствена зона жилищна с преобладаващо застрояване с малка 

височина - до 10м (Жм) и устройствени показатели: плътност на 

застрояване (П застр.) – 60%, интензивност на застрояване (Кинт) – 1 

и озеленена площ (П озел.) – 40%, съгласно приложената скица-

предложение за ПУП-ПЗ и техническо задание за изработване на 

основание чл.125 от ЗУТ. 



  

Проекта следва да бъде изработен в съответствие с нормативната 

уредба по устройство на територията. 

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 

 
 

 

 

 

 
 


