
   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

                                   

                                        Р Е Ш Е Н И Е 

             №99 

гр.Ботевград,09.04.2019 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване 

съгласие за допълване и актуализиране  Програмата за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград 

през 2019 година /вх.№0804-7/ 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 21 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: 

         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: 

- 8 бр. терени с площ от 24 кв.м. всеки за разполагане на преместваеми 

търговски обекти за обособяване на търговски център в ПИ с 

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

по схема, одобрена от главния архитект на община Ботевград; 

- 6 бр. терени с площ от 24 кв.м. всеки за разполагане на преместваеми 

търговски обекти за обособяване на търговски център и в ПИ с 

идентификатор 05815.302.17 в южна посока (пред жилищен блок №15) 

по схема, одобрена от главния архитект на община Ботевград. 

         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 

             №100 

гр.Ботевград,09.04.2019 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 

необходими във връзка с реализиране на проект за „Изпълнение на мерки за 

енергийна ефективност в сградата  на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД . /вх.№0804-6/и  

становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският 

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

местното самоуправление и местната администрация , и  проведено  

поименно гласуване с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“, 4 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,           

                                                    

                                                 Р Е  Ш И: 

 

 

 

1. Дава съгласие от собствени приходи на община Ботевград да 

бъдат отпуснати финансови средства в размер до 300 000.00 

(триста хиляди) лева с включен ДДС за изготвяне на 

инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни 

дейности в сградата на МБАЛ-Ботевград, с оглед реализацията на 

проект за „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 

сградата на МБАЛ- Ботевград“ 

 

2. Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички 

произтичащи по т. 1  действия. 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
     

Изготвил:А.Нейкова 

  

 

 



  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

                                   

                                        Р Е Ш Е Н И Е 

             №101 

гр.Ботевград,09.04.2019 г. 

 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване 

съгласие за извършване  на компенсирани промени  по обекти в 

рамките  на определените капиталови разходи /вх.№0803-5/и  

становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският 

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

местното самоуправление и местната администрация, и  проведено  

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

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,           

                                                    

                                                 Р Е  Ш И: 

 

 1. Дава   съгласие   да   се извършат необходимите 

компенсирани промени по обекти в рамките на определените 

капиталови разходи, финансирани със средства от собствени 

приходи. 

               Било: 

               1. Ремонт на тротоарна настилка по ул. Свобода , гр. 

Ботевград – 150 000 лв. 

               Става:   

               1. Ремонт на тротоарна настилка по ул. Свобода , гр. 

Ботевград – 97 000 лв. 

               2.Изграждане на улица от о.т.73а до о.т.660в, гр. 

Ботевград , ПИ с идентификатор 05815.302.1068 – 53 000 лв.  

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
     

Изготвил:А.Нейкова 



   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

                                   

                                        Р Е Ш Е Н И Е 

             №102 

гр.Ботевград,09.04.2019 г. 

 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отпускане на 

финансови средства от собствени приходи на общината необходими за 

доставка и монтаж на детски съоръжения /вх.№0804-8/и  становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – 

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

самоуправление и местната администрация, и  проведено  поименно 

гласуване с 21 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от 

общ брой общински съветници 29,                                                              

                                             

 Р Е  Ш И: 

 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от 

собствени приходи на Общината в размер до 75 000 (седемдесет и 

пет хиляди) лева с ДДС, необходими за извършването на 

доставка и монтаж на детски съоръжения в общински имоти с 

идентификатори: 05815.302.244, 05815.302.15, 05815.304.1657, 

05815.304.737 в  гр.Ботевград. 

  

2. Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички 

произтичащи по т. 1 действия. 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
     

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 



   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

                                   

                                        Р Е Ш Е Н И Е 

             №103 

гр.Ботевград,09.04.2019 г. 

 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване  

съгласие за учредяване безвъзмездно, безсрочно право на преминаване 

и право на прокарване през недвижими имоти-публична общинска 

собственост ,кв.41 по плана на с.  Новачене /вх.№0804-3/   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 21 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: 

„Подземни кабелни  линии  Ср.Н-20кV и кабелни линии НН  към  

нов Бетонов комплектен трансформаторен  пост – БКТП 20/0,4кV-

1х400кVА, с възможност  за трансформатор  800 кVА „ в  УПИ  ХV, 

кв.41 по регулационния план на с. Новачене, община Ботевград  

следните вещни права: 

 1.1.Безвъзмездно, безсрочно право на преминаване и 

безвъзмездно безсрочно право на /сервитут/ по  ,  улици  в  кв.40  и  

кв.41 по  регулационния  план  на  с.Новачене, община Ботевград 

на  подземни кабелни  линии  с  дължина  333,34 /триста  тридесет  



и  три  цяло  и  тридесет  и  четири/метра  и  ширина  1,50/едно цяло 

и  петдесет/метра  и  обща  квадратура 500,01/петстотин цяло,  нула  

един/кв. метри  /извън асфалтовата  настилка  на  улиците, 

пресичане  от т.8  до т.9/.Трасето  започва  от   ОТ 113, към ОТ 112; 

ОТ 111; ОТ  116; ОТ  115; ОТ 123; 126б  в  кв.40  и  от  ОТ126а  до  

ОТ126  в  кв.41. 

2. Предоставените по точка 1.1 ограничени вещни права да се усвоят 

от Възложителя на обекта съобразно параметрите на представен 

Инвестиционен проект  и  издадено  разрешение  за  строеж  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 

             №104 

гр.Ботевград,09.04.2019 г. 

 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка  относно  даване 

съгласие за учредяване право на преминаване и право на прокарване 

през  недвижим имот-публична общинска собственост, представляващ 

част от ул.“Хаджи Димитър“,гр.Ботевград /вх.№0804-4/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 21 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  за  Приемопредавателна  

станция  на  БТК  в  УПИ І - 2356, кв.231 по  действащият 

регулационен  план  на  Промишлена зона гр. Ботевград, 

представляващ поземлен  имот /ПИ/  с  идентификатор   

05815.303.278  по  КК и КР на гр. Ботевград“ продължение  на  

въздушна мрежа HH 1kV“  на следните вещни права: 

1.1. Безвъзмездно безсрочно право на преминаване и безвъзмездно 

безсрочно право на прокарване /сервитут/ през част от поземлени 

имоти /ПИ/ с идентификатор 05815.303.168 представляващ: 

публична общинска собственост, вид територия: Урбанизирана, с  



площ  9497 кв. м. ; с НТП: За второстепенна улица, по КК и КР на гр. 

Ботевград  с обща дължина на трасето в  ПИ  278 (двеста седемдесет 

и  осем) метра  и  ширина 1,50(едно цяло  и  петдесет) метра или  обща  

квадратура  417(четиристотин  и  седемнадесет )кв. м.   

2. Предоставените по точки 1.1. ограничени вещни права да се усвоят 

от Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения ТП 

проект, по част Геодезия, и  част „Електро“, съгласно  показаната 

ситуация на трасето. 

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 

             №105 

гр.Ботевград,18.04.2019 г. 

 

 

 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛЧО ИЛЧЕВ- ДИРЕКТОР НА 

ОП“РДНО“ гр. Ботевград на   информация  за дейността   на ОП 

”Регионално депо за неопасни отпадъци”-гр. Ботевград за 2018 

година /вх.№0804-11/ и становища на Постоянните  комисии по  

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

ал. 1, т. 23  от  Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и  проведено   гласуване с 23 гласа „за“, 0 гласа 

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

съветници 29,                                                               

                                             

     Р Е  Ш И: 

 

 

 

1. Приема за информация отчет за  дейността на ОП“Регионално депо 

за неопасни отпадъци „- Ботевград. 

 

 

  

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
       

 

Изготвил:А.Нейкова 



   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

                                  

                                   

 

                Р Е Ш Е Н И Е 

             №106 

гр.Ботевград,18.04.2019 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА НАРОДНИ 

ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Доклади за 

дейността и отчет на изразходените бюджетни средства за 2018 

година и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

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

За местното самоуправление и местната администрация  и  

проведено   гласуване с 23 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,           

                                                    

                                             

     Р Е  Ш И: 

 

1. Приема за информация  докладите за дейността и отчетите за 

изразходените бюджетни средства за 2018 година на читалищата 

от община Ботевград, както следва: 

1.1.НЧ”Христо Ботев 1884”,гр.Ботевград; 

1.2.НЧ“19-ти февруари1906“- с. Скравена; 

1.3.НЧ“Събуждане 1895“-с.Врачеш; 

1.4.НЧ“Никола Ракитин 1890“- с. Трудовец ; 

1.5.НЧ“Светлина 1900“-с.Литаково; 

1.6.НЧ“Правда 1905“ – с. Новачене ; 

1.7.НЧ“Просвета“1927 – с. Гурково ; 

1.8.НЧ“Христо Ботев“1927 – с. Краево; 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
       

 

Изготвил:А.Нейкова 



   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

                                   

                                        Р Е Ш Е Н И Е 

             №107 

гр.Ботевград,18.04.2019 г. 

 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  приемане 

Общинска програма на мерките за закрила  на деца с изявени дарби 

от общински училища в община Ботевград през 2019 година 

/вх.№0804-13/и  становища на Постоянните комисии по  същия 

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

т.12 и чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.12, ал.2 от Наредбата за 

условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени 

дарби, , и  проведено   гласуване с 23 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 

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

                                                    

                                             

 Р Е  Ш И: 

 

1. Приема Общинска програма на мерките за закрила на деца 

с изявени дарби от общински училища в община Ботевград през 

2019 година. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
     

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

                                   

                                        Р Е Ш Е Н И Е 

             №108  

гр.Ботевград,18.04.2019 г. 

 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  приемане 

на годишен план за развитие  на социалните услуги в община 

Ботевград за 2020 годинавх.№0804-14/и  становища на Постоянните 

комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на 

основание  чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с 

чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за социалното 

подпомагане и  проведено   гласуване с 23 гласа „за“, 0 гласа 

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

29,                                                               

                                             

 Р Е  Ш И: 

 

1. Приема годишен план за развитие на социалните услуги в 

община Ботевград за 2020 година /съгласно приложението, 

неразделна част от настоящето Решение/. 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
     

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 



   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

                                   

                                        

      Р Е Ш Е Н И Е 

             №109 

гр.Ботевград,18.04.2019 г. 

 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на . Докладна записка относно отдаване 

под наем общински недвижим имот-ЧОС-ПИ с идентификатор 

05815.304.121, заедно със застроените в него сгради /вх.№0804-29/ 

и  становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 

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

ЗМСМА,чл.14,ал.2,ал.3 и ал.8 от ЗОС,чл.20,ал.1 и ал.2 и чл.78 от 

НРПУРОИ  и  проведено  поименно  гласуване с 21 гласа „за“, 0 

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

съветници 29,                                                               

                                             

 Р Е  Ш И: 

 

    1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 5 (пет) години, чрез 

публичен търг  с тайно наддаване, общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ:  

    Поземлен имот с идентификатор 05815.304.121, по КК и КР на гр. 

Ботевград, ул. „Цар Иван Шишман” №27, вид територия: урбанизирана, 

начин на трайно ползване: ниско застрояване, площ 563 кв.м., стар 

номер 1377, УПИ ХХ, кв. 56 по регулационния план на гр. Ботевград, 

заедно със застроените в него сгради: сграда с идентификатор 

05815.304.121.1 по КК и КР на гр. Ботевград, ул. „Цар Иван Шишман” 

№27, със застроена площ 247 кв.м., брой етажи 3, функционално 

предназначение: друг вид обществена сграда и сграда с идентификатор 

05815.304.121.2 по КК и КР на гр. Ботевград, ул. „Цар Иван Шишман” 

№27, със застроена площ 18 кв.м., брой етажи 1, функционално 

предназначение: хангар, депо, гараж, при начална тръжна месечна 

наемна цена в размер на 2 856.50 (две хиляди осемстотин петдесет и 

шест лева и 50 ст. ) лева без ДДС, формирана, както следва: 



    - първи и втори етаж от сграда с идентификатор 05815.304.121.1 

(административна сграда) с РЗП – 494.00 кв.м.  х 4.00 лв./кв.м. = 1976.00 

лв. 

    -  сграда с идентификатор 05815.304.121.2 (гараж) с площ - 18.00 кв.м. 

х 2.00 лв./кв.м. = 36.00 лв. 

    - поземлен имот с идентификатор 05815.304.121 с площ - 563.00 кв.м. 

х 1.50 лв./кв.м. = 844.50 лв. Съгласно ЗДДС върху наема за земята не се 

начислява ДДС. 

         2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от т. 1 на решението 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 

             №110 

гр.Ботевград,18.04.2019 г. 

 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка  относно отдаване 

под наем на басти от недвижими имоти-общинска собственост за 

разполагане на преместваеми увеселителни обекти –детски 

колички/вх.№ 0804-27/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. 14, ал. 2 и ал. 3, чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 78 от 

НРПУРОИ и във връзка с Тарифата по чл. 24 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 22 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 на  части от недвижими 

имоти –  общинска собственост за разполагане на преместваеми 

увеселителни обекти (детски колички) върху следните имоти - 

общинска собственост, представляващи: 

          -  3 бр. терени с обща площ 6 кв.м. в  поземлен имот 05815.301.404 

(стар идентификатор 05815.301.113) по КК и КР на гр. Ботевград - 

частна общинска собственост, вид територия: урбанизирана, начин на 

трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, целият с площ от 

19 242 кв.м., УПИ І в кв. 65, с адрес: гр. Ботевград, п.к. 2140, бул. „Трети 

март” (в района на ротондата) при начална тръжна месечна наемна цена 

в размер на 60.00 (шестдесет) лева. 

         - 3 бр.терени с обща площ от 8 кв.м. - част от поземлен имот с 

идентификатор 05815.304.1588 по КК и КР на гр. Ботевград – публична 



общинска собственост, вид територия: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: за площад, целият с площ от 6 818 кв.м., с адрес: гр. Ботевград, 

п.к. 2140, пл. „Саранск” (пред банка Пиреос), при начална тръжна 

месечна наемна цена в размер на 80.00 (осемдесет) лева. 

         - 4 бр. терени с обща площ от 8 кв.м. - част от поземлен имот с 

идентификатор 05815.305.1117 по КК и КР на гр. Ботевград – публична 

общинска собственост, вид територия: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: обществен селищен парк, градина, целият с площ от 56 478 

кв.м., УПИ І в кв. 80, с адрес: гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. „Георги С. 

Раковски”, (в градски парк) при начална тръжна месечна наемна цена в 

размер на 80.00 (осемдесет) лева. 

        -   1 бр. терен с площ 4 кв.м. - част от поземлен имот с 

идентификатор 05815.302.744 по КК и КР на гр. Ботевград - публична 

общинска собственост, вид територия: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: за площад, целият с площ от 4664 кв.м., с адрес: гр. Ботевград, 

п.к. 2140, пл. „Освобождение” при начална тръжна месечна наемна цена 

в размер на 40.00 (четиридесет) 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 

             №111 

гр.Ботевград,18.04.2019 г. 

 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отдаване под 

наем на част от недвижими имоти-общинска собственост за 

разполагане на преместваеми търговски обекти за продажба на 

сладолед/вх.№0804-28/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. 14, ал. 2 и ал. 3, чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 78 от 

НРПУРОИ и във връзка с Тарифата по чл. 24 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 22 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 срок от 1 (една) година, 

чрез публичен търг с тайно наддаване на  части от недвижими имоти 

–  общинска собственост представляващи: 

       -  терен № 1 с площ от 4 кв. метра, находящ се  в УПИ І- за 

административни  културни дейности и паркинг в кв.65, (срещу банка 

ДСК), ПИ със  идентификатор 05815.301.404, вид територия: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, 

комплекс, актуван с акт №3120 от 27.03.2017 г. за частна общинска 

собственост, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 

80.00 (осемдесет) лева. 

    

            



2. 

    - терен № 2 с площ от 4 кв. метра, находящ се в кв.75 /на бул.Трети 

март, до пресечката на ул. Гурко/, ПИ с идентификатор 05815.301.344, 

вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за 

второстепенна улица - публична общинска собственост, при начална 

тръжна месечна наемна цена в размер на 80.00 (осемдесет) лева. 

        - терен  № 3 с площ  от 4 кв. метра, находящ се на площадното 

пространство между кв.62 и кв.49 / западно от сградата на Исторически 

музей/, ПИ с идентификатор 05815.304.1588, вид територия: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: за площад, публична 

общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена в 

размер на 80.00 (осемдесет) 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 

             №112 

гр.Ботевград,18.04.2019 г. 

 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно 

прекратяване на съсобственост в недвижим имот УПИ 1-1115 в кв.8 

по рег. план на са  с. Врачеш по реда на чл.326,ал.1,т.2 от 

ЗОС./вх.№0804-30/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.47, ал.1, т. 2 от НРПУРОИ и  проведено поименно   

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

от общ брой общински съветници 29,                                                              

                                          

   Р Е  Ш И: 
 

 

 

          1. Одобрява пазарната цена и дава съгласие да се извърши 

разпоредителна сделка - прекратяване на съсобственост, чрез продажба 

на общинската собственост в УПИ І-1115 (първи за имот пл. номер 

хиляда сто и петнадесет) в кв. 8а (осем а) по регулационния  план на с. 

Врачеш, целият с урегулирана площ от 990 (деветстотин и деветдесет) 

кв. м.,  представляваща: 

          Терен с площ от 33 (тридесет и три) кв.м., влизащ по регулация от  

улица към УПИ І-1115 (първи за имот пл. номер хиляда сто и 

петнадесет) в кв. 8а (осем а) по регулационния  план на с. Врачеш, 

целият с урегулирана площ от 990 (деветстотин и деветдесет) кв. м., 

актуван с акт за частна общинска собственост №4351 от 25.02.2019 г., 

вписан с вх. №477 от 25.02.2019 г., №160, том ІІ в Служба по 

вписванията Ботевград, граници на терена: улица, имот с пл. №1115, 



имот с пл.№1116, граници на УПИ І-1115: от две страни улица, УПИ ІІ-

1115, имот с пл.№1116,  

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

495.00 (четиристотин деветдесет и пет лева), без включен ДДС, 

          в полза на „КРИСТАЛ” ООД, с ЕИК 831113527, представлявано 

и управлявано от Снежана Ангелова Ининска, със седалище и адрес на 

управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1510, 

район Подуяне, ж.к. „Хаджи Димитър”, бл. 103, вх. В, ет. 4, ап. 59,  

собственик на: Дворно място с площ от 990 кв.м., представляващо част 

от имот пл.№1115 в кв.8а по регулационния  план на с. Врачеш, за която 

част от имот пл.№1115 с площ 957 кв.м. е отреден УПИ І-1115 в кв. 8а 

по плана на с. Врачеш, целият с площ от 990 кв.м.,  съгласно Нотариален 

акт за продажба на недвижим имот от 19.12.2018 г., №66, том V, рег. 

№5848, дело №791 от 2018 г., вписан в Служба по вписванията 

Ботевград с вх. рег. №4800, акт №169, том ХІХ, дело 1673. 

         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 

             №113 

гр.Ботевград,18.04.2019 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/вх.№0804-31/ 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. 43, ал. 1 от НРПУРОИ и  проведено поименно   гласуване с 21 гласа 

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

съветници 29,                                                               

                                          

   Р Е  Ш И: 

1. Одобрява актуална начална тръжна пазарна цена и дава съгласие за 

продажба  по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публичен търг с тайно 

наддаване на общински недвижим имот, включен  в Програма за 

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в 

община Ботевград през 2019 г., приета с Решение №302/ 20.12.2018 г., 

актуализирана и допълнена с Решение №79/ 28.03.2019 г. на Общински 

съвет на община Ботевград, представляващ: 

    поземлен имот с идентификатор 05815.304.1656 по КК и КР на гр. 

Ботевград, с площ от 91.00, трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, 

комплекс, УПИ ХVІ в кв. 177 по регулационния план на гр. Ботевград 

при начална тръжна пазарна цена в размер на 5 733.00 (пет хиляди 

седемстотин тридесет и три) 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 



  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

                                   

                                         Р Е Ш Е Н И Е 

             №114 

гр.Ботевград,18.04.2019 г. 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  даване 

съгласие за одобряване на схема за изграждане на търговски обекти 

/павилиони/,върху терени частна общинска собственост по 

действащия регулационен план на гр. Ботевград /вх.№ 0804-23/ 

и  становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският 

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

Закон за устройство на територията  и чл.10, ал.1 и ал.3 от Наредбата 

за преместваемите обекти за рекламните, информационните и 

монументално-декоративни елементи на територията на Община 

Ботевград и  проведено поименно   гласуване с 22 гласа „за“, 0 гласа 

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

                                                               

                                         Р Е  Ш И: 

1. Дава съгласие за одобряване от главния архитект на Община 

Ботевград – Схема за изграждане на търговски обекти от преместваеми 

обекти /павилиони/, разположени в ПИ с идентификатор 05815.302.18 

в северна посока (зад жилищен блок №14) и в ПИ с идентификатор 

05815.302.15 в южна посока (пред жилищен блок №13), 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: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
       

Изготвил:А.Нейкова 



  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

                                  

                                       Р Е Ш Е Н И Е 

             №115 

гр.Ботевград,18.04.2019 г. 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно разрешаване 

изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ I-Градски парк в кв.80 ,  УПИ I- за 

многофункционална спортна зала и озеленяване в кв.249 и УПИ I-За 

общ. обслужване и озеленяване в кв.251 по регулационния план на гр. 

Ботевград и прилежащи към тях улици и съгласие за провеждане на 

процедура по чл.150 от ЗУТ /вх.№0804-34/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.124а, ал.1 

във връзка с чл.136, ал.1,  чл.134, ал.1, т.1, чл.134, ал.2, т.6, чл. 150, ал.1 

и ал.2, задание съгласно чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, скица-предложение 

съгласно чл. 135, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), 

Решение № 7 от Протокол №15/03.11.2016г. на Общински експертен 

съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), Решение № СО-5-

ЕО/2017г. на Директор на РИОСВ – София, и  проведено поименно   

гласуване с 20 гласа „за“, 0 гласа „против“, 2 гласа „въздържал се“ от 

общ брой общински съветници 29,                                                              

                                         

Р Е  Ш И: 

 

      1. Разрешава изработването на проект за изменение на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на 

УПИ I-Градски парк в квартал 80, УПИ I-За многофункционална 

спортна зала и озеленяване в квартал 249, УПИ I-За обществено 

обслужване и озеленяване в квартал 251 и Подробен устройствен план 

/ПУП/-План за улична регулация/ПУР/ на улици с осови точки по 

плана на гр. Ботевград както следва: 

  - от УПИ I-Градски парк се отделят ПИ с идентификатори  

05815.305.84 и 05815.305.83  (стадион “Христо Ботев”) и се установява 

устройствена зона за озеленяване „Оз“ с показатели: плътност на 



застрояване (П застр. 1%), интензивност  (Кинт. 0,06), и  мин. 

необходима озеленена площ (П озел. 65%); 

- отпада улица с осови точки О.Т. 165 - О.Т. 163 - О.Т. 164а - О.Т. 164б      

- О.Т. 321б - О.Т. 321в - О.Т. 1849 - О.Т. 1848; 

- отпада улица с осови точки О.Т. 1321г - О.Т. 321б; 

- отпада улица с осови точки О.Т. 1801а - О.Т. 1800 - О.Т. 321в; 

- уширява се улица с осови точки О.Т. 185а - О.Т. 1321г - О.Т. 1801а; 

- заличават се квартали 249 и 250; 

- отваря се улица с осови точки О.Т. 1847 - О.Т. 1848 - О.Т. 1800 - О.Т. 

1801а; 

- създава се нов УПИ III-За многофункционална спортна зала, стадион, 

тренировъчен и хотелски комплекс, трафопост, паркинг и озеленяване, 

квартал 80, за който се установява устройствена зона от разновидност 

смесена многофункционална „Смф“ с показатели: плътност на 

застрояване (П застр. 80%), интензивност (Кинт. 2,5), мин. необходима 

озеленена площ (П озел. 20%) и се предвиди високо (H>15м) 

застрояване на сгради за спорт и обществено обслужващи дейности, 

  съгласно приложените скица-предложение за ПУП-ПР и скица-

предложение за ПУП-ПЗ; 

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

3. Дава съгласие за изработване на комплексен проект за 

инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни 

съставни части: 

- описаният в т.1 проект за изменение - Подробен устройствен план – 

План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ I-Градски парк в 

квартал 80, УПИ I-За многофункционална спортна зала и озеленяване 

в квартал 249, УПИ I-За обществено обслужване и озеленяване в 

квартал 251 и прилежащите улици; 

 - инвестиционен проект за изграждане на Хотел и тренировъчна зала 

към многофункционална спортна зала „Арена Ботевград“ в УПИ III-За 

многофункционална спортна зала, стадион, тренировъчен и хотелски 

комплекс, трафопост, паркинг и озеленяване; 

4. 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 

             №116 

гр.Ботевград,18.04.2019 г. 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отпускане 

на финансови средства от собствени приходи на общината за 

изработка доставка и монтаж на клетки за съхранение на дърва в 

недвижими имоти общинска собственост находящи се в 

Ж.К.“В.Левски“,гр. Ботевград/ вх.№0804-24/ и  становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – 

Ботевград  на основание чл.21,ал.1,т.6 и т.8 от ЗМСМА  и  

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

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

                                                              

                                         Р Е  Ш И: 

 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени 

приходи на общината в размер до 20 000 /двадесет хиляди/лева, 

необходими за поставянето на постройки на допълващо застрояване, 

представляващи  клетки за съхранение на дърва в недвижими имоти-

общинска собственост, находящи  се в ж.к.“Васил Левски“,гр. 

Ботевград. 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да извърши всички 

произтичащи по т.1 действия. 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
       

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

 

                               

                                         Р Е Ш Е Н И Е 

             №117 

гр.Ботевград,18.04.2019 г. 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отпускане на 

финансови средства за изработка, доставка и монтаж на табели с 

наименование на улици в население места от община Ботевград- с. 

Трудовец, с. Врачеш, с. Скравена, с. Литаково, с. Новачене./ вх.№0804-

25/ и  становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 

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

дейностите  по чл.17,ал.1,т.6 и чл.21,ал.1,т.6 и т.8 от ЗМСМА  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 да се отпуснат финансови средства в размер до 63 

599,88 (шестдесет и три хиляди  петстотин деветдесет и девет лева и 

осемдесет и осем стотинки ) лева с ДДС от собствени приходи на 

Община Ботевград, необходими за изработка, доставка и монтаж на 

табели с наименования на улици в населените места от общината, 

както следва: с. Трудовец, с. Врачеш, с. Литаково, с. Скравена и с. 

Новачене. 

 

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 

             №118 

гр.Ботевград,18.04.2019 г. 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно финансово 

подпомагане  за участие в международен обучителен летен лагер на 

Ванеса Стоянова / вх.№0804-12/и  становища на Постоянните 

комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на 

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

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

общ брой общински съветници 29,                                                              

                

                          Р Е  Ш И: 

 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати от собствени финансови приходи 

на община Ботевград в размер на 1000.00 /хиляда/ лева за финансово 

подпомагане  участието в международен обучителен летен лагер в гр. 

Измир, Турция на Ванеса Николаева Стоянова. 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
       

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 



  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

 

                               

                                         Р Е Ш Е Н И Е 

             №119 

гр.Ботевград,18.04.2019 г. 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отпускане 

на финансови средства от собствени приходи на общината за 

вокална група за стари градски песни и шлагери „Пей сърце“- 

Ботевград за участие в предстоящи фестивали пр. 2019 

год./вх.№0804-26/ /и  становища на Постоянните комисии по  същия 

въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание чл.21,ал.1,т.6 

от ЗМСМА  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   да   бъдат   отпуснати   финансови средства в 

размер до  500,00 /петстотин /лева от собствени приходи на Община 

Ботевград на вокална група за стари градски песни и шлагери  „Пей, 

сърце“ - Ботевград    за участие в предстоящи фестивали през 2019 г. в  

с. Чавдар, гр. Самоков и гр. Кюстендил. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
       

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

    

                              

                                         Р Е Ш Е Н И Е 

             №120 

гр.Ботевград,18.04.2019 г. 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване 

съгласие управителят на „ВиК-Бебреш“ ЕООД да се разпорежда с 

активи и пасиви на дружеството /вх.№0804-39/и  становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – 

Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА , чл. 12, т. 

17, чл. 20, ал. 2 от  Наредбата за упражняване правото на собственост 

на общината върху общинската част от капитала на търговските 

дружества 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 управителят на „В и К Бебреш” ЕООД – гр. 

Ботевград да се разпорежда с материални активи (автомобили, 

малогабаритна техника и материали от склада на дружеството) и  

пасиви (задължения към доставчици), чрез прехвърляне след 

договаряне  с „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София по 

реда на чл. 20, ал. 2 от  Наредбата за упражняване правото на 

собственост на общината върху общинската част от капитала на 

търговските дружества  по пазарни цени на активите, определени от 

лицензиран оценител съгласно Приложения 1 и 2 към настоящето 

решение. Разпореждането с пасивите на дружеството да е на 

стойност, равна на пазарните цени на активите, предмет на 

разпоредителната сделка. 
          

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
       

Изготвил:А.Нейкова 



  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

    

                              

                                          

     Р Е Ш Е Н И Е 

             №121 

гр.Ботевград,18.04.2019 г. 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА  Докладна записка относно разрешаване изработване 

проект  на   ПУП-ПР на УПИ ХII –  за магазин в кв.33 по плана на 

с. Новачене/вх.№0804-36/и  становища на Постоянните комисии 

по  същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание 

чл.21, ал.1, т. 11 и т. 8 от ЗМСМА  във вр. с дейностите по чл. 17, 

ал.1,т.2 и чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА , чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ и   

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

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

                                                              

                                         Р Е  Ш И: 

 

 1.  Дава съгласие да се измени подробния устройствен план-план 

за регулация на УПИ XII-За магазин,кв.33 по плана на с.Новачене, като 

от УПИ XII-За магазин кв.33 по плана на с.Новачене, община 

Ботевград се образува Урегулиран поземлен имот - УПИ XII-за детска 

площадка с площ от 340 кв.м, съгласно приложена скица-предложение 

и техническо задание  за изработване на основание чл.125 от ЗУТ. 

 2. Възлага на кмета на община Ботевград да организира 

изпълнението 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 

             №122 

гр.Ботевград,18.04.2019 г. 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА  на Докладна записка относно  отпускане на 

финансови средства от собствени приходи на общината за 

проектиране на детски площадки в общински имоти /вх.№0804-

41/и  становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и   

проведено поименно   гласуване с 22 гласа „за“,0 глас „против“,0 

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

                                                              

                                         Р Е  Ш И: 

 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от 

собствени приходи  на общината в размер до 10 000 /десет 

хиляди/лева, необходими за извършването на проектиране на 

детски площадки в общински имоти с идентификатори: 

05815.302.15; 05815.302.244; 05815.342.668 и 05815.304.680. 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да извърши всички 

произтичащи по т.1 действия. 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
       

 

        Изготвил:А.Нейкова 

 

 


