
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
 
 
 
 
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 181 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛА ИВАНОВА – УПРАВИТЕЛ НА ОП 
„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“, ГР. БОТЕВГРАД Информация за дейността 
на ОП „Обредни дейности“ – гр. Ботевград през 2018г. /вх.№0806-45/, и 
становища на Постоянните комисии, Общинският съвет–Ботевград на 
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и проведено гласуване с 23 гласа „за”, 
0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”  при общ брой общински съветници 
29 

 

 
                                    Р  Е  Ш  И  : 

 
 
 

1. Приема информация за дейността на Общинско предприятие 
„Обредни дейности“- гр. Ботевград през 2018 година.      

 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
Изготвил: М. Филипова 
 
 



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 182 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно приемане на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград 
/вх.№0806-44/, и становища на Постоянните комисии по, Общинският 
съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, 
чл. 75-79 от АПК, чл. 28, ал. 1, вр. чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от ЗНА, и проведено 
поименно гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал 
се” при общ брой общински съветници 29 

 
 

                                                  Р  Е  Ш  И  : 
 

 
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на oбщина Ботевград, както следва: 

I. В разпоредбите на Глава Трета „Цени на услуги, неуредени със 
закон, предоставяни от Община Ботевград на физически и юридически 
лица“, се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 53, т. 30 се изменя така: 
„30. Ползване на зали – общинска собственост: 

 31.1. Зала „Ботевград“ – 200 лв. за ползване до 2 часа, а за всеки 
следващ час + 80 лв. 
 31.2. Зали, находящи се в административни сгради (с изключение на 
Зала „Ботевград“) – 50 лв. на час.  
 31.3. За всички детски градини, основни и средни училища на 
територията на община Ботевград ползването на зали по т. 31.1. и 31.2. е 
безплатно.“ 

2. В чл. 55в.: 
а) създава се т. 8.: 



„8. Услуга на физически и юридически лица по изкърпване на 
единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с 
дебелина  4-6 см. – ръчно /вкл. разкъртване и почистване/ - 26,87 лв./м2 с 
ДДС. 
           б) създава се т. 9.: 
  „9. Услуга на физически и юридически лица по полагане на настилка 
от бетонови плочи – 39,20 лв./м2 с ДДС. 
 в) създава се т. 10.: 
  „10. Услуга на физически и юридически лица  по доставка и полагане 
на асфалтобетон – плътна смес за горен пласт – 26,59 лв./м2 с ДДС. 
  г) създава се т. 11.:  
 „11. Услуга на физически и юридически лица с фугорез – 7,20 лв./л.м. 
с ДДС. 
 д) създава се т. 12.: 

„12. Услуга на физически и юридически лица  по повдигане или 
сваляне на решетки и шахти при асфалтова настилка – 90 лв./бр. с ДДС. 

 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
Изготвил: М. Филипова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             

                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 183 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно предоставяне безвъзмездно за 
управление на ОП „Балкан“ на имот – публична общинска собственост по 
реда на чл.21, ал.1 от ЗОС /вх.№0806-32/, и становища на Постоянните 
комисии, Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 
от Закона за общинската собственост, и чл. 19, ал. 2 от  Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и 
проведено поименнж гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа 
„въздържал се” при общ брой общински съветници 29 

 
 

                                   Р  Е  Ш  И  : 
 

    1. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление за срок 
от 10 (десет) години  на  Общинско предприятие „БАЛКАН”- гр. Ботевград, 
БУЛСТАТ 0007760891495, със седалище и адрес на управление: гр. 
Ботевград 2140, пл. „Освобождение” №13, представлявано и управлявано от 
Михаил Пламенов Михайлов, следният имот  - публична общинска 
собственост: 
      - Поземлен имот с идентификатор: 05815.305.83 по КККР на гр. 
Ботевград, с площ от 23597 кв.м., трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, НТП: Стадион, номер по предходен план: 2055, квартал 80, 
заедно със застроените в него сгради: 1. Сграда с идентификатор 
05815.305.83.1 по КККР на гр. Ботевград, ЗП- 310 кв.м., брой етажи - 2, 
предназначение: спортна сграда, база; 2. Сграда с идентификатор 
05815.305.83.2 по КККР на гр. Ботевград, ЗП- 20 кв.м., брой етажи - 1, 
предназначение: сграда за битови услуги; 3. Сграда с идентификатор 
05815.305.83.3 по КККР на гр. Ботевград, ЗП- 6 кв.м., брой етажи - 1, 
предназначение: спортна сграда, база;  4. Сграда с идентификатор 
05815.305.83.4 по КККР на гр. Ботевград, ЗП- 6 кв.м., брой етажи - 1, 
предназначение: спортна сграда, база. Година на построяване: 1961 год. 



            Имотът се предоставя на ОП „Балкан” за стопанисване и управление 
за реализиране на общинската политика в областта на физическото 
възпитание и спорта.  
            2. Допълва Приложение №3 към Правилника за организацията, 
устройството и дейността на ОП“Балкан“ , гр. Ботевград към Решение №69/ 
21.03.2014 година с имота по т.1. 
          3.  Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 
извършването на произтичащите от т.1 на  решението процедури по  ЗОС. 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
Изготвил: М. Филипова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                   ПРЕПИС! 

       Р Е Ш Е Н И Е 
                                                       № 184 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно учредяване безвъзмездно 
право на ползване, върху имот – частна общинска собственост. /вх.№0806-
33/, и становища на Постоянните комисии, Общинският съвет–Ботевград на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.39, ал. 4 от Закона за общинската собственост,  чл. 57, ал. 
5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, и проведено поименно  гласуване с 24 гласа „за”, 0 
гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой общински съветници 
29 

Р  Е  Ш  И  : 
         1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 

10 (десет) години  на  Агенция за социално подпомагане към Министерство 
на труда и социалната политика, БУЛСТАТ 121015056, със седалище и 
адрес на управление: гр. София, ул. „Триадица” №2, представлявана и 
управлявана от Румяна Димитрова Петкова, върху следният имот  - част от 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 
        - помещение, с площ от 32.22 кв. м., находящо се в северозападната част 
на партерния етаж сграда с идентификатор 05815.302.734.1 по КК и КР на 
гр. Ботевград, триетажна масивна административна сграда (бивша сграда на 
„Родина -75И”) с част от партер и сутерен, построена през 1965 г., със 
застроена площ 504 кв. м. и разгъната застроена площ 1697,55 кв. м., в УПИ 
І (първи) на кв.49 по плана на гр. Ботевград, при съседи на помещението: 
сграда с идентификатор 05815.302.734.3, поземлен имот с идентификатор 
05815.302.735, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
05815.302.734.1.1, коридор. Съседи на сградата: сграда с идентификатор 
05815.302.734.3, сграда с идентификатор 05815.302.734.2, поземлени имоти 
с идентификатори 05815.302.734, 05815.302.1064, 05815.302.1589, 
05815.302.738, административен адрес: гр. Ботевград, п. к 2140, ул. „Цар 
Освободител” №15. 

     Помещението се предоставя за ползване от Дирекция „Социално 
подпомагане” Ботевград,  като приемна за граждани.  

        2. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от т.1 на решението процедури по ЗОС. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 185 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно отдаване под наем на част от 
недвижим имот – общинска собственост, за разполагане на преместваеми 
обекти. /вх.№0806-34/, и становища на Постоянните комисии, 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 и ал. 8 от Закона 
за общинска собственост 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  24 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” 
при общ брой общински съветници 29 

 
                                    Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 4 (четири) години, чрез 
публичен търг с тайно наддаване на  части от недвижими имоти –  общинска 
собственост представляващи: 

       - терен №1 с площ от 15 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект в 
ПИ с идентификатор 05815.302.15 (пред жилищен блок №13), УПИ І в кв. 2а по 
регулационния план на гр. Ботевград по схема, одобрена от главния архитект на 
община Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 45.00 
(четиридесет и пет) лева. 

        - терен №2 с площ от 12 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект в 
ПИ с идентификатор 05815.302.18 в (зад жилищен блок №14), УПИ І в кв. 2а по 
регулационния план на гр. Ботевград по схема, одобрена от главния архитект на 
община Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30.00 
(тридесет) лева. 
 - терен №3 с площ от 12 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект в 
ПИ с идентификатор 05815.302.18 в (зад жилищен блок №14), УПИ І в кв. 2а по 
регулационния план на гр. Ботевград по схема, одобрена от главния архитект на 
община Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30.00 
(тридесет) лева. 

     



     - терен №4 с площ от 12 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект в 
ПИ с идентификатор 05815.302.18 в (зад жилищен блок №14), УПИ І в кв. 2а по 
регулационния план на гр. Ботевград по схема, одобрена от главния архитект на 
община Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30.00 
(тридесет) лева. 

          2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от т.1 на решението процедури по  ЗОС. 

 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
Изготвил: М. Филипова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
     
 
     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 186 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в 
недвижим имот – УПИ XXXI-115, 156 в кв.42 по плана на с. Литаково, между 
община Ботевград и физическо лице по реда на чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС. 
/вх.№0806-43/, и становища на Постоянните комисии, 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 24 гласа 
„за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при 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 ХХХІ-155, 156 (тридесет и първи за имоти планоснимачни 
номера сто петдесет и пет и сто петдесет и шест) в кв. 42 (четиридесет и втори) 
по регулационен план на с. Литаково, целият с урегулирана площ от 1095 
(хиляда деветдесет и пет) кв. м.,  представляваща: Терен с площ от 8 (осем) кв. 
м., влизащ по регулация от улица към УПИ ХХХІ-155, 156 (тридесет и първи за 
имоти планоснимачни номера сто петдесет и пет и сто петдесет и шест) в кв. 42 
(четиридесет и втори) по регулационен план на с. Литаково, целият с 
урегулирана площ от 1095 (хиляда деветдесет и пет) кв. м., актуван с акт за 
частна общинска собственост №4413 от 03.04.2019 г., вписан с вх. №802 от 
08.04.2019 г., №176, том ІІІ в Служба по вписванията Ботевград, граници на 
терена: УПИ ХХХI-155, 156; улица; граници на УПИ ХХХI-155, 156: УПИ 
XХIV-163;  УПИ XХX-157; улица; УПИ XXXII-154, 276 , по реда на чл.36, ал.1, 
т. 2 от ЗОС на пазарна цена в размер на 88.00 (осемдесет и осем лева), без 
включен ДДС, в полза на Денислава Красимирова Павлинова, с адрес: с. 
Литаково, ул. „Шести септември” №24А,  собственик на: 



       Поземлен имот с площ от 402 кв.м., съставляващ имот планоснимачен №155 в 
кв. 42 по регулационния план на с. Литаково съгласно нотариален акт от 
14.03.2016г., №55, том І, рег. №537, дело №41 от 2016г. 2) Поземлен имот 
планоснимачен №156 в кв. 42 по регулационния план на с. Литаково с площ от 
580 кв.м., съгласно нотариален акт от 12.05.2016г., №121, том І, рег. №1163, 
дело №101 от 2016г. 
         2. Възлага на кмета на община-Ботевград да изпълни произтичащите 
от т. 1 на  решението процедури по ЗОС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
Изготвил: М. Филипова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             

                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 187 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 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.№0806-35/, и становища на Постоянните комисии, 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. 38, 
ал.1 и чл. 43, ал. 1 от НРПУРОИ, и проведено поименно гласуване с  24 гласа 
„за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой общински 
съветници 29 

 
                                    Р  Е  Ш  И  : 

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

продажба  по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публичен търг с тайно наддаване 
на общински недвижим имот, включен в Програма за управление и 
разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 2019 
г., приета с Решение №302/ 20.12.2018 г., актуализирана и допълнена с 
Решение №123/ 15.05.2019 г. на Общински съвет на община Ботевград, 
представляващ: 
     - Поземлен имот с идентификатор 05815.302.208 по КК и КР на 
гр.Ботевград, с площ от 362.00 кв.м., предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, УПИ ХVІІ, кв. 5 
по регулационния план на гр. Ботевград, с административен адрес: гр. 
Ботевград 2140, ул. „Преслав” №35, при начална тръжна пазарна цена в размер 
на 6 443.00 (шест хиляди четиристотин четиридесет 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. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
Изготвил: М. Филипова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             



                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 188 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 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. 
/вх.№0806-36/, и становища на Постоянните комисии, 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”, 1 глас „въздържал се” при 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., актуализирана и допълнена с Решение 
№145/ 30.05.2019 г. на Общински съвет - Ботевград, представляващи: 
     1.1. Поземлен имот  с идентификатор 05815.305.523 с площ от 1141.00 кв.м., 
трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно 
ползване - за друг вид производствен, складов обект, УПИ Х, кв. 235 по 
регулационния план на гр. Ботевград, административен адрес: гр. Ботевград 
2140, ул. „Адмирал Фьодор Ушаков”, заедно с построената в него сграда с 
идентификатор 05815.305.523.1 със ЗП-398.00 кв.м., брой етажи :1, 
предназначение :промишлена сграда, построена 1956г. при граници на 
поземления имот: поземлени имоти с идентификатори: 05815.305.524; 
05815.305.531; 05815.305.541; 05815.305.522, при начална тръжна цена в размер 
91 700.00 (деветдесет и една хиляди и седемстотин) лева, без включен ДДС.  

   1.2. Поземлен имот с идентификатор 05815.305.524 с площ от 954.00, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за 
друг вид производствен, складов обект, УПИ ХІ, кв. 235 по регулационния план 
на гр. Ботевград, административен адрес: гр. Ботевград 2140, ул. „Адмирал 
Фьодор Ушаков”, заедно със застроената в него едноетажна масивна сграда с 
идентификатор 05815.305.524.1 със ЗП-407.00 кв.м.,с предназначение 
промишлена сграда, построена през 1956 г., при граници на поземления имот: 
поземлени имоти с идентификатори: 05815.305.525; 05815.305.531; 



05815.305.541; 05815.305.523, при начална тръжна цена в размер 90 200.00 
(деветдесет хиляди и двеста) лева, без включен ДДС.  

     1.3. Поземлен имот с идентификатор 05815.305.525 с площ от 945.00 кв.м., 
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 
ползване: за друг вид производствен, складов обект, УПИ ХІІ, кв. 235 по 
регулационния план на гр. Ботевград, административен адрес: гр. Ботевград 
2140, ул. „Адмирал Фьодор Ушаков” №24, заедно със застроената в него 
едноетажна масивна сграда с идентификатор 05815.305.525.1 със ЗП-405 кв.м.,с 
предназначение промишлена сграда, построена през 1956 г., при граници на 
поземления имот: поземлени имоти с идентификатори: 05815.305.531; 
05815.305.528; 05815.305.541; 05815.305.524, при начална тръжна цена в размер 
89 800 (осемдесет и девет хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС.  

    2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от т.1 на решението процедури по  ЗОС. 

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
 
Изготвил: М. Филипова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             

                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 189 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно предоставяне на 1 бр. употребяван 
специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и 1 бр. бутален 
компресор МК113-200-4Т на ОП „БКС“, гр. Ботевград за безвъзмездно 
управление. /вх.№0806-46/, и становища на Постоянните комисии, 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, и проведено поименно  гласуване с  24 гласа „за”, 0 
гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 

                                    Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Предоставя 1 (един) брой употребяван специализиран автомобил за 
сметосъбиране и сметоизвозване, с рег.№ СО 7364 СХ, номер на шаси 
WMAE63ZZZ3L032185 и номер на двигател 376022116512, за безвъзмездно 
стопанисване и управление на Общинско предприятие „Благоустройство и 
комунално стопанство” – гр. Ботевград.  

2. Предоставя 1 (един) бр. бутален компресор MK113-200-4T за 
безвъзмездно стопанисване и управление на Общинско предприятие 
„Благоустройство и комунално стопанство” – гр. Ботевград. 

3. Допълва Приложение № 2 към Правилника за организацията, 
устройството и дейността на ОП БКС към Решение №2/14.01.2016 на Общински 
съвет Ботевград с вещите по т. 1. 

4.  Възлага на Кмета на община Ботевград да организира произтичащите 
от горното решение процедури по Закона на общинската собственост.  
  
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
Изготвил: М. Филипова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 190 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛЧО ИЛЧЕВ – ЛИКВИДАТОР НА „РОДИНА 
75-И“ ЕООД в ликвидация на Докладна записка относно бракуване на 
материали, собственост на „Родина 75-И“ ЕООД в ликвидация. /вх.№0806-31/, 
и становища на Постоянните комисии, Общинският съвет–Ботевград на 
основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и проведено  поименно гласуване с  24 гласа „за”, 0 гласа 
„против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 

                                    Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Приема да се бракуват материални запаси, собственост на  „Родина 75-И“ 
ЕООД в ликвидация, в размер на 15 000 /петнадесет/ хиляди лева по 
приложен опис. 

2. Получените средства да се използват за погасяване на данъчни задължения 
на дружеството. 

 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
Изготвил: М. Филипова 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             

                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 191 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно приемане на Устройствен 
правилник за организацията и дейността на отдел „Хуманитарни и социални 
дейности“ в община Ботевград, във връзка с предоставяне на проект 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград 
и община Мирково. /вх.№0806-41/, и становища на Постоянните комисии, 
Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 4.1. от Административен 
договор BG05M9OP001-2.040-0003-C01 с наименование „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково”, и 
проведено  гласуване с 25  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” 
при общ брой общински съветници 29 
 

                                    Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Приема Устройствен правилник за организацията и дейността на отдел 
„Хуманитарни и социални дейности“ в Община Ботевград във връзка с 
предоставяне на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания в община Ботевград и община Мирково” по процедура 
BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания - Компонент 2“, Приложение 1. 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
Изготвил: М. Филипова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС!       

       Р Е Ш Е Н И Е 
                                                       № 192 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно издаване на Запис на заповед в 
ползва на МТСП, обезпечаващ авансово плащане по Договор за безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0003-C01 - „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково“ 
по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 
Компонент2“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“./вх.№0806-30/, и 
становища на Постоянните комисии, Общинският съвет–Ботевград на 
основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, както и  чл.7, ал.1, т.4 и чл.8, ал.1, ал.3  и  
ал.4 от Наредба №Н-3 от 22.05.2018г. на Министерство на финансите, и на 
основание Административен договор за безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.040-0003-C01, и проведено поименно гласуване с 25 гласа 
„за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при 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, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто 
и да било характер, платима на датата на падежа в полза на Министерство на 
труда и социалната политика, на стойност 57 046, 24 (петдесет и седем хиляди 
четиридесет и шест лева и двадесет и четири стотинки) лева за обезпечаване на 
100% от заявения размер на авансово плащане на безвъзмездна финансова 
помощ по Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0003-C01 за 
проект с наименование „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания в община Ботевград и община Мирково“ по процедура „Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“. 

 
2.Възлага на кмета на община Ботевград да подготви необходимите документи 
за получаване на авансовото плащане по Административен договор 
BG05M9OP001-2.040-0003-C01, както и да ги представи пред Управляващия 
орган – Министерство на труда и социалната политика. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                      /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
Изготвил: М. Филипова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 193 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно учредяване право на преминаване 
и право на прокарване за изграждане на Въздушна линия или усукан проводник 
ВЛУП-НН – кв.10 Ботевград, свързано с промяна по време на строителство. 
/вх.№0806-40/, и становища на Постоянните комисии, 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 25  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа 
„въздържал се” при 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: „Реконструкция  на  мрежа НН от  трафопост  ТП 
„кв.10“ гр. Ботевград“ на следните вещни права: 

1.1.  Безвъзмездно  право  на  преминаване  и  право  на  прокарване  
/сервитут/ през  поземлен  имот  (ПИ) с  идентификатор  05815.302.244 по  
КК  и  КР  на  гр. Ботевград  с  дължина 26,75 /двадесет  и шест цяло  и  
седемдесет  и  пет /метра при ширина  на  сервитута  4 /четири/ метра, или  
обща  площ  107 /сто  и  седем / кв. метра  и   
 1.2. Възмездно право на преминаване и право на прокарване  
/сервитут/ през поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05815.302.243 по  КК  и 
КР на  гр. Ботевград с дължина 224 /двеста двадесет  и  четири /метра при 
ширина  на  сервитута 4 /четири/ метра, или обща площ  866 /осемстотин  
шестдесет  и  шест/ кв. метра. 
 

 



2. Предоставените по точки 1.1 и 1.2. 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. 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
 
Изготвил: М. Филипова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             

                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 194 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно изработване на проект за 
изменение на ПУП-ПР на УПИ II – За училище и УПИ IX – За производствено 
– складови дейности в кв. 70 по прана на гр. Ботевград /вх.№0806-42/, и 
становища на Постоянните комисии, Общинският съвет–Ботевград на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА), чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) и §8, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗУТ, и проведено  поименно 
гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при 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 II-За училище и УПИ 
IX-184,185,186,187,193,194,195, 196,201,217,219,220,221,222,223,224,225,314, За 
производственo-складови дейности в квартал 70 по регулационния план на гр. 
Ботевград, като се промени дворищно-регулационната граница съобразно 
границата между поземлени имоти с идентификатори 05815.301.225, 
05815.301.220 и 05815.301.314 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на 
гр. Ботевград съгласно приложената скица-предложение. 
       2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването 
на произтичащите от горното решение процедури. 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
Изготвил: М. Филипова 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             

                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 195 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно отпускане на финансови средства 
от собствени приходи на община Ботевград за подпомагане дейността на 
културните институции. /вх.№0806-49/, и становища на Постоянните комисии, 
Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, и 
проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа 
„въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 

                                  
                                       Р  Е  Ш  И  : 

 
1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени 

приходи на Община Ботевград в размер до 8000.00 /осем хиляди/ лева за 
закупуване на инструменти за нуждите на музикантите от Литаковска духова 
музика към НЧ „Светлина 1900“ – село Литаково. 

2. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени 
приходи на Община Ботевград в размер до 8000.00 /осем хиляди / лева за 
закупуване на костюми за танцовите състави към Народно читалище 
„Събуждане 1895“ – село Врачеш.  

3. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени 
приходи на Община Ботевград в размер до 10 000.00 /десет хиляди/ лева за 
закупуване на музикални инструменти за нуждите на музикантите от Общински 
духов оркестър при НЧ „Христо Ботев 1884“ – гр. Ботевград и Младежки духов 
оркестър при НЧ „Христо Ботев 1884“ – гр. Ботевград. 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
Изготвил: М. Филипова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 196 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно отпускане на финансови средства 
от собствени приходи на община Ботевград на Паулина Иванова Велчева. 
/вх.№0806-47/, и становища на Постоянните комисии, Общинският съвет–
Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, и проведено  поименно 
гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой 
общински съветници 29 
 

                                  
                                       Р  Е  Ш  И  : 

 
1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 500 

/петстотин/ лева от собствени приходи на община Ботевград на Паулина 
Иванова Велчева, за участие в предстоящото провеждане на Европейски 
игри по лека атлетика за ветерани в Италия, гр. Торино, през месец юли 
2019г.  

 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
 
Изготвил: М. Филипова 

 
 
 
 
 
 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             

                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 197 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно отпускане на финансови средства 
от собствени приходи на община Ботевград на клуб по лека атлетика „Балкан“ 
– ветерани. /вх.№0806-48/, и становища на Постоянните комисии, Общинският 
съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, и проведено 
поименно гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” 
при общ брой общински съветници 29 
 

                                  
                                       Р  Е  Ш  И  : 

 
 

1. Дава Съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 170 
/сто и седемдесет/ лева от собствени приходи на община Ботевград, на 
клуб по лека атлетика „Балкан“ – ветерани, за участие в предстоящото 
провеждане на Републиканско първенство по лека атлетика за ветерани, 
в гр. Пловдив през месец юли 2019г. 

 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
Изготвил: М. Филипова 
 
 
 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             

                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 198 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно предоставяне на земеделски 
имоти по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Трудовец. /вх.№0806-22/, и становища на Постоянните комисии, 
Общинският съвет–Ботевград основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР 
към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от 
ППЗСПЗЗ, и проведено поименно .гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 
гласа „въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 

                                  
                                       Р  Е  Ш  И  : 

 
 

1. Предоставя на наследниците на Рада Василева Кунинска следния 
земеделски имот: 

- имот с проектен №027077, НТП: лозе, с площ от 0.654 дка, категория 
на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността 
„Сипалница”,  попадащ в имот №027077 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 
землището на с. Трудовец, община Ботевград, при граници и съседи, 
съгласно скица – проект №К03127/24.04.2019 г.; 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение 
на Рада Василева Николова, в качеството й на наследник на Рада Василева 
Кунинска, както и на Началника на Общинска служба по земеделие – гр. 
Ботевград, по реда на АПК. 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
Изготвил: М. Филипова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             



                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 199 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно предоставяне на земеделски 
имоти по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Трудовец. /вх.№0806-23/, и становища на Постоянните комисии, 
Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка §27, ал. 2, т. 1 
от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от 
ППЗСПЗЗ, и проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 
гласа „въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 

                                  
                                       Р  Е  Ш  И  : 

 
1. Предоставя на наследниците на Васил Цеков Колов (Джапунов) 

следния земеделски имот: 
- имот с проектен №027039,  НТП: лозе, с площ от 1.222 дка, категория 

на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността „Локвите”,  
попадащ в имот №027039 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. 
Трудовец, община Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица – проект 
№Ф02195/06.03.2019 г.; 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение 
на Йонка Василева Иванова, в качеството й на наследник на Васил Цеков 
Колов (Джапунов), както и на Началника на Общинска служба по земеделие – 
гр. Ботевград, по реда на АПК. 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
Изготвил: М. Филипова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 200 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно предоставяне на земеделски 
имоти по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Врачеш. /вх.№0806-24/, и становища на Постоянните комисии, 
Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка §27, ал. 2, т. 1 
от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от 
ППЗСПЗЗ, и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 
гласа „въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 

                                  
                                       Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Предоставя на наследниците на Йордана Александрова Илчова, 
следния земеделски имот: 

- имот с проектен №028051, НТП: овощна градина, с площ от 2.698 дка, 
категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността 
„Остроша”,  попадащ в имоти: №028014 и №028015 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, 
в землището на с. Врачеш, община Ботевград, при граници и съседи, 
съгласно скица – проект №К00806/30.04.2019 г.; 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение 
на Александър Маринов Иванов, в качеството му на наследник на Йордана 
Александрова Илчова, както и на Началника на Общинска служба по 
земеделие – гр. Ботевград, по реда на АПК. 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
Изготвил: М. Филипова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 201 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно предоставяне на земеделски 
имоти по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Врачеш. /вх.№0806-25/, и становища на Постоянните комисии, 
Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка §27, ал. 2, т. 1 
от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от 
ППЗСПЗЗ, и проведено поименно  гласуване с  25  гласа „за”, 0 гласа „против”, 
0 гласа „въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 

                                  
                                               Р  Е  Ш  И  : 
 
 

1. Предоставя на наследниците на Николина Танева Димитрова, 
следния земеделски имот: 

- имот с проектен №028049, с НТП: овощна градина, с площ от 3.153 дка, 
категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността 
„Остроша”,  попадащ в имот №028035 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището 
на с. Врачеш, община Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица – 
проект №К00820/12.04.2019 г.; 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение 
на Иванка Димитрова Николова, в качеството й на наследник на Николина 
Танева Димитрова, както и на Началника на Общинска служба по земеделие – 
гр. Ботевград, по реда на АПК. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
Изготвил: М. Филипова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             



                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 202 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно предоставяне на земеделски 
имоти по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Радотина. /вх.№0806-26/, и становища на Постоянните комисии, 
Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка §27, ал. 2, т. 1 
от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от 
ППЗСПЗЗ, и проведено поименно  гласуване с  25  гласа „за”, 0 гласа „против”, 
0 гласа „въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 

                                  
                                               Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1. Предоставя на наследниците на Драган Вутов Михайлов следния 
земеделски имот: 

- имот с проектен №000494, с НТП: ливада, с площ от 1.823 дка, 
категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността 
„Заграднята”,  попадащ в имот №000468 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 
землището на с. Радотина, община Ботевград, при граници и съседи, 
съгласно скица – проект №Ф01243/30.11.2017 г.; 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение 
на Анета Константинова Василева, в качеството й на наследник на Драган 
Вутов Михайлов, както и на Началника на Общинска служба по земеделие – гр. 
Ботевград, по реда на АПК. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
Изготвил: М. Филипова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             



                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 203 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно предоставяне на земеделски 
имоти по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Радотина. /вх.№0806-27/, и становища на Постоянните комисии, 
Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка §27, ал. 2, т. 1 
от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от 
ППЗСПЗЗ, и проведено  поименно гласуване с  25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 
0 гласа „въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 

                                  
                                               Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Предоставя на наследниците на Петър Николов Ицов следните 
земеделски имоти: 

- имот с проектен №000492, с НТП: ливада, с площ от 2.150 дка, 
категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността 
„Големата ливада”,  попадащ в имот №000468 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 
землището на с. Радотина, община Ботевград, при граници и съседи, 
съгласно скица – проект №Ф01237/25.09.2017 г.; 

- имот с проектен №000493, с НТП: ливада, с площ от 3.009 дка, 
категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността 
„Полето”,  попадащ в имот №000483 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището 
на с. Радотина, община Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица – 
проект №Ф01238/25.09.2017 г.; 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение 
на Пенка Николова Иванова, в качеството й на наследник на Петър Николов 
Ицов, както и на Началника на Общинска служба по земеделие – гр. Ботевград, 
по реда на АПК. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
Изготвил: М. Филипова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             



                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 204 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно предоставяне на земеделски 
имоти по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Краево. /вх.№0806-37/, и становища на Постоянните комисии, 
Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка §27, ал. 2, т. 1 
от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от 
ППЗСПЗЗ, и проведено поименно  гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 
гласа „въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 

                                  
                                               Р  Е  Ш  И  : 
 

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

- имот с проектен №037096, НТП: недървопр.г.пл. (0.848) и ливада (0.396), 
с площ от 1.244 дка, категория на земята при неполивни условия: седма, 
находящ се в местността „Реката”, попадащ в имоти: №037003, №037004 и 
№037016 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Краево, община 
Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица – проект 
№Ф00954/18.04.2019 г.; 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение на 
Траянка Петрова Христова, в качеството й на наследник на Коцо Петков 
Кенин, както и на Началника на Общинска служба по земеделие – гр. 
Ботевград, по реда на АПК. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
Изготвил: М. Филипова 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             



                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 205 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно предоставяне на земеделски 
имоти по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Врачеш. /вх.№0806-38/, и становища на Постоянните комисии, 
Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка §27, ал. 2, т. 1 
от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от 
ППЗСПЗЗ, и проведено поименно  гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 
гласа „въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 

                                  
                                               Р  Е  Ш  И  : 
 
 

1. Предоставя на наследниците на Найден Иванов Найденов следния 
земеделски имот: 

- имот с проектен №181026, НТП: пасище, мера, с площ от 3.183 дка, 
категория на земята при неполивни условия: десета, находящ се в местността 
„Мерущица”,  попадащ в имот №181003 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 
землището на с. Врачеш, община Ботевград, при граници и съседи, съгласно 
скица – проект №Ф01567/23.04.2019 г.; 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение 
на Йорданка Димитрова Несторова, в качеството й на наследник на Найден 
Иванов Найденов, както и на Началника на Общинска служба по земеделие – 
гр. Ботевград, по реда на АПК. 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
Изготвил: М. Филипова 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             



                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 206 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД НА Община Ботевград на  Докладна записка относно 
предоставяне на земеделски имоти по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи – с. Врачеш. /вх.№0806-39/, и становища на 
Постоянните комисии, Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 
връзка §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010 г./, вр. 
чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ, и проведено поименно гласуване с  25  гласа 
„за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой общински 
съветници 29 
 

                                  
                                               Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Предоставя на наследниците на Георги Илиев Табашки следния 
земеделски имот: 

- имот с проектен №044027, НТП: нива, с площ от 1.820 дка, категория 
на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността 
„Грагьовица”,  попадащ в имот №044027 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 
землището на с. Врачеш, община Ботевград, при граници и съседи, съгласно 
скица – проект №К00805/30.04.2019 г.; 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение 
на Георги Илиев Георгиев, в качеството му на наследник на Георги Илиев 
Табашки, както и на Началника на Общинска служба по земеделие – гр. 
Ботевград, по реда на АПК. 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
Изготвил: М. Филипова 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 207 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД НА Община Ботевград на  Докладна записка относно 
кандидатстване на община Ботевград по проект „Красива България“ на 
МТСП /вх.№0806-50/, и становища на Постоянните комисии, 
Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23  и 
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, и проведено поименно гласуване с  
25гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой 
общински съветници 29 
 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
1.Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства по проект „Красива 
България“ на Министерството на труда и социалната политика, по мярка 
М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” за 
финансиране на проектно предложение „Изграждане на външен асансьор 
към административната сградата на Община  Ботевград“ с общ бюджет до 
120 000.00 лева /сто и двадесет хиляди лева/ с ДДС.  
 
2.Дава съгласие Община Ботевград да осигури съфинансиране в размер на 
15% от стойността на проекта по т.1. 

3.Дава съгласие средствата, необходими за съфинансиране на проектното 
предложение, да бъдат осигурени от собствени бюджетни средства на 
Община Ботевград. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
Изготвил: М. Филипова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 208 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград  на  Докладна записка относно одобряване на схема за 
поставяне на преместваем обект – подиум за поставяне на маси за 
консумация и слънцезащитна конструкция, върху терен общинска 
собственост /вх.№0806-51/, и становища на Постоянните комисии, 
Общинският съвет–Ботевград на чл.21, ал.1, т.8 и ал.2, чл.27, ал.4 и 5  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 поименногласуване 
с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой 
общински съветници 29 
 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
1. Дава съгласие за одобряване от Главения архитект на Община Ботевград 
– Схема за разполагане на преместваем обект, представляващ – подиум за 
поставяне на маси за консумация и слънцезащитна конструкция пред 
заведение за хранене в УПИ І- за жилищно строителство, обществено-
обслужващи дейности, обекти за развлечения, магазини и офиси, кв.62а, 
съгласно скица предложение.  
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). 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
Изготвил: М. Филипова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       
 
 
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 209 
                                      Гр. Ботевград, 27.06.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЛЮБОМИР ЛИЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  План за работата на Общински съвет – 
Ботевград през третото тримесечие на 2019 година./вх.№0806-28/, 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” при общ брой общински съветници 29 
 
 
                                         
 

         Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Приема план за работа на Общинския съвет – Ботевград през третото 
тримесечие на 2019 година 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
Изготвил: М. Филипова 

 
 

 
 

 
 

 


