
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             

                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 210 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА- „ВиК“ЕООД 
София  на Информация за дейността  на експлоатационен район Ботевград 
към„ВиК“ ЕООД- София за периода 01.04.2019 г.-15.07.2019 г./вх.№0807-
29/ , и становища на Постоянните комисии, Общинският съвет–Ботевград 
на  основаниечл21,ал.1,т.23  от ЗМСМА, и проведено гласуване с 20 гласа 
„за”, 0 гласа „против”, 1 гласа „въздържал се” при общ брой общински 
съветници 29 
 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Приема Информация за дейността  на експлоатационен район 
Ботевград към „ВиК“ ЕООД- София за периода 01.04.2019 г.-
15.07.2019 г 

 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 

 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 211 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград  на Отчет за дейността на Дирекция “Обществен ред и  
сигурност“ в Община Ботевград за първото полугодие на 2019 
година./вх.№0807-20/ , и становища на Постоянните комисии, Общинският 
съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.23   и ал.2  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  и проведено гласуване с 15 
гласа „за”, 0 гласа „против”, 5 гласа „въздържал се” при общ брой общински 
съветници 29 
 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
 
 
 
1.Приема Отчет за дейността на Дирекция “Обществен ред и  сигурност“ в 
Община Ботевград за първото полугодие на 2019 година. 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 212 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград  на  Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 
Ботевград за първо полугодие  на 2019 година./вх.№0807-25/, и становища 
на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград 
на основание  чл.21, ал.1, т.23  във вр. с чл.44,ал.1,т.7 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  и проведено гласуване с 20 
гласа „за”, 2 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой общински 
съветници 29 
 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
1.Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 
Ботевград за първо полугодие  на 2019 година. 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е  

                                                       № 213 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград  на  Докладна записка  относно приемане на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за 
рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на 
територията на община Ботевград./вх.№0807-27/ и становища на 
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 
основание  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 75-79 от АПК, чл. 28, ал. 1, вр. чл. 8 
и чл. 11, ал. 3 от ЗНА и чл. 56, ал. 2, чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията и проведено гласуване с 20 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 
преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-
декоративните елементи на територията на община Ботевград, както следва: 

 
I. В Разпоредбите на „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 

РАЗПОРЕДБИ“, се правят следните изменения и допълнения: 

1. §2 се изменя така: 
„§2. Настоящата Наредба влиза в сила от момента на приемането й от 

Общински съвет – Ботевград с Решение №72/28.03.2019 г. и отменя приетата 
с Решение №172/29.07.2010 г. Наредба за преместваемите обекти, за 
рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на 
територията на община Ботевград.“ 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 214 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград   на Докладна записка относно изменение на Решение 
№198/27.08.2018 година на Общински съвет -Ботевград/вх.№0807-23/ 
и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–
Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, 
чл. 4, т. 1, във връзка с чл. 15a, чл. 17, чл. 17а и чл. 19а от Закона за 
общинския дълг  и проведено  поименно гласуване с 20 гласа „за”, 0 гласа 
„против”, 1 глас „въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Изменя Решение № 198 от 27.08.2018 г. на Общински съвет-
Ботевград, както следва: 

1.1. В частта „Вид на дълга“: 
досегашният текст:  

 Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с договор за общински 
заем; 

придобива следния вид: 

 Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

1.2. В частта „Условия за погасяване“: 
досегашният текст:  
- Срок на погасяване - до 12 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

придобива следния вид: 
- Срок на погасяване - до 25.02.2020 г., с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

 

 



 

 

 

2. Възлага и делегира права на кмета на Община Ботевград да 
подпише Анекс към Договор за кредит № 1017/09.10.2018 г. между ФОНД 
„ФЛАГ” и Община Ботевград и да извърши всички необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 

 

 

 

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 215 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград  на Докладна записка относно изменение на Решение 
№199/27.08.2018 година на Общински съвет -Ботевград/вх.№0807-23/ 
и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–
Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, 
чл. 4, т. 1, във връзка с чл. 15a, чл. 17, чл. 17а и чл. 19а от Закона за 
общинския дълг  и проведено  поименно гласуване с 20 гласа „за”, 0 гласа 
„против”, 1 глас „въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Изменя Решение № 199 от 27.08.2018 г. на Общински съвет-
Ботевград, както следва: 

1.1. В частта „Вид на дълга“: 
досегашният текст:  

 Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с договор за общински 
заем; 

придобива следния вид: 

 Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

1.2. В частта „Условия за погасяване“: 
досегашният текст:  
- Срок на погасяване - до 12 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

придобива следния вид: 
- Срок на погасяване - до 25.02.2020 г., с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

 



 

2. Възлага и делегира права на кмета на Община Ботевград да 
подпише Анекс към Договор за кредит № 1016/09.10.2018 г. между ФОНД 
„ФЛАГ” и Община Ботевград и да извърши всички необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 

 

 

 

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
  
 
 
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 216 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград  на Докладна записка относно удължаване срока на 
ликвидация на „Родина-75И“ЕООД,гр. Ботевград/в 
ликвидация/./вх.№0807-39/ и становища на Постоянните комисии по 
същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т.9 от 
ЗМСМА, чл. 266,ал.2 от Търговския закон  и проведено  поименно гласуване 
с 22 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се” при общ брой 
общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Удължава срока за ликвидация на „РОДИНА-75-И” ЕООД, гр. 
Ботевград в /л/ с 12 (дванадесет) месеца, считано от 24.07.2019г.  

 
2. Възлага на Кмета на община Ботевград да сключи анекс към 

Договора за възлагане на ликвидация на „РОДИНА-75-И” ЕООД, 
гр.Ботевград в /л/. 

 

 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                



                                                                                                              ПРЕПИС! 
       
  
 
 
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 217 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 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.№0807-
32/ 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 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 1 глас „въздържал се” при 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 (малогабаритна техника, машини и 
инструменти) и  пасиви (задължения към доставчици), чрез сключване на 
споразумения за прехвърляне или отдаване под наем, 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 приложената към 
настоящето решение Пазарна оценка на материални активи на „В и К Бебреш” 
ЕООД – гр. Ботевград. Разпореждането с пасивите на дружеството да е на 
стойност, равна на пазарните цени на активите, предмет на разпоредителната 
сделка. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                



                                                                                                              ПРЕПИС! 
       
  
 
 
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 218 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община Ботевград  
на Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в УПИ IV -976 в 
кв.62  по регулационния план  на с. Скравена между община Ботевград и 
физическо лице по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС/вх.№0807-18/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 и ал. 2 от НРПУРОИ и проведено  поименно гласуване с 19 гласа „за”, 
0 гласа „против”, 0 глас „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 VІ-976 (шести за имот пл. номер деветстотин седемдесет и 
шести) в кв. 62 (шестдесет и две) по плана на с. Скравена, целият с урегулирана 
площ от 704 (седемстотин и четири) кв. м.,  представляваща: 
          Терен с площ от 41 кв.м., влизащ по регулация от  улица към УПИ VІ-976 
(шести за имот пл. номер деветстотин седемдесет и шести) в кв. 62 (шестдесет и 
две) по плана на с. Скравена, целият с урегулирана площ от 704 (седемстотин и 
четири) кв. м., актуван с акт за частна общинска собственост №2804 от 
12.01.2017 г., вписан с вх. №151 от 18.01.2017 г., №107, том І, парт. 43 526, 43 
535 в Служба по вписванията Ботевград., граници на терена: улица, УПИ V-976, 
имот пл. номер 976, УПИ VІІ-976, граници на УПИ VІ-976: улица, УПИ V-976, 
УПИ ІХ-978, имот пл. номер 977, УПИ VІІ-976,  
         по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС на пазарна цена в размер на 574.00 
(петстотин седемдесет и четири) лева, без включен ДДС, 
         в полза на Памела Георгиева Михайлова, с адрес: с. Скравена, ул. 
„Муканска”, №14 – собственик на поземлен имот с площ от 663 кв.м., 
съставляващ частта от имот с планоснимачен номер 976 в кв. 62, с която имотът 
участва в УПИ VІ-976 в кв. 62 по регулационния план на с. Скравена, целият с 
урегулирана площ от 704 кв.м.,  съгласно нотариален акт за покупко-продажба 



на недвижим имот от 14.03.2018 г., №79, том І, рег. №772, дело №59 от 2018 г., 
вписан в Служба по вписванията Ботевград с вх. рег. №872 от 14.03.2018 г., акт 
№86, том ІV, парт. 4526. 
         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: А.Нейкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                



                                                                                                              ПРЕПИС! 
       
  
 
 
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 219 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград  на Докладна записка относно прекратяване на съсобственост   в 
недвижим имот – УПИ Х-1078,1079 в кв.7 по  действащия регулационен план 
на в.з. Зелин, между Община Ботевград  и физическо лице по реда на 
чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС/вх.№0807-17/и становища на Постоянните комисии по 
същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т. 8  от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, 
т.2 от ЗОС, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС , чл. 47, ал.1, т. 2 и ал. 2 от 
НРПУРОИ и проведено  поименно гласуване с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 
0 глас „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 Х-1078,1079 в кв. 7 по регулационния план на в.з. „Зелин”, 
представляваща: 
           Проектен имот с идентификатор 05815.306.1245 с площ от 4 кв.м.,  
образуван от поземлен имот с идентификатор 05815.306.1080, целият с площ от 
5 768 кв.м., урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: за 
второстепенна улица с адрес: гр. Ботевград, п.к. 2140, в.з. „Зелин, ул.  „20”, 
граници на имота с проектен идентификатор 05815.3061245: 05815.306.1244, 
05815.306.1081, 05815.306.1243, 05815.306.1080, адрес на имота: област 
Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. „20“, в.з. „Зелин“,           
кв. 7,  
по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС на пазарна цена в размер на 160.00 (сто и 
шестдесет) лева, без включен ДДС, 
 в полза на Любка Георгиева Длъгацева , с адрес: гр. София, кв. Редута, ул. 
„Острец” №16, ет. 5, ап. 21, собственик на: 1.) Поземлен имот с идентификатор 
05815.306.1078 по КК и КР на гр. Ботевград, с адрес на имота: гр. Ботевград, п.к. 
2140, ул. „20-та”, с площ от 446 кв.м., трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, 
УПИ Х  в кв. 7 по регулационния план на в.з. „Зелин”. 2.) Поземлен имот с 



идентификатор 05815.306.1079 по КК и КР на гр. Ботевград, с адрес на имота: гр. 
Ботевград, п.к. 2140, ул. „20-та”, с площ от 447 кв.м., трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за 
жилищни нужди, УПИ Х  в кв. 7 по регулационния план на в.з. „Зелин”, съгласно 
Нотариален акт за продажба на недвижими имоти от 24.07.2018 г., №53, том ІІІ, 
рег. №3411, дело №408 от 2018 г., вписан в Служба по вписванията Ботевград с 
вх. рег. №2804 от 24.07.2018 г., акт №197, том ХІ, парт. 32 727, 32 728. 
          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: А.Нейкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                



                                                                                                              ПРЕПИС! 
       
  
 
 
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 220 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград  на Докладна записка относно даване съгласие за 
учредяване на пристрояване на сграда, построена върху имот-
частна общинска собственост- ПИ с идентификатор 05815.302.826 
по КК и КР на гр. Ботевград, УПИ 1 в кв.1в по регулационния план 
на гр. Ботевград /вх.№0807-19/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.38, ал.2, 
във връзка с чл. 41, ал. 2 от  ЗОС и чл. 54, ал. 2 от НРПУРОИ и проведено  
поименно гласуване с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се” 
при общ брой общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
        1. Одобрява пазарна цена и дава съгласие да се учреди на Найден Иванов 
Начев, с постоянен адрес: гр. Ботевград, ул.”Преслав” №10, вх. А, ет. 1, ап. 2,  
като собственик съгласно Договор за покупко-продажба на жилище, сключен 
по реда на чл. 117 от ЗТСУ с регистрационен №29/ 1974 г. на  Самостоятелен 
обект в сграда с 05815.302.826.3.4 с площ 79.90 кв.м., предназначение: жилище, 
апартамент, административен адрес: гр. Ботевград, ул.”Преслав” №10, вх. А, ет. 
1, ап. 4, заедно със съответното право на строеж в поземлен имот с 
идентификатор 05815.302.826 по КК и КР на гр. Ботевград, одобрени със 
заповед №РД-18-49/ 14.10.2011 г. на ИД на АГКК, както следва:  
право на строеж за пристрояване върху терен с площ 9.15 кв.м. в поземлен 
имот с идентификатор 05815.302.826 по КК и КР на гр. Ботевград, одобрени със 
заповед №РД-18-49/ 14.10.2011 г. на ИД на АГКК, с цел разширяване на 
югоизточен балкон на самостоятелен обект в сграда №3 с идентификатор 
05815.302.826.3.4 при спазване на нормативните разпоредби по устройство на 
територията, без да се обособява самостоятелен обект, граници на терена: от 
три страни двор на поземлен имот  с идентификатор 05815.302.826 и сграда с 
идентификатор 05815.302.826.3, при граници на поземления имот: поземлени 
имоти с идентификатори: 05815.302.825; 05815.302.824; 05815.302.823; 



05815.302.822; 05815.302.821; 05815.302.820; 05815.302.819; 05815.302.1027; 
05815.302.818; 05815.302.817; 05815.302.1030; 05815.302.816; 05815.302.1025; 
05815.302.814,  
          за което Найден Иванов Начев следва за заплати на Община Ботевград 
сумата в размер на 382.00 (триста осемдесет и два) лева, представляваща 
пазарната цена на правото на пристрояване. Сделката е освободена от ДДС. 
           2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването 
на произтичащите от т.1 на решението процедури по   ЗОС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                



                                                                                                              ПРЕПИС! 
       
  
 
 
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 221 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград  на  Докладна записка относно разрешаване изработване на План-
схема за обект: “Оптично кабелно захранване на базова станция  SO 
1888“,ул.“Хаджи Димитър“, към Подробен устройствен план гр. Ботевград  
на гр. Ботевград/вх.№0807-35/ и становища на Постоянните комисии по 
същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 20 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с 
дейностите по чл. 17, ал. 1,   т. 2 и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА  
и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ и 
чл.125, ал.1  от ЗУТ, Решение № II.16 от Протокол № 7 от 11.06.2019г. на 
ОЕСУТ  и проведено   гласуване със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 1 глас 
„въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
1.Разрешава изработване на Специализирана план схема за обект: „Оптично 
кабелно захранване на базова станция SO 1888“, ул.“Хаджи Димитър“, 
гр.Ботевград, Община Ботевград, преминаващ през имоти публична общинска 
собственост. 
2. Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ  към ПУП. 
3.Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от горното решение процедури. 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                



                                                                                                              ПРЕПИС! 
       
  
 
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 222 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка относно разрешаване  изработване на ПУП-
ПЗ на Поземлен имот  с идентификатор 05815.62.22   КК и КР на землището 
на гр. Ботевград, м. Зелин с цел промяна предназначението на земеделска 
земя за жилищно строителство./вх.№0807-40/  и становища на Постоянните 
комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на  основание  чл. 
21, ал.1, т.11 и чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), във връзка с дейностите по чл.17, ал.1, т.2  от 
ЗМСМА и  на основание  чл.124а ал.1 и ал.5 и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, във връзка 
с  чл.8,  т.1, чл.12, ал.2, чл.59, ал.1 и чл.109, ал.2 от ЗУТ   и проведено   
гласуване с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се” при общ 
брой общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
1.Разрешава изработване на проект за ПУП - ПЗ на Поземлен имот с 
идентификатор идентификатор 05815.63.22 м”Зелин” по КК и КР на 
гр.Ботевград, с цел промяна предназначението на имота за жилищно 
строителство, като за същия се установи устройствена зона Жм със съответните 
технически показатели: височина на вилната сграда – до 10.00м., Кинт – до 1.0, 
Платност на застрояване – до 40%, Озеленяване – мин. 40%,  предвиди се ниско, 
разположено свободно жилищно  застрояване, съгласно представената скица 
предложение. 
2. Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ заедно с приложен проект-
предложение за ПУП-ПЗ. 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
Изготвил: А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                



                                                                                                              ПРЕПИС! 
       
  
 
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 223 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка относно бракуване на движими материално 
активи-частна общинска собственост,  на Кметство с. Врачеш/вх.№0807-2//  
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 чл. 65, т. 5 от Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и 
проведено   гласуване с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се” 
при общ брой общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
 
1. Дава съгласие Кметство Врачеш да бракува и отпише дълготрайните 
материални активи /ДМА/ и материални запаси като негодни вече за 
употреба, поради моралното и физическото им изхабяване, както следва: 
- Сметосъбирачна машина Щаер Даймлер 17 С 18, с регистрационен № СО 
8536 АК и инвентарен №205912; 
- Товарен автомобил ЗИЛ 130 Автоцистерна, с регистрационен № СО 1584 
ВК и инвентарен №20598; 
- Струг с инвентарен №20491; 
Същите да бъдат предадени за вторични суровини. 
С получените парични средства да се закупи малък товарен камион за  
нуждите на Кметство Врачеш.  
Възлага на кмета на Кметство Врачеш да организира произтичащите, от 
т. 1  и т. 2 на Решението, процедури. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
Изготвил: А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                



                                                                                                              ПРЕПИС! 
       
  
 
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 224 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна  записка относно предоставяне на моторно 
превозно средство на ОП“БКС“-гр. Ботевград  безвъзмездно за 
стопанисване и управление /вх.№0807-33/и становища на Постоянните 
комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на  основание чл. 
21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост и проведено   
поименно гласуване с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се” 
при общ брой общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
           1. Прекратява действието на т. 2 от Решение №280/ 27.11.2014 г. на ОбС 
Ботевград, с която на „В и К – Бебреш” Ботевград е предоставен за 
стопанисване, текущо поддържане в добро техническо състояние и 
експлоатация:  
           - Багер товарач JSB-3CХ, рег. №СО 02661, инв. №983, № на двигател 
SD32040125U1345508, инд. № JCB3CX4TP81341961. 
           2. Предоставя на Общинско предприятие „Благоустройство и комунално 
стопанство” – гр. Ботевград безвъзмездно за стопанисване и управление:  
           - Багер товарач JSB-3CХ, рег. №СО 02661, инв. №983, № на двигател 
SD32040125U1345508, инд. № JCB3CX4TP81341961. 
           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 моторното превозно средство по т. 2. 
           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: А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                



                                                                                                              ПРЕПИС! 
       
  
 
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 225 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка относно  даване съгласие за функциониране 
на паралелки под норматива в общински училища на територията на община 
Ботевград /вх.№0807-26/и становища на Постоянните комисии по същия 
въпрос, Общинският съвет–Ботевград на  основание чл.21, ал.1,т.23 от 
ЗМСМА и във връзка с чл.68,ал.1,т.2, при условията на ал.2-ал.8 от Наредбата 
за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование и проведено   поименно гласуване с 20 гласа „за”, 0 
гласа „против”, 0 глас „въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
1. Дава съгласие за функционирането на паралелки с численост на 

учениците под норматива за минимален брой в общинските училища 
за учебната  2019/2020г., както следва: 
 

№ Училище Клас Брой 
ученици в 
маломерни 
паралелки 

Норматив 
за мин.брой 

Недостиг 
до 

мин.брой 

1. ОУ „Отец Паисий” - с.Врачеш ІII б клас  13 
 

16 
 

3 
 

2. ОУ „Отец Паисий” - с.Врачеш VI а клас 10 18 8 
3. ОУ „Отец Паисий” - с.Врачеш  VІІ а клас 15 18 3 

  Общо за училището 38 52 14 
4. ОУ „В Левски”-с.Литаково І клас 12 16 4 

  Общо за училището 
 

12          16 4 

5. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” 
– Скравена 

І клас 14 16 2 

6. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” 
– Скравена 

V клас 16 18 2 

7. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” 
– Скравена 

VI клас 15 18 3 

8. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” 
– Скравена 

VІІ клас 14 18 4 

  Общо за училището 
 

59 70 11 

9. ОУ „В Левски”Новачене І клас ІІ клас слята 
паралелка 

10 16 6 

10. ОУ „В Левски”Новачене ІV клас 13 16 3 



11. ОУ „В Левски”Новачене VІ клас 17 18 1 
12. ОУ „В Левски”Новачене VІІ клас 16 18 2 

   Общо за училището 56          68              12 
13. ОУ „В Левски” Ботевград V клас 10 18 8 
14. ОУ „В Левски” Ботевград VII  клас 12 18 6 

  Общо за училището 22 36 14 
15. ОУ „Л.Каравелов”- с.Трудовец V клас 15 18 3 
16. ОУ „Л.Каравелов”- с.Трудовец VI клас 16 18 2 
17. ОУ „Л.Каравелов”- с.Трудовец VII клас 13 18 5 

  Общо за училището 44 54 10 
  Общо за общината 231 296 65 

 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                



                                                                                                              ПРЕПИС! 
       
  
 
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 226 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на 
финансови средства от собствени приходи на общината  за извършване на 
СМР в обект: Подмяна на канализационни  отклонения на блок с 
адрес:гр.Ботевград,бул.“България“№11 в УПИ-1 за жил. комплекс с магазин 
в кв.81 по плана на гр. Ботевград /вх.№ 0807-13/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 19 гласа „за”, 0 гласа 
„против”, 0 глас „въздържал се” при 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 9 000.00 (девет хиляди) лева с 
включен ДДС за извършване на СМР за следния обект: „Подмяна на 
канализационни отклонения на блок с адрес бул. „България“ № 11 в УПИ-I  
за жилищен комплекс с магазин  в  кв. 81 по плана на гр. Ботевград“. 

2. Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички 
произтичащи по т. 1 действия. 
 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                



                                                                                                              ПРЕПИС! 
       
  
 
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 227 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка от относно  даване съгласие за отпускане на 
финансови средства за проектиране на обект “Преустройство и смяна на 
предназначение на склад във временен приют за безстопанствени животни в 
гр. Ботевград /вх.№ 0807-4/ 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 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се” 
при общ брой общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
1.Дава съгласие от собствени приходи на Община Ботевград да бъдат 
отпуснати  финансови средства в размер до 3 500,00 (три хиляди и 
петстотин) лева с включен ДДС за проектиране на обект: „Преустройство 
и смяна на предназначение на склад във временен приют за 
безстопанствени животни в гр. Ботевград“. 
2.  Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички 
произтичащи по т.1 действия. 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                



                                                                                                              ПРЕПИС! 
      
  
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 228 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка относно  даване съгласие от собствени 
приходи на общината  за доставка и монтаж на съоръжения за обзавеждане 
на детски площадки на територията на община Ботевград/вх.№0807-30/ 
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 глас „въздържал се” при 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 40 000.00 ( четиридесет хиляди 
) лева с включен ДДС за доставка и монтаж на детски съоръжения и 
оборудване на детски площадки, находящи се в: 

- УПИ I – за обществено жилищно строителство, клуб и магазин, кв.139, 
ПИ с идентификатор 058185.305.390 по плана на гр. Ботевград; 

- УПИ I – за жилищен комплекс с магазини, кв. 81, ПИ с идентификатор 
05815.305.86 по плана на гр. Ботевград; 

-  УПИ I – за обществено жилищно строителство, обществено хранене и 
трафопост, кв. 171 ПИ с идентификатор 05815.304.744 по плана на гр. 
Ботевград 

- в.з. Зелин, ПИ с идентификатор 05815.307.486; 
- село Радотина, УПИ V, кв. 21 по плана на с.Радотина     
- село Новачене, УПИ ХII,кв.33 по плана на с. Новачене 
2. Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички произтичащи 

по т.1 действия. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
Изготвил: А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                



                                                                                                              ПРЕПИС! 
      
  
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 228 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка относно  даване съгласие от собствени 
приходи на общината  за доставка и монтаж на съоръжения за обзавеждане 
на детски площадки на територията на община Ботевград/вх.№0807-30/ 
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 глас „въздържал се” при общ брой 
общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
2. Дава съгласие от собствени приходи на община Ботевград да бъдат 

отпуснати  финансови средства в размер до 40 000.00 ( четиридесетт 
хиляди ) лева с включен ДДС за доставка и монтаж на детски съоръжения 
и оборудване на детски площадки, находящи се в: 

- УПИ I – за обществено жилищно строителство, клуб и магазин, кв.139, 
ПИ с идентификатор 058185.305.390 по плана на гр. Ботевград; 

- УПИ I – за жилищен комплекс с магазини, кв. 81, ПИ с идентификатор 
05815.305.86 по плана на гр. Ботевград; 

-  УПИ I – за обществено жилищно строителство, обществено хранене и 
трафопост, кв. 171 ПИ с идентификатор 05815.304.744 по плана на гр. 
Ботевград 

- в.з. Зелин, ПИ с идентификатор 05815.307.486; 
- село Радотина, УПИ V, кв. 21 по плана на с.Радотина     
- село Новачене, УПИ ХII,кв.33 по плана на с. Новачене 
2. Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички произтичащи 

по т.1 действия. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
Изготвил: А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                



                                                                                                              ПРЕПИС! 
      
  
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 229 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 
от собствени приходи на общината  за доставка и монтаж на съоръжения за 
обзавеждане на детска площадка за обект “Реконструкция и 
благоустрояване на градски парк в гр.Ботевград“/ вх.№0807-31/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 глас „въздържал се” при 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 65 000.00 ( шестдесет и пет 
хиляди ) лева с включен ДДС за доставка и монтаж на детски съоръжения за 
обзавеждане на детска площадка, за следният обект: „Реконструкция и 
благоустрояване на градски парк“ в УПИ-I за градски парк, кв. 80 по плана 
на гр. Ботевград“. 
 
2. Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички произтичащи 
по т.1 действия. 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                



                                                                                                              ПРЕПИС! 
      
  
 
 
 
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 230 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 
от собствени приходи на общината  за вътрешно обзавеждане и оборудване 
на филиал „Детелина“ към ДГ “Иглика“-гр. Ботевград / вх.№0807-34/ 
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 глас „въздържал се” при общ 
брой общински съветници 29 
 
                                     

             Р  Е  Ш  И  : 
 
 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 
25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева от собствени приходи на община 
Ботевград за вътрешно обзавеждане и оборудване на филиал 
„Детелина“ към ДГ „Иглика“- гр. Ботевград 

 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             



                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

      
  
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 231 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 
за закупуване  на безжичен рутер и сървърна  компютърна система/ 
вх.№0807-38/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 глас „въздържал се” 
при общ брой общински съветници 29 
 
                                       

           Р  Е  Ш  И  : 
 
 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до   3 
000 /три хиляди/ лева от собствени приходи на община Ботевград за 
закупуване на безжичен рутер и сървърна компютърна система. 

 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                



                                                                                                              ПРЕПИС! 
      
  
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 232 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови средства за 
подпомагане на мъжкия отбор на БК “Балкан“ в есенния дял на НБЛ и 
европейския клубен турнир-Шампионска лига. /вх.№0807-37/ и 
и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–
Ботевград на  основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и проведено   поименно 
гласуване с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се” при общ 
брой общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 
100 000 /сто хиляди/ лева от собствени приходи на община 
Ботевград за подпомагане участието на мъжкия отбор на 
БК“Балкан“ в есенния дял на НБЛ и европейския клубен турник-
Шампионска лига  за сезон 2019-2020 год. 

 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                



                                                                                                              ПРЕПИС! 
      
  
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 233 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на  Докладна записка относно отпускане на финансови 
средства   за футболен клуб „Балкан 1929“-Ботевград за 
подпомагане подготовката и участието в есенния полусезон 2019-
2020 г. на югозападна В РФ/ вх.№0807-36/и и становища на 
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на  
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и проведено   поименно гласуване с 20 гласа „за”, 0 гласа 
„против”, 0 глас „въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 
50 000 /петдесет хиляди/ лева от собствени приходи на община 
Ботевград за  футболен клуб „Балкан 1929“ за подпомагане  
подготовката и участието  в есенния полусезон  2019-2020 год. и в 
югозападна В РФГ. 

 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                



                                                                                                              ПРЕПИС! 
      
  
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 234 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на  Докладна записка относно отпускане на финансови средства  
от собствени приходи на общината  за изработване на зимни костюми за 
мажоретките на НЧ“Христо Ботев 1884“-гр.Ботевград/ вх.№0807-15/ 
и и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският 
съвет–Ботевград на  основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и проведено   поименно 
гласуване с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се” при 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 2000.00 /две хиляди/ лева за 
ушиване на 20 броя зимни костюми за нуждите на мажоретките при НЧ 
„Христо Ботев 1884” – гр. Ботевград.  

 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                



                                                                                                              ПРЕПИС! 
      
  
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 235 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на  Докладна записка относно осигуряване  на финансови 
средства  за   дейността  на Общинската организация на инвалидите - 
Ботевград/вх.№ 0807-22/ и становища на Постоянните комисии по същия 
въпрос, Общинският съвет–Ботевград на  основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено   
поименно гласуване с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 глас „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 2000 /две хиляди/ лева за 
дейности на Общинската организация на инвалидите - Ботевград.  
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 
 
 
 
 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             



                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

      
  
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 236 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община Ботевград 
на Докладна записка относно предоставяне на земеделски имоти по чл.19,ал1 от 
ЗСПЗЗ /вх.№ 0807-7/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 
Общинският съвет–Ботевград на  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 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 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 
глас „въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
1. Предоставя на наследниците на Иван Николов Цеков, следния земеделски 
имот: 
- имот с проектен №181028, НТП: пасище, мера, с площ от 1.430 дка, категория 
на земята при неполивни условия: десета, находящ се в местността „Мерущица”,  
попадащ в имот №181025 /бивш №181002/ – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 
землището на с. Врачеш, община Ботевград, при граници и съседи, съгласно 
скица – проект №Ф01571/20.05.2019 г.; 
2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение на 
Цветан Илиев Цековски, в качеството му на наследник на Иван Николов Цеков, 
както и на Началника на Общинска служба по земеделие – гр. Ботевград, по реда 
на АПК. 

 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                



                                                                                                              ПРЕПИС! 
      
  
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 237 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 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 обект „Доставка и монтаж на климатизационна 
система за централно фоайе в административната сграда на община 
Ботевград/вх.№0807-41/, предложение на Коцо Коцев-общински съветник 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 
19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се” при 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 12 000,00 ( дванадесет  хиляди  ) лева с включен 
ДДС за обект: „Доставка и монтаж на климатизационна система за централно 
фоайе в административната сграда на община Ботевград“.    
2. Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички произтичащи по т.1 
действия. 
 

 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                



                                                                                                              ПРЕПИС! 
      
  
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 238 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на  Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на 
финансови средства от собствени приходи на общината за обект:“Ремонт на 
зала и входни стъпала на НЧ“19-ти февруари 1906“-с.Скравена /вх.№0807-
42/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 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се” при 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 14 000 (четиринадесет хиляди) лева с включено 
ДДС за обект: „Ремонт на зала и входни стъпала в НЧ „19 февруари 1906“ - с. 
Скравена“. 
2. Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички произтичащи по т.1 
действия. 
 
 

 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                



                                                                                                              ПРЕПИС! 
      
  
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 239 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община Ботевград 
на Докладна записка относно Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) 
– План схема за елементи на техническата инфраструктура – за обект 
„Тръбопровод за газообразен азот ” за площадките на „Интегрейтид 
Микроелектроникс България” ЕООД,  преминаващ през поземлени имоти 
публична общинска собственост по  Кадастрална карта и Кадастрални регистри 
(КК и КР) на землището на гр.Ботевград /вх.№0807-43/ и становища на 
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на  
основание  чл. 20 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), във връзка с дейностите по чл. 17, ал. 1,   т. 2 и на 
основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА  и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, 
във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ и чл.125, ал.1  от ЗУТ, Решение №II.10. от 
Протокол №9/19.07.2019г. на ОЕСУТ и проведено  гласуване с 19 гласа „за”, 0 
гласа „против”, 0 глас „въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
1. Одобрява ПУП-План схема за обект: „Тръбопровод за газообразен азот”, 
землище Ботевград, попадащ в улична регулация с осови точки О.Т.161-О.Т.161а 
- О.Т.161б - О.Т.162 - О.Т.617 - О.Т.1305а - О.Т.1370 - О.Т.1306 - О.Т.1313 
съгласно действащ регулационен план на гр. Ботевград (през Поземлени имоти с 
идентификатори 05815.301.353, 05815.305.1067, 05815.305.1065, 05815.305.1008, 
05815.305.1001 и 05815.305.1006 по Кадастрална карта и кадастрални регистри 
на землище гр. Ботевград - общинска публична собственост). Общата дължина 
на новопроектираното трасе за тръбопровода е с дължина L=949.09м. 
2.Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от горното решение процедури. 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
Изготвил: А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                



                                                                                                              ПРЕПИС! 
      
  
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 240 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община Ботевград 
на Докладна записка относно съгласие за построяване на граница с имот 
общинска – в поземлен имот с идентификатор 05815.3.3, м. „Дърводелско 
училище“ по КККР на гр. Ботевград /вх.№0807-44/ 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.21,ал.5 от Закона за устройство на територията и проведено поименно  
гласуване с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се” при общ брой 
общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 

1. Дава съгласие за свързано ниско застрояване  на граница с поземлен 
имот общинска собственост за построяване на навес в северозападната 
част на поземлен имот с идентификатор 05815.3.3 по Кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград-частна  собственост, 
съгласно приложена скица-предложение. 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да организира извършането на 
произтичащите от горното решение процедури. 

 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                



                                                                                                              ПРЕПИС! 
      
  
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 241 
                                      Гр. Ботевград, 25.07.2019 г. 
   
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на 
финансови средства от собствени приходи на общината за доставка и 
монтаж на съблекални за футболния отбор на с. Скравена. /вх.№0807-
45/,предложение на Георги Георгиев-общински съветник и становища на 
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на  
основание чл.21,ал.1,т.6 и 8  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и проведено поименно  гласуване с 19 гласа „за”, 0 
гласа „против”, 0 глас „въздържал се” при 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 60 000.00 ( шестдесет хиляди ) 
лева с включен ДДС за доставка и монтаж на „конфигурация от сандвич 
панел контейнер“ (съблекални) и  изграждане на ограда   в имот №0147 – за 
игрище,  с. Скравена. 
2.   Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички произтичащи 
по т.1 действия. 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 
 


