
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

   
      
 
 
 
     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 256 
                                      Гр. Ботевград, 19.09.2019 г. 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Информация за готовността на учебните заведения в Община 
Ботевград за провеждане на учебната 2019-2020 година./вх.№0809-23/и 
становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–
Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация и проведено    гласуване с 21 
гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой общински 
съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
 
 
 
 

1. Приема Информация за готовността на учебните заведения в 
Община Ботевград за провеждане на учебната 2019-2020 година 

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



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

   
      
 
 
 
     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 257 
                                      Гр. Ботевград, 19.09.2019 г. 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЛЮБОМИР ЛИЛОВ – председател на 
Общински съвет Ботевград на Отчет за дейността на Общинския 
съвет-Ботевград и неговите комисии за периода 01.01.2019-31.08.2019 
година /вх.№0809- 25 /и становища на Постоянните комисии по същия 
въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
Закон за местното самоуправление и местната администрация и проведено    
гласуване с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при общ 
брой общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
 
 

1.Приема Отчет за дейността на Общинския съвет-Ботевград и 
неговите комисии за периода 01.01.2019-31.08.2019 година . 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

   
      
 
 
 
     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 258 
                                      Гр. Ботевград, 19.09.2019 г. 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка относно приемане на Наредба за условията 
и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в 
общински жилища /вх.№0809-11/и становища на Постоянните комисии по 
същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 
от Закон за местното самоуправление и местната администрация и 
проведено    гласуване с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал 
се” при общ брой общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Приема Приема Наредба за условията и реда за установяване на 
жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища. 

 
 

НАРЕДБА  
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА  

НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА  
  
 

ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл.1 (1) Настоящата наредба определя реда и условията за управлението и 

разпореждането с общинския жилищен фонд на Община Ботевград.  
  (2) Общинския жилищен фонд включва общинските жилища.  
 

Чл.2 (1) Управлението и разпореждането с общинския жилищен фонд се 
осъществява от Кмета на oбщината в съответствие с разпоредбите на настоящата наредба 
и конкретните решения на Общинския съвет.  
  (2) Организацията и контролът на дейностите по ал. 1 се осъществяват от Кмета 
на общината.  



(3) Кметовете на кметствата и кметските наместници контролират дейностите по 
ал. 1 на територията на съответните населени места.  

 
Чл.3 (1) Жилищната собственост на Общината по своето предназначение са:  
1. жилища за отдаване под наем; 
2. резервни жилища;  
3. ведомствени жилища; 
4. жилища за продажба.  
(2) Ежегодно, в срок до 31 март, с решение на Общинския съвет, по предложение 

на Кмета на общината се приема списък,  в които се определя броя, вида и 
местонахождението на всяка една от групите по ал. 1  

(3) При необходимост, през текущата година Общинския съвет може да извършва 
промени в списъка по предложение на Кмета на общината. 

 
 

ГЛАВА ВТОРА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД 

 
РАЗДЕЛ І 

ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 
 

Чл.4 (1) В общинските жилища за отдаване под наем се настаняват нуждаещи се 
от жилище граждани, определени в чл. 43 от Закона за общинската собственост.  

(2) Жилищните нужди се установяват по реда на настоящата Наредба, установен 
в Глава Втора, Раздел II Установяване на жилищни нужди.  

 
Чл.5 (1) Жилищата за отдаване под наем са новопостроените и наличните 

свободни жилища, определени с решение на Общинския съвет по чл. 3, т. 1.  
(2) Не се допуска предоставянето и използването на общински жилища за 

нежилищни нужди.  
 
Чл.6. Не се настаняват в общински жилища граждани или членове на техните 

семейства, които:  
1. са се самонастанили в общински жилища и от момента на освобождаването на 

жилището не са изтекли пет години;  
2. притежават на територията на Общината годен за постоянно обитаване 

жилищен или вилен имот.  
 
Чл.7. (1) Установяват се следните норми за настаняване в общински жилища:  
1. за едночленно семейство - 25 кв. м. жилищна площ; 
2. за двучленно семейство – 40 кв. м .жилищна площ;  
3. за тричленно и четиричленно семейство - 55 кв. м. жилищна площ;  
4. за семейства с пет или повече членове – до 15 кв. м. жилищна площ в повече за 

следващите членове.  
При определяне на жилищната площ се взема в предвид и детето, което предстои да 
се роди.  

(2) Право за настаняване в по-голямо жилище, над установените в ал. 1 норми, 
имат семейства, в които има членове със заболявания, посочени в списък на 
Министерство на здравеопазването на Република България. Правото се доказва с 
документ, издаден от лекар или лекарска комисия.  



(3) За задоволяване на специфични нужди може да се предостави допълнителна 
стая:  

1. за хабилитирани научни работници, които не притежават кабинет или ателие 
за упражняване на научни и творчески дейности; 

2. на млади семейства;  
3. на семейство, с което са живели непрекъснато в едно домакинство в 

продължение на два или повече години и продължават да живеят пълнолетни низходящи 
или възходящи, които не притежават жилищен или вилен имот в страната.  

 
Чл.8 (1) В едно жилище се настанява само едно семейство (домакинство).  
(2) Две  или повече семейства могат да се настанят по изключение в едно жилище 

само с тяхно изрично писмено съгласие. 
 
Чл.9. (1) Когато поради намаляване броя на членовете на семейството, същото не 

покрива нормите за настаняване, установени в настоящата Наредба в едномесечен, а в 
случай на смърт - в тримесечен срок наемателите подават молба за настаняване в друго 
общинско жилище.  

(2) Ако наемателите не подадат молба в посочените срокове пренастаняването се 
извършва служебно.  

(3) Ако в едномесечен срок от връчване на заповедта по ал. 2 наемателите не 
заемат определеното им жилище, заповедта се отменя, а наемното правоотношение за 
заеманото жилище се прекратява.  

(4) За заеманата наднормена жилищна площ за всеки допълнителен квадратен 
метър се заплаща в двоен размер наемната цена.  

 
Чл.10. (1) Настаняването под наем се извършва със заповед на Кмета на 

общината.  
  (2) В заповедта се посочват:  

1. трите имена, единния граждански номер на настаненото лице; 
2. броя на членовете на семейството (домакинството) на настанения, техните 

имена и родствена връзка; 
3. вида и местонахождението на жилището;  
4. срока за настаняване;  
5. наемната цена и срока до които се заплаща.  

  (3) Заповедта за настаняване се отнася за всички членове на семейството 
(домакинството) на настанения.  
  (4) Преди издаване на заповедта членовете на семейството (домакинството) 
подават декларация за семейно и имотно състояние.    

(5) Заповедта се връчва на настанения срущу подпис.  
 
Чл.11. (1) След влизане в сила на заповедта по чл. 10, ал. 1 се сключва наемен 

договор с настаненото лице.  
(2) Наемният договор се сключва при условията на Закона за задълженията и 

договорите и има минимум следните реквизити:  
1. страни; 
2. подробно описание на предоставения под наем имот-общинско жилище; 
3. срока, за които се предоставя жилището;  
4. наемната цена, която се дължи, в какви срокове; 
5. санкции и неустойки за недобросъвестно ползване на имота;  
6. прекратителни условия.  



(3) Предаването на общинско жилище се извършва с приемо-предавателен 
протокол.  
  (4) Ако в едномесечен срок от влизане в сила на настанителната заповед не се 
сключи наемен договор и жилището не се заеме, заповедта се обезсилва, без да е 
необходимо издаването на друг административен акт.  
 

Чл.12. (1) Наемателите на общински жилища могат да заменят помежду си 
жилищата, в които са настанени при спазване на нормите за жилищна задоволеност, 
установени в настоящата Наредба.  

(2) Замяната се извършва със заповед на Кмета на общината въз основа на молба 
с нотариално заверени подписи от заинтересованите страни.  

(3) Ако замяната не се осъществи в едномесечен срок от датата на влизане в сила 
на заповедта по ал. 2, тя се счита за отменена.  

 
Чл.13. (1) Преместване на наематели на едно общинско жилище в друго свободно 

общинско жилище се допуска по тяхна молба със съгласието на Кмета на общината 
(кметството).  
  (2) Настанителната заповед се издава от Кмета на общината. 
 

РАЗДЕЛ ІІ 
УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ 

  
Чл.14. (1) Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилищата по чл. 43 

от Закона за общинската собственост имат граждани и техните семейства, които 
отговарят едновременно на следните условия:  

1. не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, годни за 
постоянно обитаване, в района на населеното място;  

2. не притежават жилищен или вилен парцел в района на населеното място;  
3. не са прехвърляли имоти по т. 1 и т. 2 на други лица след 1990 г., с изключение 

на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, общината или 
организация с идеална цел; 

4. не притежават имущество в налични парични средства по влогове, акции, 
дивиденти, моторни превозни средства, земеделски земи, жилищни, вилни имоти и 
парцели извън тези по т. 1 и т. 2, фабрики, работилници, магазини, складове за търговска 
и стопанска дейност, ателиета и други основни и оборотни фондове и средства на обща 
стойност, по-голяма от 2/3 от цената, определена съобразно критериите, установени в 
Глава Трета, Раздел Критерии за образуване на продажни цени на жилищата от 
настоящата Наредба;  

5. една четвърт от общия годишен доход на гражданите и техните семейства не 
може да покрие разхода за пазарната наемна цена за жилище, съответстващо на нуждите 
му, съгласно нормите за жилищно задоволяване, определени с чл. 7, ал. 1 от настоящата 
Наредба;  

6. имат адресна регистрация в Ботевград или в населено място от общината;  
7. не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение 

за такива жилища не е прекратявано поради недобросъвестно изпълнение на 
задълженията по наемния договор и стопанисването на общинския имот, освен ако са 
изтекли повече от пет години от освобождаване на жилището.  

(2) Обстоятелствата по чл. 14, ал. 1, т. 1-5 се установяват с декларация на 
гражданите, а по т. 6 и т. 7 – от комисия назначена от Кмета на общината по реда на чл. 
18, ал. 1.  



 
Чл.15. (1) Стойността на притежаваното имущество по чл. 14, ал. 1, т. 4 се 

определя както следва:  
1. за моторни превозни средства, селскостопански машини и други – по 

застрахователната им стойност;  
2. за земеделски земи по Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски 

земи; за жилищни и вилни имоти извън тези по чл. 14, ал. 1 , т. 1 и т. 2 – съобразно 
критериите, установени в Глава Трета, Раздел Критерии за образуване на продажни цени 
на жилищата;  

3. за дялово участие в търговски дружества – в размер на 50 на сто от цената на 
придобиването;  

4. за фабрики и други обекти с производствено предназначение и за прилежащите 
към тях терени и съоръжения – по оценки, извършени от лицензирани оценители;  

5. за акции, котирани на фондовата борса - по пазарната им цена.  
(2) Оценките на притежаваното недвижимо имущество по ал. 1 се извършват от 

съответните служби на общинската администрация по местонахождение на имота, за 
което гражданите заплащат режийни разноски в размер на 0,5 на сто от стойността на 
имота, по сметка на Общината.  

(3) В притежаваното имущество се включват и наличните парични средства, 
включително и тези по жилищно-спестовни влогове и дивидентите. 

  
Чл.16. (1) Лицата и семействата, които отговарят  на условията по чл. 14, се 

подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:  
1. граждани, които следва да освободят заеманите от тях жилища и помещения, 

собствеността върху които се възстановява по Закона за възстановяване собствеността 
върху одържавени недвижими имоти и по други закони за възстановяване на 
собствеността;  

2. незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища не 
жилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др.;  

3. живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в 
санитарнохигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по 
установения за това ред;  

4. семейства, живеещи въз основа на свободно договаряне;  
5. заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл. 7, ал. 1.  
(2) Заемането помещение по ал. 1, т. 2 и т. 3 е основание за еднократно 

установяване и степенуване на жилищната нужда на обитателите. Повторното им 
обитаване от други наематели не поражда права за ново определяне на жилищната 
нужда.  

(3) При подреждане на лицата и семействата в една и съща група се дава 
предимство на:  

1. семейства с две и повече деца;  
2. самотни родители на непълнолетни деца;  
3. семейства, в които един от членовете е с призната степен на инвалидност;  
4. млади семейства;  
5. семейства или лица, които са живели по-дълго време при тежки жилищни 

условия.  
 
Чл.17. (1) В Общината се съставят и поддържат картотеки на нуждаещите се от 

жилище лица и семейства, които отговарят на условията по чл. 14.  



(2) Картотекирането на нуждаещите се от жилища граждани се извършва въз 
основа на молба и декларация по образец, утвърден от Кмета на общината, в които се 
посочват:  

1. броят, трите имена, възрастта и продължителността на адресната регистрация 
на членовете на семейството;  

2. жилищните условия, при които живее семейството към момента на представяне 
на молбата; вписват се данните за вида (жилищни или нежилищни), размера и 
собствеността на обитаваните помещения;  

3. извършени сделки с недвижими имоти по чл. 14, ал. 1, т. 3;  
4. притежавано имущество по чл. 14, ал. 1, т. 4;  
5. общ годишен доход на членовете на семейството за предходната година, 

формиран от заплати и пенсии, както и допълнителни доходи от хонорари, търговска и 
стопанска дейност, отдаване на собствен сграден фонд под наем, земеделски земи под 
аренда и др.;  

6. данни за предишни вписвания в картотеката.  
  (3) По решение на Общинския съвет картотеки на нуждаещи се от жилища 
граждани могат да се съставят и поддържат и в кметствата.  
 

Чл.18. (1) Кметът на общината назначава комисия за картотекиране на нуждаещи 
се граждани, в които се включват служители на общинската администрация, общински 
съветници, експерти (лекари, инженери, архитекти и др.) 

(2) Кметът на общината определя правила за работа на комисията.  
(3) Комисията по ал. 1 разглежда в двумесечен срок подадените молби и 

декларации, вземат решение за включване или не включване на гражданите в 
картотеките и определят степента на жилищна нужда на отделните семейства (лица) по 
групи и подгрупи съгласно чл. 16.  

(4) Решението на комисията се съобщава и се обжалва по реда на 
Административно процесуалния кодекс.  

 
Чл.19. Гражданинът остава картотекиран като нуждаещ се от жилище и когато:  
1. учи в друго населено място или извън страната; 
2. работи в друго населено място или извън страната.  
 
Чл.20. (1) Гражданите, картотекирани по реда на тази глава, са длъжни при 

промяна на данните по чл. 16, ал. 2, т. 1 и т. 2 и на условията по чл. 14 да уведомят в 
едномесечен срок писмено Общината чрез попълване на нова декларация.  

(2) Гражданите, които започват индивидуално или групово жилищно 
строителство или са включени в жилищностроителни кооперации, уведомяват писмено 
Общината в едномесечен срок от издаване на разрешението за строеж.   

(3) При закупуване на жилище или придобиване на такова, картотекираните 
граждани уведомяват в едномесечен срок Общината.  

 
Чл.21. (1) Изваждат се от картотеката:  
1. придобилите имоти по чл. 14, ал. 1, т. 1 и т. 2;  
2. включените в строителство по чл. 20, ал. 2;  
3. настанените в жилище, което отговаря на нормите за жилищно задоволяване 

по чл. 7, ал. 1.  
(2) Гражданите, посочили неверни данни или не съобщили в декларациите 

обстоятелствата, свързани с условията по чл. 14, ал. 1, чл. 16, чл. 18, ал. 2, т. 1, 2 и 6 и чл. 



17, ал. 2, носят отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и се изваждат от 
картотеката за срок от две години.  

(3) Изваждането от картотеката се извършва с решение на комисията по чл. 18, 
ал. 1. Решението се съобщава и се обжалва по реда на АПК.  

 
Чл.22. Документите, подадени от гражданите при кандидатстване за настаняване 

под наем в общинско жилище, се съхраняват в общинската картотека до 5 години след 
изваждането им от картотеката.  

 
Чл.23. (1) Поредността по групи и подгрупи на картотекираните граждани се 

актуализира всяка година. Тя не се променя в течение на годината освен при условията 
на чл. 17, ал. 1 и служебно от комисията по чл. 18 с протокол.  

(2) Въз основа на определената поредност по групи и подгрупи, броя и вида на 
жилищата, които ще се разпределят, комисията по чл. 18 изготвя проект на списък на 
гражданите, които ще бъдат настанени под наем.  

(3) При изготвяне на списъка по ал. 2 се вземат предвид броя и вида на 
новоизградените жилища, на тези, които се очаква да бъдат освободени през годината, и 
на придобитите по силата на сключени договори и на други правни сделки.  

(4) Проекто-списъкът по ал. 2 се обявява на информационното табло на 
Общината. В 14-дневен срок от обявяването гражданите могат да правят възражения и 
искания по списъка.  

(5) Постъпилите възражения и искания се разглеждат в едномесечен срок от 
Кмета на общината. Утвърдения от него списък може да се обжалва пред Общинския 
съвет в 7-дневен срок от утвърждаването му. Общинският съвет се произнася по жалбите 
на следващото си заседание, но не по-късно от 1 месец след изтичане на срока за 
обжалване, и решението му е окончателно.  

 
Чл.24. (1) Жилищата за настаняване на гражданите, включени в списъка по чл. 23, 

ал. 2 се определят по нормите за жилищно задоволяване, установени в чл. 7, ал. 1.   
(2) Гражданите, включени в списъците от предходната година и не получили 

жилища, се включват в началото на списъка през текущата година при спазване на 
установената поредност, освен ако има промяна на условията по чл. 14, на групите по чл. 
16 и на данните по чл. 17.  
 

Чл.25. (1) Гражданите, настанени под наем в жилища по чл. 43 от Закона за 
общинската собственост, представят ежегодно до 31 декември декларации за 
обстоятелствата по чл. 14, ал. 1, чл. 16 и 17.  

(2) При изменение на данните и условията по чл.16 и 17, водещо до промяна на 
жилищните нужди, определени с нормите по чл. 7, ал. 1 наемателите се пренастаняват в 
други жилища.  
 

РАЗДЕЛ ІІІ 
РЕЗЕРВНИ ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ 

  
Чл.26. В резервните жилища се настаняват граждани според изискванията и реда 

на чл. 45 от Закона за общинската собственост за срок не повече от две години.  
 
Чл.27. (1) Обстоятелствата и жилищната нужда по чл. 45, т. 1 и т. 2 от Закона за 

общинската собственост се установява от комисия, назначена със заповед на Кмета на 
общината.  



(2) В хипотезата на чл. 45, т. 1 от Закона за общинската собственост комисията се 
свиква в срок от 24 часа и извършва оглед на място и изготвя предложение. 

 Чл.28. (1) С решение на Общинския съвет в резервния жилищен фонд могат да 
се настаняват за срока на мандата им, кметове, зам.-кметове и кметски наместници, 
които нямат жилище в съответното населено място.  

(2) Настанителната заповед се издава от Кмета на общината въз основа на прието 
от Общинския съвет решение.  
 

Чл.29. (1) Резервният общински фонд задължително разполага по всяко време с 
минимум две незаети, жилища за критични нужди.  

(2) Установения с ал. 1 баланс може да бъде нарушен само при тежки масови 
природни стихийни бедствия или аварии за срок не по-дълъг от два месеца.   

(3) При фосмажорни обстоятелства при настаняването в резервни жилища могат 
да не се спазват нормите за жилищна заетост, установени с тази Наредба.  

(4) Не се допуска настаняване в общински резервни жилища на лица, чиито 
собствени жилища са станали негодни за използване поради естествено износване, 
застрашени са от самосрутване, вредни са в санитарно-хигиенно отношение или 
загрозяват и поради това, че не могат да се поправят или заздравят подлежат на 
премахване по реда на Закона за устройство на територията.  
 

РАЗДЕЛ ІV 
 ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ТЯХ.  

  
Чл.30. (1) В общинските ведомствени жилища се настаняват временно, до 

прекратяването на трудовите им правоотношения, служители на общинската 
администрация.  

(2) Настаняването по предходната алинея се извършва само, ако служителите или 
членовете на семействата им нямат жилище в съответното населено място.  

 
Чл.31. Кметът на общината назначава комисия в състав: Зам. - кмет, служител в 

отдел „Икономически дейности и общинска собственост” и др. Комисията прави 
мотивирано становище във връзка с постъпилите молби за настаняване във 
ведомствените жилища.  

 
Чл.32. Наемните правоотношения с настанените във ведомствените жилища се 

прекратяват с прекратяване на трудовите (служебните) правоотношения на общинския 
служител.  

 
Чл.33. (1) От ведомствения жилищен фонд могат да бъдат определени със заповед 

на Кмета на общината жилища за настаняване на гости на общината за пренощуване.  
(2) Реда и начина за ползване на тези жилища се определя със заповед на Кмета 

на общината. 
 

ГЛАВА ІІІ  
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД  

 
РАЗДЕЛ І 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ 
НА ЖИЛИЩАТА 

  



Чл.34. Общинските жилища се продават по пазарни цени, като оценката се 
изготвя от лицензиран оценител. Продажната цена не трябва да е по-ниска от данъчната 
оценка на жилището.  

 
Чл.35. Освободените от наематели общински жилища се продават на търг по 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  
 
Чл.36. Новопостроените общински жилища се продават по пазарна оценка на 

цена не по-ниска от данъчната и строителната стойност на жилището.  
 

РАЗДЕЛ ІІ 
ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА 

 
Чл.37. Общинският съвет определя:  
1. жилищата, които могат да се продават на правоимащи по Закон за уреждане 

правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове; 
2. тези, които могат да се продават на лица, чиито жилища се предвижда да бъдат 

отчуждени по реда на Глава Трета от Закона за общинската собственост. 
 
Чл.38. Предложенията за решенията по предходния член се внасят от Кмета на 

общината.  
 
Чл.39. Не могат да се продават:  
1. общинските жилища в сгради общинска собственост, чието основно 

предназначение е да задоволяват административни, стопански, културни образователни, 
здравни и търговски нужди; 

2. резервни жилища; 
3. общински жилищни сгради, предвидени за премахване или освидетелствани по 

реда на Закона за устройство на територията;  
4. жилища, за които има изрично решение на Общинския съвет.  
 
Чл.40. Продажбата на общински жилища се извършва по писмено искане на 

наемателите до Кмета на общината. Към искането се прилагат настанителна заповед и 
декларация за семейно и имотно състояние.  

 
Чл.41. (1) Жилищата, заемани от две или повече семейства, представляващи 

домакинство, могат да се продават на едно семейство или в съсобственост.   
(2) Не могат да се продават жилища, в които са настанени две или повече 

семейства, които не образуват домакинство.  
 
Чл.42. (1) В едномесечен срок от подаване на молбата от лицето се изготвя 

мотивирана докладна записка до Общинския съвет, както и оценка на жилището. 
(2) Въз основа на решението на Общинския съвет Кмета на общината издава 

заповед и я връчва на заинтересованото лице. В едномесечен срок от връчване на 
заповедта се заплащат цената и дължимите данъци, такси и други разноски.  

(3) Срока по предходните алинеи не тече, ако лицето не е уведомено по реда на  
Гражданския процесуален кодекс.  

(4) След плащане на сумите по ал. 2 в посочения в заповедта срок, Кмета на 
общината сключва договор за продажба. Договорът по ал.2 подлежи на вписване.   



(5) Когато плащането не се извърши в определения срок, заповедта се отменя от 
Кмета на общината и преписката за продажба се прекратява.  

 
Чл.43. (1) Жилищата, свободни от наематели могат да се продават след решение 

на Общинския съвет при условия и ред, определени с Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество.  

 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

  §1. По смисъла на настоящата Наредба: 
1. „Семейство“ са: 
а) съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, 

ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от 
навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, 
с изключение на сключилите брак); 

б) родителят и неговите/нейните ненавършили пълнолетие деца, както и 
навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им 
образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, 
осиновени, с изключение на сключилите брак). 

2. „Домакинство“ са съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско 
съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят при тях. 

3. „Самотни родители на непълнолетни деца“ са родители, които поради вдовство, 
развод или несключване на брак се грижат сами за отглеждане на непълнолетните си 
деца. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§1. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправлене и местната администрация и чл. 45а от Закона за общинската 
собственост.  

 
§2. Контролът по изпълнение на Наредбата се възлага от Кмета на община 

Ботевград. 
 

§3. Настоящата Наредба  влиза в сила от момента на приемането й от Общински 
съвет – Ботевград. 

 
§4. Настоящата Наредба е приета с Решение № 258/109.2019 година. на Общински 

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



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

   
      
 
 
 
     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 259 
                                      Гр. Ботевград, 19.09.2019 г. 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка относно приемане на годишния отчет за 
изпълнение на бюджета на  Община Ботевград, на сметките на средства от 
Европейския съюз и общинския дълг през 2018 година/вх.№0808-21/и 
становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–
Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.9 от ЗОД  и във връзка 
с чл.140 от ЗПФ , и проведено поименно гласуване с 21 гласа „за”, 0 гласа 
„против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
        1.Утвърждава окончателен годишен план на бюджета за 2018г., както 
следва: 
        1.1. По прихода в размер на  29 506 793 лв., съгласно Приложение № 
1, неразделна част от настоящето решение. 
        1.2. По разхода  в размер на  29 506 793 лв., съгласно Приложение № 
1, неразделна част от настоящето решение. 
        2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Ботевград  за 
2018г., както следва: 
       2.1.По прихода в размер на 26 166 203лв. съгласно Приложение № 1, 
неразделна част от настоящето решение 
       2.2.По разхода в размер на  26 166 203лв., съгласно Приложение № 1, 
неразделна част от настоящето решение. 
в т.ч. 
       - Държавни дейности                            -     13 501 439 лв. 
       - Местни дейности                                 -     11 493 927 лв. 
       - Дофинансиране с общински приходи   -   1 170 837 лв. 
 



    3. Утвърждава окончателния годишен план на инвестиционната програма 
и отчет на инвестиционните разходи за 2018г., съгласно Приложение № 2, 
неразделна част от настоящото решение. 
    4. Утвърждава окончателен максимален размер на новите задължения за 
разходи по бюджета на общината за 2018г.  – 12 115 276 лв., съгласно 
Приложение № 3, неразделна част от настоящото решение. 
    5. Утвърждава окончателен максимален размер на поетите ангажименти 
по бюджета на общината за 2018г. – 4 412 277 лв., съгласно Приложение № 
4, неразделна част от настоящото решение. 
    6. Приема отчета за изпълнение на сметки за средства от Европейския 
съюз за 2018г., съгласно Приложение 5,неразделна част от настоящото 
решение. 
    7. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2018г., съгласно 
Приложение № 6, неразделна част от настоящото решение. 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
 
 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

   
      
 
 
 
     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 260 
                                      Гр. Ботевград, 19.09.2019 г. 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка относно приемане информация за 
изпълнението на бюджета на Община Ботевград към 30.06.2019/вх.№0809-
17/ 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.137,ал.2 от ЗПФ и проведено гласуване с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 
гласа „въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
 

1. Приема информация за изпълнението на бюджета на Община 
Ботевград към 30.06.2019 година. 

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



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

   
      
 
 
 
     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 261 
                                      Гр. Ботевград, 19.09.2019 г. 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка относно одобряване на бюджетната 
прогноза на община Ботевград за периода 2020-2022 година в частта за 
местните дейности /вх.№0809-18/и становища на Постоянните комисии по 
същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.12 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.83, ал.2 
от Закона за публичните финанси и проведено поименно гласуване с 21 гласа 
„за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой общински 
съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Одобрява  прогноза за показателите за поети ангажименти и за 
задължения за разходи за периода 2020-2022 г. -Приложение №1а 

2. Одобрява прогнозата за общинския дълг и разходите за лихви по 
него за периода 2020-2022 г.-Приложение № 6г 

3. Одобрява бюджетната прогноза за местните дейности на община 
Ботевград за периода 2020-2022 г.-Приложение №8 

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



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

   
          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 262 
                                      Гр. Ботевград, 19.09.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка относно кандидатстване на Община 
Ботевград за безвъзмездно финансиране с проектно предложение по Първа 
покана за набиране на проектни предложения по Програма PA14 „Културно 
предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен 
достъп до изкуства и култура“ към Норвежки финансов механизъм /НФМ/ 
2014-2021г. /вх.№0809-10/ и становища на Постоянните комисии по същия 
въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 и 
чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и проведено гласуване с 21 гласа „за”, 0 гласа 
„против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Ботевград за безвъзмездно 
финансиране/БФП/ с проектно предложение по Първа покана за набиране 
на проектни предложения  по Програма PA14 „Културно предприемачество, 
наследство и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и 
култура“ към Но рвежки финансов механизъм /НФМ/ 2014-2021г. с 
включени дейности, насочени  към детското музикално творчество и 
съпътстващи изкуства, в размер на БФП до 200 000 /двеста хиляди/ евро. 
2. Възлага на кмета на Община Ботевград или на упълномощено от него 
лице, да осъществи всички необходими действия за  кандидатстването, 
включително изготвяне на проектното предложение, изготвяне на други 
необходими документи, както и да подпише „Писмо за партньорско 
намерение”  и/или Споразумение с партньор/-и  като представители от 
страните - членки  на Финансовия механизъм на  Европейското 
икономическо пространство /ФМ на ЕИП/, държавите Исландия, Норвегия, 
Лихтенщайн,  съгласно изискванията по Програмата. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
Изготвил: А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

   
          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 263 
                                      Гр. Ботевград, 19.09.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка   относно Обезпечаване авансовото 
плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № 23/07/2/0/00926 
по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., сключен между 
Държавен фонд „Земеделие“ и Община Ботевград /вх.№0809-14/ и 
становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–
Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, 
ал. 3 и ал. 6, т. 2 от Наредба № 12 от 2016 г., издадена от Министъра на 
земеделието и храните, в изпълнение на Договор № 23/07/2/0/00926 от 
26.07.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие 
на селските райони 2014-2020 г, сключен между Държавен фонд 
„Земеделие“ и Община Ботевград  и проведено поименно гласуване с 21 
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 два броя 
запис на заповед без протест и разноски, платима на предявяване в полза на 
Държавен фонд „Земеделие“ за обезпечаване на авансовото плащане по 
договор № 23/07/2/0/00926 от 26.07.2018 г. за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г, 
сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Ботевград, за 
изпълнение на проект № 23/07/2/0/00926 “Реконструкция и рехабилитация 
на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. 
на територията на община Ботевград”, всяка в размер на: 



- Запис на заповед в размер до 2 910 995,31 лв. (два милиона 
деветстотин и десет хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и 
тридесет и една стотинки), представляващи авансово плащане до 50 
% (петдесет процента) от общия размер на одобрената финансова 
помощ по проекта без ДДС; 

- Запис на заповед в размер до 582 199,06 лева (петстотин осемдесет и 
две хиляди сто деветдесет и девет лева и шест стотинки), 
представляващи разходи за ДДС върху авансовото плащане по 
договора. 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 
23/07/2/0/00926 от 26.07.2018 г. за проект “Реконструкция и 
рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в 
агломерации с под 2000 е. ж. на територията на община Ботевград” и 
да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие“-РА.  

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



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

   
          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 264 
                                      Гр. Ботевград, 19.09.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка относно кандидатстване на община 
Ботевград пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на 
околната среда /ПУДООС/./вх.№0809-20/и становища на Постоянните 
комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 
21, ал. 1,  т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, и проведено гласуване с 21 гласа „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 пред Предприятие 
за управление на дейностите по опазване на околната среда със следните 
проектни предложения: 

1.1. „Реконструкция и доизграждане на ВиК инфраструктура в с. 
Трудовец, община Ботевград“ – на обща стойност до 2 000 000 лв.; 

1.2. „Реконструкция и доизграждане на ВиК инфраструктура в с. Врачеш, 
община Ботевград“ – на обща стойност до 2 000 000 лв. 

2. Упълномощава кмета на Oбщина Ботевград да извърши всички 
необходими действия, свързани с кандидатстването с горепосочените 
проектни предложения пред Предприятие за управление на дейностите по 
опазване на околната среда. 

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



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

   
          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 265 
                                      Гр. Ботевград, 19.09.2019 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, 
включен в Програма за управление и разпореждане с имотите общинска 
собственост в община Ботевград през 2019 г./вх.№0809-1/и становища на 
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.35, ал.1, във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС и чл. 43, ал. 1 от 
НРПУРОИ и проведено поименно гласуване с 21 гласа „за”, 0 гласа 
„против”, 0 гласа „въздържал се” 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. на Общински съвет Ботевград, 
представляващ: 
     - Поземлен имот с идентификатор: 05815.105.34 по КККР на гр. Ботевград,  с 
площ от 732 кв.м.; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: за 
земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ); категория на земята 
при неполивни условия: шеста, местност „Чеканица”, при начална тръжна 
пазарна цена в размер на 9 443 (девет хиляди  четиристотин четиридесет и 
три) лева. Сделката е освободена от ДДС. 
     2. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от т.1 на решението процедури по  ЗОС. 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

   
          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 266 
                                      Гр. Ботевград, 19.09.2019 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, 
включен в Програма за управление и разпореждане с имотите общинска 
собственост в община Ботевград през 2019 год./вх.№0809-8/ и становища на 
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.35, ал.1, във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС и чл. 43, ал. 1 от 
НРПУРОИ и проведено поименно гласуване с 20 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 №243/ 15.08.2019 г.  на 
Общински съвет Ботевград, представляващ: 
     - Урегулиран поземлен имот ХХІV – за обществено обслужваща дейност, 
целият с урегулирана площ от 324 кв.м., находящ се кв. 13 по плана на с. 
Липница, граници на имота: УПИ ХХІІІ, река, УПИ VІІІ, улица – тупик, при 
начална тръжна пазарна цена в размер на 1 425.50 (хиляда четиристотин 
двадесет и пет лева и 50 ст.) лева, без 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 

                                                       № 267. 
                                      Гр. Ботевград, 19.09.2019 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в 
недвижим имот  УПИ VI -1296 и УПИ VII-1270,1271 в кв.49а по 
регулационния план на с. Врачеш, между община Ботевград и физическо 
лице по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС /вх.№0809-7/и становища на 
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 
основание чл.21, ал.1, т. 8  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС , чл. 
47, ал.1, т. 2 и ал. 2 от НРПУРОИ и проведено поименно гласуване с 21 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 VІ-1269, целият с урегулирана площ от 608 кв.м. и УПИ VІІ-
1270,1271, целият с урегулирана площ от 836 кв.м. в кв. 49а по регулационния 
план на с. Врачеш, представляваща: 
          Терен с площ от 52 кв.м., влизащ с 28 кв. м. от улица в УПИ VІ-1269 и с 
24 кв.м. от улица  в УПИ VІІ-1270, 1271, находящ се в кв. 49а по плана на с. 
Врачеш е актуван с акт за частна общинска собственост №4504/ 19.07.2019 г., 
вписан с вх. №1866/ от 25.07.2019 г., №155, том VІІ, парт. 62 362, граници на 
терена: УПИ V-1267,1268; УПИ VІ-1269; УПИ VII-1270,1271; улица, граници на 
УПИ VI-1269: УПИ V-1267,1268; улица; УПИ VII-1270,1271; улица, граници на 
УПИ VII-1270,1271: УПИ VI-1269; улица; улица. 
        по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС на пазарна цена в размер на 780.00 
(седемстотин и осемдесет) лева, без включен ДДС, 
         в полза на Ивета Руменова Кючукова, с адрес: гр. София, община 
Столична, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 45, вх. Г, ет. 5, ап. 82, собственик на: 
1.) Поземлен имот с планоснимачен номер 1269 в кв. 49А и кв. 48 по плана на с. 
Врачеш с площ от 1411 кв.м., като имотът влиза с 564 кв.м. в УПИ VІ-1269 в кв. 
49А, също влиза с 406 кв.м. в УПИ І-1269 в кв.48, както участва и със 186 кв.м. 
в УПИ ІІ-1270 в кв. 48 по плана на с. Врачеш, съгласно Нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот от 26.05.2008 г. №156, том ІІ, рег. №2529, 
дело №333 от 2008 г. 2.) Поземлен имот с площ от 1500 кв.м., представляващ 



част от имот планоснимачен №1270 в кв. 49а и кв. 48, участващ: в УПИ VІІ-
1270, 1271 в кв. 49а с площ от 484 кв.м.; в УПИ ІІ-1270 в кв. 48 с площ от 528 
кв.м.; в УПИ ІІІ-1271 в кв. 48 с площ от 240 кв.м. и в нереализирана улица с 
площ от 248 кв.м., съгласно  Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот от 12.06.2018 г. №162, том ІІ, рег. №2736, дело №323 от 2018 г.  
 
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 

                                                       № 268 
                                      Гр. Ботевград, 19.09.2019 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, 
включен в Програма за управление и разпореждане с имотите общинска 
собственост в община Ботевград през 2019 г./вх.№0809-1/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 21 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 поземлен имот с идентификатор 05815.305.461 по КК и КР на 
гр. Ботевград, УПИ ХХІІІ в кв. 143 по регулационния план на гр. Ботевград, 
представляваща: 
          Терен с площ от 60 кв.м. , влизащ по регулация в УПИ ХХІІІ-2050 в кв. 
143 по регулационния план на гр. Ботевград, поземлен имот с идентификатор 
05815.305.461 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 281 кв.м., 
представляващ УПИ ХХІІІ-2050 в кв. 143 по регулационния план на гр. 
Ботевград е актуван с акт за частна общинска собственост №4524/ 30.07.2019 
г., вписан с вх. №1951 от 01.08.2019 г., №26, том VІІІ  в Служба по 
вписванията Ботевград, граници на поземлен имот с идентификатор 
05815.305.461: имоти  с идентификатори: 05815.305.460; 05815.305.1060; 
05815.305.459, по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС на пазарна цена в размер на 
3 300.00 (три хиляди и триста лева) лева, без включен ДДС, 
         в полза на Захари Георгиев Василев, с постоянен адрес: гр. Ботевград, 
ул. „Славейков” №1, вх. Б, ет. 3, ап. 14, собственик на поземлен имот 
планоснимачен №2050, находящ се в гр. Ботевград, квартал 143 с площ от 221 



кв. м., за който е отреден УПИ ХХІІІ-2050, съгласно нотариален акт за 
продажба на недвижим имот от 07.02.2007 г. №42, том І, рег. №355, дело №40 
от 2007 г.   
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 

                                                       № 269 
                                      Гр. Ботевград, 19.09.2019 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка  относно предоставяне на ОП“БКС“ на 
специален автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване безвъзмездно за 
стопанисване и управление/вх.№0809-22/ и становища на Постоянните 
комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост чл. 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 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой 
общински съветници 29 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 

 
1.Отчислява от активите на кметство Новачене 1 (един) бр. употребяван 
специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване, марка 
ЩАЕР 18С21, с рег. № СО0509АН и го предоставя за безвъзмездно 
стопанисване и  управление на  Общинско предприятие „Благоустройство и 
комунално стопанство” – гр. Ботевград.  
 
2. Допълва Приложение № 2 към Правилника за организацията, 
устройството и дейността на ОП БКС към Решение №2/14.01.2016 на 
Общински съвет Ботевград с вещите по т. 1. 
3.  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 

                                                       № 270 
                                      Гр. Ботевград, 19.09.2019 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка относно  одобряване на Проект за 
ПУП-ПП за кабел НН за външно ел. захранване на базова станция 
2532 на  „Теленор България“ ЕАД извън регулация, землище с. 
Липница, Община Ботевград, ПИ43788.195.169/вх.№0809-12/и 
становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–
Ботевград на основание чл.21, ал.1, т. 11 във връзка с дейностите по чл.17, 
ал.1, т.2 от ЗМСМА и на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 30, 
ал.3 от ППЗОЗЗ и проведено гласуване с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 
гласа „въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 

  Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Общински съвет – Ботевград одобрява Проект за Подробен устройствен 
план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за кабел НН за външно ел. захранване 
на базова станция 2532 на  „Теленор България” ЕАД в землище Липница, 
Община Ботевград ПИ 43788.195. 169. 
 
2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на  
произтичащата от горното решение процедура съгласно разпоредбите на 
Закона за устройство на територията.  
 

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



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 271 
                                      Гр. Ботевград, 19.09.2019 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за учредяване 
право на преминаване и право на прокарване за изграждане на Газопроводно  
отклонение на жилищен блок „Христо Ботев“ , бул. “Трети  март“ №81, 
урегулиран поземлен имот  (УПИ) ІІ, кв.65 по действащия регулационен  
план на гр. Ботевград“/вх.№0809-5/и становища на Постоянните комисии по 
същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 
от ЗМСМА,  във 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. 64, ал. 1-
3 във вр. с чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕ и проведено поименно гласуване с 21 
гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой общински 
съветници 29 

  Р  Е  Ш  И  : 
I. Дава съгласие за  учредяване в  полза  на  „БАЛКАНГАЗ 2000“ АД, с ЕИК 
130203228, със седалище  и  адрес на  управление: гр. Ботевград, ул. “Акад. 
Стоян Романски“ № 2, представлявано от Михайл Петков Димитров - 
изпълнителен  директор: 
1. Безвъзмездно  право  на  преминаване  и  право  на  прокарване  /сервитут/ 
през  част  от  поземлен  имот  (ПИ) с  идентификатор  05815.301.342 по  КК  и  
КР  на  гр. Ботевград,  с  дължина 12,81 /двадесет  цяло  и  осемдесет и един  
/метра при ширина  на  сервитута 0,80 /нула цяло  и  осемдесет/ метра, или  
обща  площ  10,25/десет цяло, двадесет и пет / кв. метра  и   
 2.Възмездно  право  на  преминаване  и  право  на  прокарване  /сервитут/ 
през част от поземлени  имоти  (ПИ) с  идентификатори  05815.301.392  и  
05815.301.112 по  КК  и  КР  на  гр. Ботевград  с  дължина  6,61/шест цяло и 
шестдесет и  един /метра при ширина  на  сервитута  0,80 /нула цяло и  
осемдесет / метра, или  обща  площ  5,29 /пет цяло, двадесет и девет / кв. метра. 
ІІ. Предоставените по точки І.1 и І.2.. ограничени вещни права да се усвоят от 
Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения ТП проект, по 
част Геодезия  и  показаната ситуация на трасето. 
ІІІ. 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/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

      Р Е Ш Е Н И Е 
                                                       № 272  
                                      Гр. Ботевград, 19.09.2019 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна  записка относно Даване съгласие за учредяване на 
възмездно право на преминаване и право на прокарване за изграждане на 
„Тръбопровод за пренос на газообразен азот“ от „Месер България“ ЕООД за 
нуждите на производството на „Интегрейтид микро-електроникс България“ 
ЕООД от ИМИ-2 до ИМИ-1/вх.№0809-2/и становища на Постоянните 
комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на  основание чл. 
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, вр. чл. 34, ал. 4 и ал. 6 от ЗОС, вр. чл. 192, ал. 3 и ал. 
5 и чл. 193, ал. 4, вр. ал. 6 от ЗУТ  и проведено поименно гласуване с 21 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  „МЕСЕР  БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с 
ЕИК 816115948,  със седалище и адрес на управление: гр. София 1528, бул. 
„Димитър  Пешев“ № 3А, представлявано  от   Люсиен  Жулиен Адам,  с цел 
изграждане на обект: „ТРЪБОПРОВОД  ЗА  ПРЕНОС  НА  ГАЗООБРАЗЕН 
АЗОТ“   от  ИМИ 2  до  ИМИ 1  гр. Ботевград“ на следните вещни права: 
 1.1. Възмездно право на преминаване и право на прокарване /сервитут/ 
през  поземлени  имоти  (ПИ) с  идентификатори  05815.301.353; 
05815.305.1065; 05815.305.1008;  05815.305.1001;  05815.305.1003;  
05815.305.1006  по КК и КР на гр. Ботевград с дължина 935,19 /деветстотин  
тридесет  и  пет цяло и деветнадесет/ метра при ширина на  сервитута 0,865 
/нула цяло осемстотин шестдесет и пет/ метра, или обща площ 808,94 
/осемстотин  и осем цяло и деветдесет и четири / кв. метра. 
 
2.Предоставените по точки 1.1 ограничени вещни права да се усвоят от 
Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения ТП проект, по 
част Геодезия, и  част  „Електро“, съгласно  показаната ситуация на трасето. 
 
3. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от горното процедури съгласно закона. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                      /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
Изготвил: А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
 
 
    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 273 
                                      Гр. Ботевград, 19.09.2019 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка относно вземане на решение за 
поправка на очевидна техническа грешка в Решение №222/25.07.2019 год. 
на Общински съвет Ботевград, за допускане изработване  на Подробен 
устройствен план  /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/  на Поземлен имот 
(ПИ)с идентификатор  05815.62.22  по Кадастрална карта и Кадастрални 
регистри (КК и КР) на землището на гр.Ботевград, м.”Зелин” с цел 
промяна предназначението на земеделската земя за жилищно строителство 
/вх.№0808-19/ 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 чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА чл.124а ал.1  и чл.124б,ал.1 от 
ЗУТ и чл.62, ал.2 от АПК и проведено гласуване с 21 гласа „за”, 0 гласа 
„против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой общински съветници 29 

 
  Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Допуска поправка на очевидна техническа грешка в т.1 на Решение 
№222/25.07.2019г. на Общински съвет – Ботевград, като цифрата 
№05815.63.22, да се чете №05815.62.22 . 
2.В останалата си част Решение №222/25.07.2019г. на Общински съвет – 
Ботевград остава непроменено. 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                      /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
Изготвил: А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
 
 
    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 274 
                                      Гр. Ботевград, 19.09.2019 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград  на Докладна записка относно предложение за изменение на 
ПУП-ПР на ПИ№212,кв.8 по плана на с. Скравена, община Ботевград 
/вх.№0809-21/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 
Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21,  ал.1, т.11 и т.8 и във 
връзка с дейностите  по чл.20, чл.17, ал.1,т.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, на основание чл.134, ал.1, т.1  
от Закона за устройство на територията и проведено поименно гласуване с 
20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой 
общински съветници 29 
 

 
  Р  Е  Ш  И  : 
 

 
 

 
1.Общински съвет - Ботевград дава съгласие за изменение на ПУП-ПР 

на ПИ №212, кв.8, като уличната регулация продължи от о.т.69 до о.т.54а; 
за ПИ №212 да се отреди нов УПИ ХІІ-212, в кв.8 по плана на с.Скравена. 

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 

                                                       № 275 
                                      Гр. Ботевград, 19.09.2019 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка относно  разрешаване  изработването на 
проект за ПУП-ПП за нова кабелна линия НН в изкоп и ново въздушно 
отклонение НН с усукан проводник от съществуващ  клон на мрежа  НН от 
ТП“Ломето“ с. Липница /вх.№0809-19 и становища на Постоянните 
комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание  
чл.21, ал. 1, т. 11 и чл. 20 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 от 
ЗМСМА и на основание чл. 124a, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и проведено гласуване с 20 
гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой 
общински съветници 29 
 

 
  Р  Е  Ш  И  : 
 

 
      1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – 
Парцеларен план /ПУП-ПП/ за нова кабелна линия НН в изкоп и ново въздушно 
отклонение НН с усукан проводник от съществуващ клон на мрежа НН от 
ТП „Ломето“, с. Липница, минаващи през имоти с номера 830.26, 161.62, 0.3, 
0.25, 118.5 и 0.75 по КВС на с. Липница. 
       2. Одобрява приложеното техническо задание по чл. 125 от ЗУТ; 
       3. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от горното решение процедури по ЗУТ. 
 

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



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
 
 
    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 276 
                                      Гр. Ботевград, 19.09.2019 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 община Ботевград за обект: 
Допълнително водоснабдяване на с. Боженица - изграждане на сондаж за 
добив на подземна вода /вх.№0809-24/ и становища на Постоянните комисии 
по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание  чл.21,ал.1,т.6 
и т.8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
проведено  поименно гласуване с 22 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа 
„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 24 000 /двадесет и четири хиляди/ 
лева с включен ДДС за обект: «Допълнително водоснабдяване на с. Боженица-
изграждане на сондаж за добив на подземна вода в поземлен имот №000074 в 
землището на с. Боженица с ЕКАТТЕ 04950» 
 2. Дава съгласие на основание чл. 60, ал. 1 от АПК  за 
предварителното изпълнение на настоящото решение за да се защитят 
особено важни обществени интереси, тъй като водоснабдяването в с. 
Боженица, общ. Ботевград е особено затруднено и е необходимо 
незабавно да се предприемат мерките посочени по-горе в т.1  за 
обезпечаване населението с питейна вода. 

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



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             

                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
 
 
 
 
    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 277 
                                      Гр. Ботевград, 19.09.2019 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  подсигуряване на 
дърва за огрев /вх.№ 0809-3/ 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 22 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „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 5 200.00 /пет хиляди и двеста / лева 
с включен ДДС за закупуване и предоставяне на дърва за огрев на всички 
граждани -12 /дванадесет/ човека, които имат статус на ветерани от войните, 
военноинвалиди, военно пострадали/по 5 куб.м. за всеки-общо 60 куб.м./,както 
и за кметско наместничество с. Елов дол/8 куб.м./ 
 2.Възлага на кмета на общината да извърши произтичащите по т.1 
действия. 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                      /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
Изготвил: А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
 
 
    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 278 
                                      Гр. Ботевград, 19.09.2019 г. 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка относно избиране на временно  
изпълняващи длъжността кмет на община и кметове на кметства в 
Община Ботевград/вх.№0809-26/ и становища на Постоянните комисии 
по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание 
чл.21,ал.1,т.23 и чл.42,ал.6  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и проведено  поименно гласуване с 22 гласа „за”, 
0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой общински 
съветници 29 

 
 

  Р  Е  Ш  И  : 
  

1. Избира за временно изпълняващ длъжността /ВрИД/ КМЕТ НА 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД- Борис Богданов Борисов – зам.кмет на общината 
,за периода от 18.10.2019 година до полагане на клетва от новоизбрания 
кмет. 

2. Избира за  временно изпълняващ длъжността /ВрИД/ кметове на 
кметства в Община Ботевград за периода от 18.10.2019 година до 
полагане на клетва от новоизбраните кметова,както следва: 

2.1.За кметство с.Скравена – ВрИД Кмет на кметство - Калинка Йолова 
Стаменова-старши специалист ТСУ в кметство с.Скравена. 

За кметство с.Врачеш – ВрИД Кмет на кметство - Александър Стоянов 
Стамболийски- старши специалист „Контрол по опазване на обществения 
ред и чистотата на обществените територии в кметство с.Врачеш 

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



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
 
 
    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 279 
                                      Гр. Ботевград, 19.09.2019 г. 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община Ботевград 
на Докладна записка относно  актуализация на бюджета на община Ботевград 
за 2019 година/вх.№0809-31/ и становища на Постоянните комисии по същия 
въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1  
от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и 3 от Закона за публичните финанси и чл.41, ал.2 и 3 
от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза 
за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на община Ботевград и проведено  поименно гласуване с 22 гласа „за”, 
0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 

 
  Р  Е  Ш  И  : 

 
    1.Приема актуализирания план на  бюджета на община Ботевград за 2019 г. в 
размер на 32 393 502 лв. , както следва   
 
По прихода, съгласно Приложение 1:  
Първоначален план            Уточнен план                      
29 263 998 лв.                      32 393 502 лв. 
 По разхода, съгласно Приложение 1: 
 
Първоначален план             Уточнен план                                                            
29 263 998 лв.                        32 393 502 лв. 
 
    2.Възлага на Кмета на Община Ботевград да извърши необходимите промени  
по бюджета за 2019г. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                      /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
Изготвил: А.Нейкова 

 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
 
 
    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 280 
                                      Гр. Ботевград, 19.09.2019 г. 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка относно  отпускане на финансови 
средства за изграждане на подвижна трибуна на придобитата спортна база 
в с. Трудовец/вх.№0809-30/ и становища на Постоянните комисии по 
същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал.1, т.6 
от ЗМСМА, и проведено  поименно гласуване с 22 гласа „за”, 0 гласа 
„против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 

 
  Р  Е  Ш  И  : 

 1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови в размер до 7 000 
/седем хиляди/ лева от средства от собствени приходи  на община 
Ботевград на ФК „Ракитин“ с. Трудовец, за изграждане на подвижна 
трибуна с капацитет 104 места на придобитата спортна база, находяща се в 
ПИ 000020 в землището на с.Трудовец 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                      /ЛЮБОМИР ЛИЛОВ/ 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

       
 
 
    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 281 
                                      Гр. Ботевград, 19.09.2019 г. 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община 
Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за изработване на 
ПУП- ПП на трасе за външно ел. захранване на обект „Пункт за годишни 
технически прегледи и автосервиз –с.Врачеш, Община 
Ботевград/вх.№0809-33/.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 чл.124б,ал.1 от ЗУТ в съответствие с разпоредбите 
на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство  на отделните видове 
територии и устройствени зони и проведено гласуване с 22 гласа „за”, 0 
гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой общински съветници 
29 
 

 
  Р  Е  Ш  И  : 

1. Разрешава изработване на проект за ПУП-ПП на трасе за външно ел. 
захранване на Поземлен имот 301.015 по КК и КР на землището на с. 
Врачеш, община Ботевград. 

2. Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ заедно с приложен 
проект-предложение за ПУП-ПП. 

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 
 



 
 
 
 


