
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                           
 
                                                                                                             ПРЕПИС! 

 Р Е Ш Е Н И Е 
                                              №55 

                                   Гр. Ботевград, 12.03.2020 г. 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград    
на Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество /вх.№0803-6/ и становище на Постоянната комисия по местно 
самоуправление и законност по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на   
основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 75-79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 28, ал. 
1, вр. чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове, чл. 14, ал. 4 от Закона 
за общинската собственост и чл. 192 и чл. 193 от Закона за устройство на 
територията и проведено    гласуване,  с  21  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 реда за придобиване,  
управление и разпореждане с общинско имущество, както следва: 
 

I. В разпоредбите на Глава Трета „УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ – 
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ , Разрел II „УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА 
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 21: 
а) ал. 1  се изменя и приема следния текст:“ Предоставянето  за 
безвъзмездно ползване на имоти за нуждите на общинските ръководства 
на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона 
за политическите партии (ЗПП), и на общинските ръководства на 
синдикални организации, се извършва със заповед на Кмета на общината 
без търг или конкурс“ 
б) ал. 5 се отменя. 
в) в ал. 7 думата „преотдават“ се заменя с „отдават“. 
г) ал. 8 се отменя. 
 



 
           2. 
II. В разпоредбите на Глава Четвърта „РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ , Разрел II „РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕЖИЛИЩНИ 
ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ се правят следните изменения и 
допълнения: 

1. В чл. 61: 
а) ал. 2 се отменя. 
б) ал. 3 се отменя. 
2. В чл. 62: 
а) ал. 2 се отменя. 
б) ал. 3 се отменя. 
 
III. В разпоредбите на Глава Четвърта „РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ , Разрел III „РАЗПОРЕЖДАНЕ С ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 
ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ се правят следните изменения и допълнения: 

1. Чл. 71 се отменя, като на негово място се създава нов чл. 71 със следното 
съдържание: 

„Чл. 71. Бракуването на движими вещи се извършва  със заповед на Кмета на общината 
въз основа на протокол, изготвен от назначена от него комисия, в която задължително влизат 
най-малко: служител/и от дирекция „Счетоводна дейност и бюджет“, отдел „Икономически 
дейности и общинска собственост“ и „изпълнител-домакин“ и решение на Общинския съвет. 

 
IV. В разпоредбите на Глава Шеста „ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И 

КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО 
ИМУЩЕСТВО“ , Разрел III „УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО 
ОПОВЕСТЕН КОНКУРС“ се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 92: 
а) ал. 2 се отменя. 
б) в ал. 5 думата „ново“ се заличава. 

 
 
 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                    ПРЕПИС! 

 Р Е Ш Е Н И Е 
                                              №56 

                                   Гр. Ботевград, 12.03.2020 г. 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград    
на Докладна записка относно даване съгласие за допълване и актуализиране  
Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в 
Община Ботевград през 2020 година/вх.№0803-6/и становище на Постоянната 
комисия по местно самоуправление и законност по  същия въпрос, Общинският 
съвет–Ботевград на   основание чл.21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9  от ЗОС 
и чл. 4, ал. 2  от НРПУРОИ  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 Програмата за управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост в община Ботевград през 2020 г. да се актуализира, както 
следва: 
         Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината има намерение да 
предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична 
вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под 
аренда или за предоставяне за управление. буква Б. Имоти,  които община 
Ботевград има готовност да продаде или да учреди право строеж върху тях да се 
допълни със следните имоти: 
        - Поземлен имот с идентификатор 05815.305.509, с площ от 2998 кв.м., 
трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно 
ползване: за друг вид производствен, складов обект; номер по предходен план: 
3506, кв. 243, УПИ IХ; 
        - Поземлен имот с идентификатор 05815.305.510, с площ от 2571 кв.м., 
трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно 
ползване: за друг вид производствен, складов обект; номер по предходен 
план:3506, кв. 243, УПИ VIII. 
         2. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от т.1 на  решението процедури по   ЗОС. 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                                     
                                                                                                             ПРЕПИС! 

 Р Е Ш Е Н И Е 
                                              №57 

                                   Гр. Ботевград, 12.03.2020 г. 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград    
на Докладна записка относно утвърждаване промяна в Общинската 
транспортна схема /вх.№0803-4/и становище на Постоянната комисия по местно 
самоуправление и законност по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на   
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.3 от Наредба № 2 от 15.03.2002 
година за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози  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.Изменя т.6, т.7, т.8, т.9 и т. 10  от Приложение №1 на Решение 
117/18.04.2011г.на Общински съвет – Ботевград, както следва: 
1.1.  Т. 6. Автобусна линия БОТЕВГРАД –СКРАВЕНА – ОТПАДА 
1.2.  Т. 7. става: Автобусна линия БОТЕВГРАД-ГУРКОВО 
график – разписание: 
делнично: 6.15ч., 7.05ч., 9.00ч., 11.30ч., 12.40ч., 14.15ч., 16.00ч., 17.15ч., 20.05ч. 
празнично: 8.35ч., 12.40ч., 13.30ч., 17.00ч.  
1.3.  Т.8. става: Автобусна линия БОТЕВГРАД-НОВАЧЕНЕ 
график – разписание: 
делнично, празнично: 5.00ч., 22.15ч.  
1.4.  Т.9. става: Автобусна линия БОТЕВГРАД-БОЖЕНИЦА 
график – разписание: 
делнично, празнично: 6.45ч., 12.45ч., 17.30ч. 
1.5.  Т.10. става: Автобусна линия БОТЕВГРАД-ЛИПНИЦА, ЕЛОВ ДОЛ 
график – разписание: 
делнично: 7.45ч., 13.45ч.,/до с. Липница/  18.30ч. 
празнично: 7.45ч., 13.45ч., 18.30ч.  
2.Възлага на Кмета на Община Ботевград последващите съгласно закона 
действия.  
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             

                                                                     
                                                                                                             ПРЕПИС! 

 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №58 
                                   Гр. Ботевград, 12.03.2020 г. 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград    
на Докладна записка относно определяне на автобусни спирки на територията 
на община Ботевград. /вх.№0803-2/ /и становище на Постоянната комисия по 
местно самоуправление и законност по  същия въпрос, Общинският съвет–
Ботевград на   основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 20, ал. 1 от  Закона за 
автомобилните превози 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. Определя автобусни спирки на автомагистрала „Хемус”, както следва: 
     - автобусна спирка Ботевград, междуградски превози по направлението 

София – Централна и Източна България в района на бензиностанция „Ивони” 
(поземлен имот с идентификатор 05815.10.50 по КК и КР на гр. Ботевград), км 
44+000 дясно, съгласно приложеното мотивирано предложение. 

      - автобусна спирка Ботевград междуградски превози по направлението 
Централна и Източна България – София в района на бензиностанция „Лукойл” 
(поземлен имот с идентификатор 05815.306.735 по КК и КР на гр. Ботевград), 
км 44+850 ляво, съгласно приложеното мотивирано предложение. 
           2. Възлага на кмета на Община Ботевград след подписано споразумение 
със собствениците на имоти  да информира Изпълнителна агенция 
„Автомобилна администрация” за определените автобусни спирки . 

 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
Изготвил:А.Нейкова 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                                     
                                                                                                             ПРЕПИС! 

 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №59 
                                   Гр. Ботевград, 12.03.2020 г. 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград    
на Докладна записка относно даване съгласие за изваждане на ДМА от активите 
на „ВиК-Бебреш“ЕООД/вх.№0802-36/и становище на Постоянната комисия по 
местно самоуправление и законност по  същия въпрос, Общинският съвет–
Ботевград на   основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 12, ал.1 от 
Закона за общинската собственост и проведено поименно    гласуване,  с 19   
гласа „за“, 0 гласа „против“, 3 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 
съветници 29,  

         
  Р  Е  Ш  И  : 

 
1. Дава съгласие да бъдат извадени от дълготрайните материални активи на „В и 
К Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград, за сметка на собствения капитал, заведените 
материални активи (машини, оборудване, съоръжения) и материали от сградата 
на дружеството на  стойност 75 384.10 лв., описани в списък към приложение 
№1, и дава съгласие да преминат за стопанисване и управление от Община 
Ботевград; 
 
2.Възлага на кмета на Община Ботевград да организира произтичащите от 
горното решение  процедури.  
         
 
  
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                                     
                                                                                                             ПРЕПИС! 

 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №60 
                                   Гр. Ботевград, 12.03.2020 г. 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград    
на Докладна записка относно предоставяне  рекламни услуги в общински имот. 
/вх.№0803-1/и становище на Постоянната комисия по местно самоуправление и 
законност 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“, 1 глас „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,  

         
  Р  Е  Ш  И  : 

 
     1. Възлага на кмета на Община Ботевград да води преговори и извършва 
необходимото за предоставяне на рекламни услуги в общински имот с 
идентификатор 05815.303.178 по КК и КР на гр. Ботевград, чрез поставяне на 
рекламно-информационни елементи, като приходите от тази рекламна дейност 
се използват изцяло за финансово подпомагане дейността на спортните 
организации с нестопанска цел, регистрирани и развиващи дейност на 
територията на община Ботевград. 
           2. Възлага на кмета на Община Ботевград да сключи договор за 
предоставяне на рекламни услуги, чрез поставяне на рекламно-информационни 
елементи в общински имот с идентификатор 05815.303.178 по КК и КР на гр. 
Ботевград. 
      
    3. Всички средства, които постъпват по сключения договор да бъдат 
изразходвани като общинска субсидия за финансово подпомагане дейността на 
спортните организации, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел 
в обществена полза, развиващи дейността си в община Ботевград, в съответствие 
с волята на рекламодателя. 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                                     
                                                                                                             ПРЕПИС! 

 Р Е Ш Е Н И Е 
                                              №61 

                                   Гр. Ботевград, 12.03.2020 г. 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград    
на Докладна записка относно  кандидатстване на община Ботевград с проектно 
предложение по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, 
енергийна сигурност /вх.№0803-8/и становище на Постоянната комисия по 
местно самоуправление и законност по  същия въпрос, Общинският съвет–
Ботевград на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА 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. Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства с проектно предложение 

„Подобряване на енергийната ефективност на системата за външно 
изкуствено осветление на пет населени места в Община Ботевград“ по 
открита процедура за подбор на проекти BGENERGY-2.001 „Рехабилитация 
и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно 
изкуствено осветление на общините“. 

2. Дава съгласие за общинско сътрудничество на община Ботевград с 
International Development Association Norway, с цел изпълнение на проект 
„Подобряване на енергийната ефективност на системата за външно 
изкуствено осветление на пет населени места в Община Ботевград“, по 
открита процедура за подбор на проекти  BGENERGY-2.00 
„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – 
системи за външно изкуствено осветление на общините“. 

3. 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 Споразумение за партньорство 
с партньор от Кралство Норвегия. 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
Изготвил:А.Нейкова 
 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                                     
                                                                                                             ПРЕПИС! 

 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №62 
                                   Гр. Ботевград, 12.03.2020 г. 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград    
на Докладна записка относно кандидатстване  на община Ботевград по 
процедура чрез подбор на проектни  предложения „Енергийна ефективност в 
периферните райони 3“ по Оперативна  програма „Региони в растеж“ 
/вх.№0803-9/и становище на Постоянната комисия по местно самоуправление и 
законност по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 6 и т. 23, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и 5 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 Община Ботевград да кандидатства за безвъзмездна финансова 
помощ по процедура чрез подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна 
ефективност в периферните райони – 3“ по Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020 г. с проектни предложения за въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град 
Ботевград.  
2.Упълномощава кмета на община Ботевград да извърши всички необходими 
действия, свързани с кандидатстването по процедура чрез подбор на проекти 
BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони – 3“. 
3.В случай, че проектите по т. 1 бъдат финансирани по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. и безвъзмездната финансова помощ не покрива 
общата стойност на разходите по проекта, поема ангажимент за осигуряване на 
необходимия финансов ресурс за покриване на същите.  
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