
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. БОЖУРИЩЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

Препис извлечение от 
протокол № 7 от заседание 
на ОбСъвет - гр.Божурище, 
проведено на 23.06.2011 г. 

РЕШЕНИЕ № 60 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.64, ал.2, т.З от Правилника за 

организацията и дейността на ОбСъвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация за гласуване чрез саморъчно подписване, във връзка с 

чл.12, ал.2 от Устава на НСОРБ, с 10 гласа „за", „против"няма, „въздържали се" 

няма, Общинският съвет 

РЕШИ : 

Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България председателя на Общинския съвет СИЙКА 

БОЖАНОВА МИНЧЕВА - Председател на Общинския съвет. 

С това решение се отменя Решение № 75/30.И.2007 г. на ОбСъвет. 
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РЕШЕНИЕ №61 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.64, ал.2, т.З от Правилника за 

организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация за гласуване чрез саморъчно подписване, с 9 гласа 

„за", „против" и „въздържали се"няма, ОбСъвет Божурище 

РЕШИ : 

1 .Отменя Решение № 32 по Протокол № 4/24.03.2011 г. на Общински съвет 

2.Областна администрация да бъде уведомена незабавно за взетото решение 

с цел прекратяване на дело № 355/2011 г. 
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Препис извлечение от 
протокол № 7 от заседание 
на ОбСъвет - гр.Божурище, 
проведено на 23.06.2011 г. 

РЕШЕНИЕ № 62 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, с 10 гласа „за", както следва: 

б.Наталия Петрова 

7.Петър Манов 

8.Петрана Котупанова 

9.Христофор Петров 

Ю.Сийка Минчева, 

1.Александър Миланов 

2.Антоанета Арсова 

З.Веселка Симова 

4.Иванка Митова 

5.Мая Карамфилова 

„против"няма 

„въздържал се" един - Емил Дамянов, 

Общинският съвет 

РЕШИ : 

1.Общински съвет Божурище приема оценка от 2227,70 (две хиляди двеста 

двадесет и седем )0.72 лева, изготвена от лицензиран оценител Цветелина 

Миланова в изпълнение на влязло в сила Решение № 42, точка 3, по Протокол 

№5/28.04.2011 г.на Общински съвет Божурище за доплащане на 80 м
2
 РЗП, 

реализирано в повече от заплатеното на сграда, собственост на Георги Николов 

Джолев, построена в УПИ I, кв.24 по ЗРП на гр.Божурище. 

2.Задължава кмета на община Божурище в 5-дневен срок след влизане на 

настоящото решение в сила да довърши процедурата по продажба на 80 м
2
 ЗРП на 

Георги Джолев, съгласно т.1 на влязло в сила Решение № 42 по Протокол № 

5/28.04.2011 г. 

Протоколист: . ^ . 

/Ив.Йовчева/ 

'.Председател на ОбС: Jj£&f&^x 

Уинж.С. Минчева/ 

mailto:urob@mail.bg


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. БОЖУРИЩЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

Препис извлечение от 
протокол № 7 от заседание 
на ОбСъвет - гр.Божурище, 
проведено на 23.06.2011 г. 

РЕШЕНИЕ № 63 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА , с 11 гласа"за", „против" и 

„въздържали се"няма, Общинският съвет отлага за гласуване чрез полагане на 

саморъчен подпис след като решението за отмяна на решение №32/2011г. породи 

правните си последици за липса на съдебен спор, предложеното в докладната 

записка РЕШЕНИЕ, 

Гласящо: 

1. Об Съвет гр.Божурище дава съгласието си общинските жилища да бъдат 

продадени на техните наематели както следва: 

• бл.1, вх.Б, ет.З, ап.21 за сумата от 34 140лв (тридесет и четири 

хиляди сто и четиридесет лева) на Илия Христов Попов; 

• бл.1, вх.А, ет.5, ап.13 за сумата от 22 893лв (двадесет и две хиляди 

осемстотин деветдесет и три лева) на жа Валерия Стефанова Миразчийска 

• бл.З, вх.Б, ет.1, ап.15 за сумата от 25 013лв (двадесет и пет хиляди и 

тринадесет лева) на Калинка Георгиева Николова 

2. Задължава Кмета на Община Божурище да проведе процедурата по 

продажбата на жилищата, както и да подпише договорите за покупко-продажба. 

• 

2227 Божурище, бул."Нвропа" № 85, Я 993 31-06; факс 993 31-04 
e-mai I :boj urob@mai 1 .bg 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. БОЖУРИЩЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

Препис извлечение от 
протокол № 7 от заседание 
на ОбСъвет - гр.Божурище, 
проведено на 23.06.2011 г. 

РЕШЕНИЕ № 64 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, с 10 гласа „за", както следва: 

1 .Александър Миланов 

2.Антоанета Арсова 

З.Веселка Симова 

4.Иванка Митова 

5.Мая Карамфилова 

„против"няма 

„въздържал се" един -

Общинският съвет 

б.Наталия Петрова 

7.Петър Манов 

8.Петрана Котупанова 

9.Христофор Петров 

Ю.Сийка Минчева, 

Христофор Петров, 

РЕШИ : 

Общински съвет Божурище разрешава изменение на уличната регулация от 

ОК 402 до ОК 506-6 между квартали 72, 71 и 66 по плана на вилна зона Белица-

Бобен-Кантон с проект, изготвен за сметка на заинтересованите лица при спазване 

на всички законови изисквания. 

При необходимост от засягане на общински терени с цел захранване на 

имотите с пътища да бъдат предвидени икономични решения, с цел минимално 

засягане на тези терени. 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. БОЖУРИЩЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

Препис извлечение от 
протокол № 7 от заседание 
на ОбСъвет - гр.Божурище, 
проведено на 23.06.2011 г. 

РЕШЕНИЕ № 65 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, с 11 гласа „за", както следва: 

1.Александър Миланов 6.Наталия Петрова 

2.Антоанета Арсова 7.Петър Манов 

З.Веселка Симова 8.Петрана Котупанова 

4.Иванка Митова 9.Емил Дамянов 

5.Мая Карамфилова Ю.Сийка Минчева, 

11 .Христофор Петров, 

„против" и „въздържали се" няма, Общинският съвет 

РЕШИ : 

Общински съвет Божурище дава съгласие да бъде изменена уличната 

регулация на с.Пролеша, приета със Заповед № О-650/13.08.1971 г. в частта й ОТ 

108, ОТ 109 до ОТ 113, като за захранване на засегнатите имоти се предвиди улица, 

включително и чрез включване в регулация на ползвания до момента земеделски 

път - общинска собственост. 

При изготвяне на ПУП от и за сметка на заинтересованите лица да се 

спазват всички изисквания на законите, като се засягат общински имоти в 

необходимия минимум. 

Протоколист: /_2ij4̂  
/Ив.Йовчева/^ 

Председател на ОбС: 

I I, /инж.С.Минчева/ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. БОЖУРИЩЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

РЕШЕНИЕ №66 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и чл.14, ал.б от ЗОС, във 

вр.с чл.21 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, с 5 гласа „за", както следва: 

ГАл.Миланов 4.П.Манов 

2.Ем.Дамянов 5.П.Котупанова, 

З.М.Карамфилова 

, „против" 2-ма - В.Симова и С.Минчева, 

„въздържали се" 4 -

ГАнт.Арсова З.Н.Петрова 

2.Ив.Митова 4.Хр.Петров, 

Поради неизпълнена процедура по обявяване от общинската администрация 

на предложените промени в Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост за 2011 г., на общината, Общински съвет Божурище 

НЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ, 

Гласящо: 

1.Изменя приетата с решение № 38 по протокол % от 28.04.2011 г. Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2011 г., 

като посочените в т.П „За учредяване право на ползване" двуетажна сграда със ЗП 

от 220 м
2
 и земя 7188 м

2
, находящи се в с.Храбърско да бъдат преместени в T.V „за 

отдаване под наем" 

2.Дава съгласието си за отдаване под наем на описаните в т.1 сграда и терен, без 

търг или конкурс за реализиране на здравни и социални дейности „за изграждане 

на център за рехабилитация на хора с хранителни разстройства (анорексия и 

булимия) на фондация „Природа и здраве за България", БУЛСТАТ 131258487, 

регистрирана в МП за осъществяване на общественополезна дейност под № 

20040719011. 

3.Определя размер на наемната цена лева 

4.Изпълнението възлага на кмета на общината 

Протоколист: 

/Ив.Йовчев 

ЬЖ-
Председател на ОбС: 

/инж.С.Минчева/ 
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2227 Божурище, бул."Европа" № 85, S 993 31-06; факс 993 31-04 
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Препис извлечение от 
протокол № 7 от заседание 
на ОбСъвет - гр.Божурище, 
проведено на 23.06.2011 г. 

РЕШЕНИЕ № 67 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с 11 гласа „за", „против" и 

„въздържали се" няма , Общинския съвет 

РЕШИ : 

Приема отчета за годишните финансови резултати на „Божур-фарма" ЕООД 
з а 2010 г . 

Протоколист: (t4| €Ц 

/Ив.ЙовчеВаГ 

Председател на ОбС: , 

<£Г |/йнж.С.Минчева/ 

/// 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. БОЖУРИЩЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

2227 Божурище, бул."Европа" № 85, 993 31-06; факс 993 31-04 
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Препис извлечение от 
протокол № 7 от заседание 
на ОбСъвет - гр.Божурище, 
проведено на 23.06.2011 г. 

РЕШЕНИЕ № 68 

На основание чл.21, ал.2, с 3 гласа „за" ", „против"4, „въздържали се" 4, 

поради множество забележки по същество и необходимост от цялостно 

преработване на Наредбата, Общинският съвет НЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ, 

Гласящо: 

Приема Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 
помощ. 

Наредбата влиза в сила от 

Изпълнението на наредбата възлага на кмета на община Божурище. 

Протоколист: с^гЧг 

/Ив.Йовчева/ 
^ Председател на ОбС: fy~ 

J° /инж.С.Минчева/
/ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. БОЖУРИЩЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

Препис извлечение от 
протокол № 7 от заседание 
на ОбСъвет - гр.Божурище, 
проведено на 23.06.2011 г. 

РЕШЕНИЕ № 69 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във вр. с решение 24 от Протокол 

3/17.02.2011 г. на ОбСъвет Божурище, с 8 гласа „за", „против" няма, 

„въздържали се" 2-ма, Общинският съвет 

РЕШИ : 

Приема Наредба за организация на дейността на детска кухня в община 
Божурище 

Наредбата влиза в сила от 

Протоколист: {£ЬцЦ> 
/Ив.Йовчевг 

/Председател на ОбС: 

/инж.С.Минчева/ 
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РЕШЕНИЕ № 70 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, със 6 гласа „за",както 

следва: 

1.Александър Миланов 4.Мая Карамфилова 

2.Веселка Симова 5.Петър Манов 

З.Емил Дамянов 6.Петрана Котупанова 

, „против" няма, 

„въздържали се" 4 - Антоанета Арсова, Иванка Митова, Христофор Петров и 

Сийка Минчева, 

поради неизяснена икономическа обосновка, установени непълноти и неточности в 

предложеното решение, Общинският съвет НЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ, 

Гласящо: 

Допълва и изменя Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община в частта, Раздел III -

Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги на 

община Божурище, приета с решение № 9/14.02.2008 г. на Обсъвет - гр.Божурище; 

изменена с Решение № 101/18.12.2008 г.; изменена с Решение № 2 от 22.01.2009 г., 

както следва: 

2.Допълва Раздел III Такси за детски ясли, детски градини и други 

общински социални услуги. 

В чл.23 добавя нова 4 алинея. За ползване на детска кухня към детски ясли 

родителите или настойниците на неорганизиран контингент деца на възраст от 10 

месеца до 3 години заплащат цена на един купон /комплексно меню/ в размер на 

2.00 (два) лева на ден. 

Протоколист: , ijjJcU^f Председател на ОбС: 
/Ив.ЙовчеваЛ /инж.С. Минчева7 
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РЕШЕНИЕ № 71 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.2 от ЗОС и 

съгласно чл.7 от Наредбата за реда , управление и разпореждане с общинско 

имущество в община Божурище, с 9 гласа „за", както следва: 

1 .Александър Миланов 6. Петрана Котупанова 

2.Антоанета Арсова 7.Емил Дамянов 

З.Веселка Симова 8. Сийка Минчева 

4.Иванка Митова 9.Христофор Петров, 

5.Мая Карамфилова 

„против" и „въздържали се " няма, Общинския съвет 

РЕШИ : 

1.Да бъде предприета процедура по чл.54 от ЗДС за безвъзмездно 

придобиване на собственост на имот частна държавна собственост под 

управлението на МО, представляващ имот № 000259 с площ от 79.858 дка по КВС 

на с.Гурмазово, община Божурище (поделение „Орлетата") в едно с прилежащите 

сгради. 

И.Възлага на кмета на община Божурище да предприеме необходимите 

действия по процедурата както и да подпише необходимите документи, съответно 

и договор с Областния управител на Софийска област за безвъзмездно прехвърляне 

на имота по т.1 

Протоколист: 4̂ " П|едседател на ОбС: 

/Ив.Йовчева)^ ' / / /инж.С.Минчева/ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. БОЖУРИЩЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

2227 Божурище, бул."Европа" № 85, Я 993 31-06; факс 993 31-04 
e-mail :bojurob@mail.bg 

Препис извлечение от 
протокол № 7 от заседание 
на ОбСъвет - гр.Божурище, 
проведено на 23.06.2011 г. 

РЕШЕНИЕ № 72 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС и 

съгласно чл.5, ал.З от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в община Божурище, с 6 гласа „за", както 

следва: 

„против" 3-ма -

ГАл.Миланов 

2.Ем.Дамянов 

З.П.Котупанова 

„въздържали се" няма, поради неизпълнение изискванията на чл.26, ал.4 от 

ЗМСМА и чл.6 от ЗОС, Общинският съвет НЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ, 

Общински съвет Божурище обявява 1 201 м
2
 от ПИ №000261 полски път 

(целия с площ 1 787 м
2
 съгласно скица № Ф 03250/08.06.2011 г. )за имот частна 

общинска собственост, тъй като са престанали да изпълняват предназначението по 

чл.З, ал.2 от ЗОС. 

Изпълнението възлага на кмета на общината. 

ГАнт.Арсова 

2.В.Симова 

З.Ив.Митова 

4.М.Карамфилова 

5.Хр.Петров 

6.С.Минчева 

Гласящо: 

Протоколист: 

/Ив.Йовчев; 

mailto:bojurob@mail.bg

