
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             

                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 
Р Е Ш Е Н И Е 

                                            №1 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 
 
 
 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Отчет за изпълнението на програмата за управление на община 
Ботевград  за 2019 година./вх.№0801-25/ и становища на Постоянните комисии по 
същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание  чл.21,ал.1,т.23 във 
връзка с чл.44,ал.5 от ЗМСМА и проведено гласуване   с   20 гласа  „за”, 0 гласа 
„против”, 6 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,                      

       
 
       Р  Е  Ш  И  : 
 
 

1. Приема Отчет за изпълнението на програмата за управление на община 
Ботевград  за 2019 година 

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



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №2 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 
 
 
 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Програма за управление  на община Ботевград за 
периода 2019-2023 година ./вх.№0801-37/и становища на Постоянните 
комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание  
чл.21,ал.1,т.23 във връзка с чл.44,ал.5 от ЗМСМА и проведено гласуване   с   26 
гласа  „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 
съветници 29,                       

       
 
       Р  Е  Ш  И  : 
 
 

1. Приема  Програма за управление  на община Ботевград за 
периода 2019-2023 година 

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

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 
 
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №3 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 
 
 
 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Информация относно дейността на Дирекция „ОРиС  за 
периода  на 2019 година“ /вх.№0801-24/ и становища на Постоянните 
комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание  
чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и проведено гласуване   с  13  гласа  „за”, 7 гласа 
„против”, 5 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,                      

       
 
 
       Р  Е  Ш  И  : 
 
 
 

1. Приема  Информация за дейността на Дирекция „Сигурност и 
обществен ред“ в община Ботевград   за периода  на 2019 
година. 

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



 
 
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             

                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

  Р Е Ш Е Н И Е 
                                               №4 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно проект за бюджет на община 
Ботевград за 2020 година и Индикативен годишен разчет за сметките за 
средства от Европейския съюз за 2020 г./вх.№0801- 39/  и становища на 
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 
основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и 
ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, 
във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2020г., ПМС № 381/30.12.2019г. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2020г., чл.34, ал.2 от Наредбата за условията 
и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности 
и за съставяне,  приемане и отчитане на бюджета на община Ботевград  и 
проведено поименно гласуване с  21 гласа „за“, 0 гласа „против“, 4 гласа 
„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,                       

         Р  Е  Ш  И  : 
І. Приема Индикативен годишен разчет за сметките за средства от 
Европейския съюз, съгласно чл.144 от ЗПФ -Приложение № 1а. 
ІІ. Приема бюджета на община Ботевград за 2020г., съгласно 
приложение № 1б в т.ч.: 
   1.Приходна част                                                                      30 922 806 
    в.т.ч.: 
      1.1.Приходи от централния бюджет                                                     20 444 681 
    - Обща субсидия за делегирани от държавата дейности                         17 105 381 
    - Обща изравнителна субсидия- трансфер за местни дейности                1 963 200                      
    - За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища               362 100 
    - Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности                 1014 000   
       1.2.Приходи с местен характер в размер на                                      11 120 000 
          в.т.ч.  
      - данък върху доходите на физически лица /патентен данък/                     98 000 
      - имуществени данъци                                                                                3 064 000                                           
      - приходи от доходи от собственост                                                          2 400 000             
      - общински такси                                                                                         3 483 000     
      - глоби и административни наказания                                                          250 000         
      - внесен ДДС и други данъци в/у продажбите                                         /-/ 225 000          
      - приходи от продажба на нефинансови активи                                        1 450 000 



      - приходи от концесия                                                                                     100 000 
      - помощи и дарения                                                                                         300 000 
      - други неданъчни приходи                                                                            200 000 
 
 1.3. Временни безлихвени заеми между бюджети и  сметки за средства от ЕС                
                                                                                                                                   300 000             
      1.4. Операции с финансови активи и пасиви                                        /-/ 941 875   
            в т.ч.                                                                      
      - събрани средства и извършени плащания от /за сметки на ЕС               /-/ 66 796   
  
     2. Разходна част                                                                         30 922 806                                     
     в т.ч.                                                                                           
     2.1.Заплати и осигурителни вноски                                                               18 537 549 
     2.2. Издръжка                                                                                                     7 785 416  
     2.3.Социални разходи  и стипендии                                                                   329 933  
     2.4.Придобиване на нефинансови активи                                                       2 966 908 
     2.5.Капиталови трансфери                                                                                   113 200 
     2.6.Субсидии                                                                                                      1 189 800                                       
      в т.ч. читалищни дейности                                                                                  469 800 
 3. Приема разчет за капиталовите разходи, включващи всички източници на 
финансиране, в т.ч. за разпределението на целевата субсидия за капиталови 
разходи,  по обекти на строителство и основен ремонт за придобиване на 
материални и нематериални дълготрайни активи/ Приложение № 1в/. 
  4. Приема разчета за текущите ремонти през   2020г. /Приложение № 2/  
  5. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с 
показатели за 2020г. и прогнозни показатели за периода 2020 и 2021г. 
/Приложение 3/. 
  6. Приема разшифровка на планираните трансфери за съфинансиране на 
проекти по програми на ЕС през 2020г. по договори за БФП /Приложение № 
4/ 
  7. Приема максималния размер на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните 
към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто 
от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години; 
ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка 
на помощи и дарения. 
  8. Приема максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да 
бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети 
ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния 
размер на отчетените разходи за последните 4 години; ограничението не се 
прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения. 
 9. Утвърждава справка за разпределението на средствата от преходния остатък 
от 2019г. по функции и дейности по бюджета за 2019./ Приложение № 5/ . 
10. Приема максимален размер на общинския дълг за 2020г. в размер на 4 597 
543 лв./ Приложение № 6/ 
 



11. Приема размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 
събрани през бюджетната 2020г., съгласно обяснителна записка/Приложение 7/. 
12. Приема справка за размера /ставката/ на данъка върху недвижимите имоти и 
данъка при възмездно придобиване на имущество на община Ботевград за 2020г., 
съгласно/ Приложение № 8/ 
13. Утвърждава числеността на общинската администрация / Приложение № 9 /  
14. Утвърждава справка за разпределение субсидията на читалищата за 2020г.             
/Приложение № 10/. 
15. Утвърждава размер на помощи до 60 лева  при погребения на самотни и 
социално- слаби граждани за изкопаване на гробно място..        
16. Утвърждава „Други разходи” в размер на 24 000 лева/ Приложение № 11/. 
17. Утв ърждава броя на служителите имащи право на транспортни средства през 
2020г. / Приложение № 12/. 
18.Утвърждава обезщетения и помощи за подпомагане на граждани/Приложение 
№ 13/. 
19. Определя второстепенни разпоредители с бюджет за 2020г. /Приложение № 
14/ 
20.Приема събитиен  календар на  община Ботевград за 2020г.   /Приложение № 
15  /. 
21. Приема следните лимити за разходи: 
21.1.Социално-битови разходи в размер на 3 % от начислените трудови             
възнаграждения  
21.2. Размер на един храноден в детски ясли до 2,20 лева 
21.3. Размер на един храноден в  детските градини до 2,45 лева 
22. Възлага на кмета: 
22.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
22.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
22.3.Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия. 
22.4.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за 
трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на 
бюджетните разходи.    
23. Упълномощава кмета на общината да утвърди одобрените и разпределени 
средства  по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация и по 
тримесечия. 
24. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на         
субсидията на организации с нестопанска цел. 
25. Общинският съвет упълномощава кмета на общината да одобрява 
разпределението на средствата на делегираните от държавата дейности на 
училищата и изготвената впоследствие формула.   
 
 
 



 
26.  На основание чл.42 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане 
и отчитане на бюджета на община Ботевград предоставя следните правомощия 
на кмета при спазване на общия размер на  бюджета: 
26.1. Да изменя размера на бюджетите за различните видове разходи на една 
бюджетна  дейност. 
26.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации, звена 
и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на 
бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите 
приоритети до неговото преустановяване.      
26.3. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една 
дейност    
или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да                   
изменя общия и размер в частта за местни дейности.  
26.4.Да разработва и възлага подготовката на общинските програми и проекти 
и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други 
фондове на Европейския съюз и на други донори по Национални програми и 
от други източници за реализиране на годишните цели на общината за 
изпълнение на общинския план за развитие.  
26.5. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 
средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по 
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 
международни програми. 
26.6.  За временни безлихвени заеми до възстановяването им по одобрени 
проекти и програми , съфинансирани от Европейския съюз, срокът за 
възстановяване се обвързва със сроковете на ползването на съответното 
финансиране и свързаното с тях национално съфинансиране  и може да 
превишава края на бюджетната година. 
26.7.Да кандидатства за предоставяне на средства от централния бюджет и 
други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и 
проекти. 
27.Приема за сведение протокол за проведено обществено обсъждане на 
проектобюджет на община Ботевград за 2020г. 
                                                
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №5 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 
 
 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно  Информация за състоянието 
управлението и разпореждането с общинската собственост в община Ботевград 
през 2019 година/вх.№0801-12/и становища на Постоянните комисии по същия 
въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21,ал.1. т.23 от ЗМСМА и 
проведено гласуване с 23 гласа „за“, 0 гласа „против“,0 гласа „въздържал се”,  при 
общ брой общински съветници 29,                       

       
 
       Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Приема Информация за състоянието управлението и разпореждането с 
общинската собственост в община Ботевград през 2019 година. 

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

 
 
 
 



 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №6 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 
 
 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно приемане на Общински  план 
за младежта за 2020 година на Община Ботевград /вх.№-801-36/ 
и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–
Ботевград на основание чл.21,ал.1. т.12 от ЗМСМА  във вр. с чл.16,ал.1 от Закона 
за младежта и проведено гласуване с 23 гласа „за“, 0 гласа „против“,0 гласа 
„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,                       

       
 
       Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Приема Общински  план за младежта за 2020 година на 
Община Ботевград 

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

 
 



 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №7 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 
 
 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно утвърждаване Система за прием на 
учениците в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград 
за учебната 2020/2021 година /вх.№0801-34/и становища на Постоянните комисии 
по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21,ал.1. т.23 от 
ЗМСМА  във вр. с чл.43,ал.1 от Наредба №10 за организацията на дейностите в 
училищното образование и проведено гласуване с 23 гласа „за“, 0 гласа „против“,0 
гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,                       

       
 
       Р  Е  Ш  И  : 
 
 
 

1. Приема Система за прием на учениците в първи клас в общинските 
училища на територията на град Ботевград за учебната 2020/2021 година 

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

 



СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БОТЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 
Приета с Решение №7/30.01.2020 година на Общински съвет - Ботевград 

 
Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. С тази система се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в 
общинските училища на територията на град Ботевград и тя се прилага за всички общински 
училища на територията на град Ботевград. 
2. Училищният план-прием се определя от директора в срок до 30 март 2020г. въз основа 
на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа, ДОС за физическа 
среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и 
Центровете за подкрепа за личностно развитие и съобразно информационната система, 
Стратегия за развитие на образованието в община Ботевград и списъка за разпределяне на 
децата по прилежащи райони за обхват по чл.47, ал.1 от Наредба 10 за организацията на 
дейностите в училищното образование след становище на обществения съвет и се 
публикува на интернет страницата на училището. 
3. Когато броят на местата за I клас в проекта на училищния план-прием е по-голям от броя 
на децата от прилежащия район за обхват на училището от списъка за разпределяне на 
децата по прилежащи райони за обхват по чл.47, ал.1 от Наредба 10 за организацията на 
дейностите в училищното образование, преди утвърждаване на училищния план-прием 
директорът, след съгласуване с финансиращия орган, задължително информира началника 
на РУО-София регион за възможността за осигуряване на целодневна организация за 
всички ученици. 
4. Обучението в първи клас е задължително за децата, които навършват 7-годишна възраст 
през 2020 година. 
5. По преценка на родителя и при готовност за училище, потвърдена с издадено 
удостоверение за завършено предучилищно образование и при наличие на свободни места 
в паралелките, в първи клас могат да бъдат записвани деца, които навършват 6-годишна 
възраст през 2020г.  
6. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на 
територията на град Ботевград обхваща дейностите на кандидатстване, класиране и 
записване на ученици в общинските училища, по предварително изготвен график, както и 
броя и разпределението на паралелките в общинските училища на територията на град 
Ботевград за учебната 2020/2021 година. 
7. За дейностите за прием на ученици в училищата на територията на град Ботевград в първи 
клас общинска администрация  изготвя  единен график /Приложение 1/ 
8. Настоящата система се приема на основание чл.43 от Наредба №10 за организацията на 
дейностите в училищното образование.  
 
Раздел II. ДЕЙНОСТИ 
 
9. Директорите на общинските училища със заповед  определят Комисия, която приема 
заявления /по образец утвърден от Комисията/ за кандидатстване в първи клас и извършва 
всички дейности по прием на учениците.  
10. Със заявлението се представя Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето /в 
оригинал/, издаден от служба ГРАО и  акт за раждане /оригинал/ на кандидатстващия за 
прием в първи клас ученик - за справка. 



11. Родителите/настойниците попълват декларация, предоставена от училището, за 
верността на декларираните данни  в заявлението. 
12. Родителите/настойниците на учениците, кандидатстващи за прием в първи клас в 
общинските училища на територията на град Ботевград, подават заявления в желаните от 
тях училища в срок, съгласно графика на дейностите по Приложение 1. 
13. Класирането се извършва в училището, съобразно подадените от 
родителите/настойниците заявления по критерии, посочени в Раздел III от настоящата 
Система.  
14. Класирането във всяко училище се извършва съгласно сроковете, определени в графика 
на дейностите по Приложение 1. 
15. Директорите на училищата актуализират броя на свободните места след всяко класиране 
и ги обявяват в сроковете, посочени в графика на дейностите. 
16. След всяко класиране Комисията предоставя в Общинска администрация Ботевград 
информация за класираните ученици при спазване на Закона за защита на личните данни. 
17. Списъците с класираните ученици се публикуват на официалния сайт на Община 
Ботевград, на официалните сайтове на училищата /ако има такива/ и на достъпно място на 
сградите на общинските училища, обявили прием на ученици в първи клас при спазване на 
Закона за защита на личните данни. 
18. Свободните места след първо класиране се публикуват на официалния сайт на Община 
Ботевград, на официалните сайтове на училищата /ако има такива/ и на достъпно място на 
сградите на общинските училища, обявили прием на ученици в първи клас. 
19. Родителите/настойниците или упълномощени от тях лица записват всеки класиран 
ученик на място в училището в рамките на установените срокове за записване. 
20. При записване родителите/настойниците или упълномощени от тях лица представят 
оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група. 
21. Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до 
началото на учебната 2020/2021г. 
 
Раздел III. КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ 
 
 22. В първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград по водещ 
критерий се приемат ученици спрямо постоянния/настоящия им адрес и прилежащи 
райони, разпределени в четири групи.   
  23. За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-
благоприятен за ученика. 
  24. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се 
разпределят в първа група, независимо от постоянния/настоящия им 
адрес.
  
  25. Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо се 
приемат децата от първа група.    
  26. Задължителен водещ критерий за група първа е постоянен/настоящ адрес на детето в 
прилежащия район на училището, който не е променян в последните 3 години преди 
подаване на заявлението.  
  27. Когато броят на децата по чл.26 надхвърля броя на местата, определени с училищния 
план-прием, класирането на децата в група първа се извършва по следните допълнителни 
критерии: 
  27а. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с трайни увреждания над 50% 
/удостоверява се с решение на ТЕЛК/. 



  27б. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с един или двама починали 
родители /предоставя се акт за смърт на родителите/. 
  27в. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас има братя и/или сестри над 12-
годишна възраст, обучаващи се в училището, за което кандидатства. /удостоверява се от 
училището по система АДМИН/. 
  27г. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете от семейство с повече от две 
деца.    
  27д. Близнаци се класират заедно. 
  27е. Настоящият/постоянният адрес на детето е в най-голяма близост до училището, като 
разстоянието се измерва с Google maps.bg за най-кратък пешеходен маршрут. 
   28. Задължителен водещ критерий за група втора е постоянен/настоящ адрес на детето в 
прилежащия район на училището повече от 1 година, но  постоянният /настоящият адрес е 
променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.  
  29.  Когато броят на децата по чл.28 надхвърля броя на местата, определени с училищния 
план-прием, класирането на децата в група втора се извършва по следните допълнителни 
критерии: 
   29а. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с трайни увреждания над 50% 
/удостоверява се с решение на ТЕЛК/. 
    29б. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с един или двама починали 
родители /предоставя се акт за смърт на родителите/. 
    29в. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас има братя и/или сестри над 12-
годишна възраст, обучаващи се в училището, за което кандидатства. /удостоверява се от 
училището по система АДМИН/ 
     29г. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете от семейство с повече от две 
деца. 
     29д. Близнаци се класират заедно. 
     29е. Настоящият/постоянният адрес на детето е в най-голяма близост до училището, като 
разстоянието се измерва с Google maps.bg за най-кратък пешеходен маршрут. 
   30. Задължителен водещ критерий за група трета е постоянен/настоящ адрес на детето в 
прилежащия район на училището, но  постоянният /настоящият адрес е променен през 
последната 1 година преди подаване на заявлението.  
   31. Когато броят на децата по чл.30 надхвърля броя на местата, определени с училищния 
план-прием, класирането на децата в група трета се извършва по следните допълнителни 
критерии: 
   31а. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с трайни увреждания над 50% 
/удостоверява се с решение на ТЕЛК/. 
   31б. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с един или двама починали 
родители /предоставя се акт за смърт на родителите/. 
    31в. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас има братя и/или сестри над 12-
годишна възраст, обучаващи се в училището, за което кандидатства. /удостоверява се от 
училището по система АДМИН/ 
    31г. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете от семейство с повече от две 
деца. 
    31д. Близнаци се класират заедно. 
    31е. Настоящият/постоянният адрес на детето е в най-голяма близост до училището, като 
разстоянието се измерва с Google maps.bg за най-кратък пешеходен маршрут. 
   32. Задължителен водещ критерий за група четвърта е постоянен/настоящ адрес на 
детето извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.  



   33. Когато броят на децата по чл.32 надхвърля броя на местата, определени с училищния 
план-прием, класирането на децата в група четвърта се извършва по следните допълнителни 
критерии: 
   33а. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с трайни увреждания над 50% 
/удостоверява се с решение на ТЕЛК/. 
   33б. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с един или двама починали 
родители /предоставя се акт за смърт на родителите/. 
   33в. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас има братя и/или сестри над 12-
годишна възраст, обучаващи се в училището, за което кандидатства. /удостоверява се от 
училището по система АДМИН/ 
    33г. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете от семейство с повече от две 
деца.    
    33д. Близнаци се класират заедно. 
    33е. Настоящият/постоянният адрес на детето е в най-голяма близост до училището, като 
разстоянието се измерва с Google maps.bg за най-кратък пешеходен маршрут. 
    34. Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено 
заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния 
родител, се разпределят в групите по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно 
приемния родител, ако е по-благоприятно за детето. 
   
Раздел IV. ПЛАН-ПРИЕМ 
 
   35. Броят на децата в паралелка следва да бъде съобразен с Приложение №7 към чл.53 и 
чл.61, ал.4, т.1 и т.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищно образование и при условията на чл.46, ал.1 от Наредба №10 
за организацията на дейностите в училищното образованиe.  
   36.  За да бъде избегнато формиране на една или повече паралелки с ученици, чийто 
майчин език е ромски, община Ботевград издава насочващо писмо за записване в първи клас 
в училища от други прилежащи райони от населеното място, в които има незаети места при 
заявено желание на родителите/настойниците след подаване на заявление до община 
Ботевград и попълване на декларация от родителите/настойниците за самоопределяне към 
дадена малцинствена група. 
 
Раздел V. ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ 
 
  Прилежащ район на ОУ „Н.Й.Вапцаров“, гр.Ботевград: 
 
- БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ 
- УЛ.“ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ“ 
- УЛ.“ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ“ ДО 
УЛ.“СТАРА ПЛАНИНА“ 
-УЛ.“РУДИНАТА“ 
-УЛ.“БАЛКАНСКА“ 
-УЛ.“БУКОРСКА“ 
-УЛ.“ОПЪЛЧЕНСКА“ 
- УЛ.“СТАРА ПЛАНИНА“ 
- УЛ.“ХРИСТО БОТЕВ“ 
- УЛ.“ГЪЛЪБ ВОЙВОДА“ 
- УЛ.“РИЛА“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО УЛ.“БОЖКО 
БОЖИЛОВ“ 



- УЛ.“ЦАР ИВАН ШИШМАН“ 
- УЛ.“ШИПКА“ 
- УЛ.“ГАВРИЛ БРЪНЧЕВ“ 
- УЛ.“АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР 
ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО УЛ.“БОЖКО БОЖИЛОВ“ 
- УЛ.“НИКОЛА РАКИТИН“ 
-УЛ.“ПРОСВЕТА“ 
-УЛ.“1866“ 
-УЛ.“НАЙЧО ЦАНОВ“ 
- ПЛ.САРАНСК“ 
- ПЛ.“ОСВОБОЖДЕНИЕ“ 
-БУЛ.“ТРЕТИ МАРТ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ 
- УЛ.“АКАД.СТОЯН РОМАНСКИ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“СТЕФАН 
КАРАДЖА“ 
- УЛ.“ГЕН.ГУРКО“ 
- УЛ.“БОЖЕНИШКИ УРВИЧ“ 
-УЛ.“СЕВАСТ ОГНЯН“ 
-УЛ.“КУБРАТ“ 
-УЛ“ЯНТРА“ 
-УЛ.“ВАСИЛ ПЕТРОВ“ 
-УЛ.“17 НОЕМВРИ“ 
- ПЛ.“НЕЗНАЕН ВОИН“ 
- УЛ.“ВИТОША“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“Г.С.РАКОВСКИ“ 
-БУЛ.“БЪЛГАРИЯ“ 
-УЛ.“МУРГАШ“ 
- УЛ.“РАЙНА КНЯГИНЯ“ 
-УЛ.“САН СТЕФАНО“ 
-УЛ.“СТАМЕН ПАНЧЕВ“ 
-УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“ 
-УЛ.“ИСКЪР“ 
-УЛ.“СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ 
-УЛ.“ХАН КРУМ“ 
-УЛ.“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 
-УЛ.“БЕНКОВСКИ“ 
-УЛ.“ИЗВОР“ 
-УЛ.“6 СЕПТЕМВРИ“ 
-УЛ.“КНЯЗ БОРИС I“ 
-УЛ.“ЛЮЛИН“ 
-УЛ.“16 ЛОВЧАНСКИ ПОЛК“ 
-УЛ.“СТРАЦИН“ 
-УЛ.“АДМИРАЛ ФЬОДОР УШАКОВ“ 
-УЛ.“ГЕН.СТОЙЧЕВ“ 
-УЛ.“ДРАВА“ 
-УЛ.“ЧАТАЛДЖА“ 
-УЛ.“ОДРИН“ 
- УЛ.“АРМЕЕЦ“ 
- УЛ.“ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО 
УЛ.“ЦАР ИВАН ШИШМАН“ 
- УЛ. „ИВАН НИКОЛЧОВСКИ“ 
   



 
 Прилежащ район на ОУ „Васил Левски“, гр.Ботевград: 
 
- УЛ.“ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО 
УЛ.“ПЛИСКА“ 
- УЛ.“СЛАВЕЙКОВ“ 
-УЛ.“СВОБОДА“ 
-УЛ.“ВИТИНЯ“ 
-УЛ.“ВИТОША“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“АКАД.СТОЯН 
РОМАНСКИ“ 
-УЛ.“АКАД.СТОЯН РОМАНСКИ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО 
УЛ.“СЛАВЕЙКОВ“ 
-БУЛ.“ТРЕТИ МАРТ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“СЛАВЕЙКОВ“ 
-УЛ.“БУЗЛУДЖА,  
-УЛ.“АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР 
ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО УЛ.“КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 
- УЛ.“РИЛА“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО УЛ.“ХАДЖИ 
ДИМИТЪР“ 
-УЛ.“ХАН АСПАРУХ“ 
-УЛ.“СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 
-УЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ 
-УЛ.“ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ 
-ПЛ.“ДИКО ИЛИЕВ“ 
-УЛ“ВЕЛЧО ШУНТОВ“ 
-УЛ.“КАПИТАН УШАКОВ“ 
-УЛ.“ПЛИСКА“ 
-УЛ.“МАДАРА“ 
-УЛ.“ПРЕСЛАВ“ 
-УЛ.“ЗЕЛИНГРАД“ 
-УЛ.“ПОДПОРУЧИК ВОЛКОВ“ 
-УЛ.“ЦАР САМУИЛ“ 
- УЛ. „СТУБЕЛЯ“ 
- УЛ. „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ 
-УЛ.“КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ“ 
- УЛ.“ДОНДУКОВ“ 
- Ж.К „САРАНСК“ 
-УЛ.“ВАНЬО МАКЕДОНСКИ“ 
-УЛ.“АЛЕКСАНДЪР ВОЙНИЦКИ“ 
- УЛ. „КАБЛЕШКОВ“ 
   
 Прилежащ район на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр.Ботевград: 
 
- Ж.К „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 
- УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ 
- УЛ.“БОЖКО БОЖИЛОВ 
- УЛ.“Д-Р АДРИАН АТАНАСОВ“ 
- УЛ. „ИЛИЯ СТОЯНОВ“ 
- УЛ.“ОРХАНИЕ“ 
-УЛ.“Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ 
-УЛ.“ЦАР КАЛОЯН“ 



-УЛ.“ХЕМУС“ 
-УЛ.“СТОЯН ЗАИМОВ“ 
-УЛ.“ГЕН.ВЛАДИМИР ВАЗОВ“ 
-УЛ.“СТАРА ПЛАНИНА“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ ДО УЛ.“ПРОФ.Д-
Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ 
- УЛ.“ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СТАРА ПЛАНИНА“ ДО УЛ.“ИВАН 
ВАЗОВ“ 
- УЛ.“ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ 
- УЛ.“ТОДОР ПЕТРОВ“ 
- УЛ.“СРЕДНИЯ ПЪТ“ 
- УЛ.“ЗДРАВЕЦ“  
- УЛ.“РАЧО ДЖАМБОВ“  
- УЛ.“БОЖУРА“  
- УЛ.“ЗАДРУЖНА“  
- УЛ.“РОДОЛЮБЕЦ“  
- УЛ.“СУРСУВУЛ“  
- УЛ.“РОДЕН КРАЙ“  
- УЛ.“УСТА ВУНО МАРКОВ“  
- УЛ.“ЧЕРВЕНА КИСЕЛИЦА“  
- УЛ.“МАНАСТИРСКА“  
- УЛ.“ПАВИТТА“  
- УЛ.“ВОЙКИНСКИ ВИР“  
- УЛ.“МАРИЯ МИЛТЕНОВА“  
- УЛ.“СТУБЛАТА“  
- УЛ.“БОТЕВА ЧЕТА“  
- УЛ.“МЕЖДУРЕЧНА“  
- УЛ.“НИКОЛА ПОПЧОВСКИ“  
- УЛ.“ДЯДО ХАНО“ 
- УЛ.“1871 ГОДИНА“  
-УЛ.“ПЕТЪР ЦЕНЕВ“  
-УЛ.“ТАШКО НИНОВ“  
-УЛ.“ХРИЗАНТЕМА“  
-УЛ.“ГРАДИНА“  
-УЛ.“САМУНА“  
-УЛ.“МАЛИНА“  
-УЛ.“ЛЮЛЯК“  
-УЛ.“ВЕНЕЦ“  
-УЛ.“ПАТЬО ЧОРБАДЖИ“  
-УЛ.“ШАРЕНИЯТ ХАН“  
-УЛ.“ЯСЕН“  
-УЛ.“ЯВОР“  
-УЛ.“СИНЧЕЦ“  
-УЛ.“НЕЗАБРАВКА“  
-УЛ.“ЗЕЛЕНИКА“  
-УЛ.“МИТРОВСКА“  
-УЛ.“НЕДКО ГЕОРГИЕВ“  
-УЛ.“БРЕЗА“  
-УЛ.“ИГЛИКА“  
-УЛ.“КОКИЧЕ“  
-УЛ.“ИЗГРЕВА“  



-УЛ.“ЦАР СИМЕОН“ 
- УЛ.“ЛЕСКАТА“ 
- УЛ.“КОМКАТА“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
 
ЕДИНЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО СИСТЕМАТА ЗА ПРИЕМ НА 
УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД 
БОТЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.  
 
13.04.2020г. до 15.05.2020г. вкл. -  Подаване на заявления от родителите/настойниците в 
училищата за участие в 1-во класиране и издаване на насочващи писма за записване в първи 
клас в училища с други прилежащи райони от населеното място 
01.06.2020г. - Обявяване на списъците от 1-во класиране 
02.06.2020г. до 05.06.2020г. вкл. - Записване на учениците след 1-во класиране 
08.06.2020г. Обявяване на свободните места за 2-ро класиране 
09.06.2020г. до 11.06.2020г. - Подаване на заявления от родителите/настойниците в 
училищата за участие във 2-ро класиране 
12.06.2020г. - 15.06.2020г. - Записване на ученици след 2-ро класиране 
16.06.2020г. до 14.09.2020г. - Попълване на свободните места. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             

                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №8 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 
 
 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно  поемане на краткосрочен 
общински дълг във връзка с осигуряване на финансиране за изпълнение на 
проект „Подай ръка“ по ОП „Региони в растеж“/вх.№0801-30/и становища на 
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 
основание  чл.21, ал.1, т.10, чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 3, т. 2 във връзка 
с чл. 5, ал. 1, т. 5, чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, и проведено  
поименно гласуване с 25 гласа „за“, 0 гласа „против“,0 гласа „въздържал се”,  при 
общ брой общински съветници 29,                       

       
       Р  Е  Ш  И  : 
 
 

1. Община Ботевград да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 
местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 
поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект „Подай ръка” 
по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, приоритетна ос 5 
„Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.001 
„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ , при следните 
основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 451 303,00 (словом: четиристотин 
петдесет и една хиляди триста и три) 

 Валута на дълга – лева  

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

 

 

 



 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване 
на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG16RFOP001-5.001-0045-C01  и/или от собствени бюджетни средства. 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.083 % 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Ботевград по 
Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-5.001-0045-C01, сключен с 
Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, 
постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи 
и бъдещи, също са обект на особен залог; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Ботевград, по чл. 45, ал. 
1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните 
взаимоотношения на община Ботевград по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от 
Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова 
сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект 
на особен залог; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Ботевград да подготви 
искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише 
договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали 
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №9 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 
 
 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно  поемане на дългосрочен общински 
дълг за осигуряване на финансиране за изпълнение на проект „Подай ръка“ по ОП 
„Региони в растеж“/вх.№0801-31/и становища на Постоянните комисии по същия 
въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание  чл.21, ал.1, т.10, чл.27, ал. 4 и 
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 3, т. 2 във връзка с чл. 4,  т. 1, чл. 17 и чл. 19а от Закона за 
общинския дълг, и проведено  поименно гласуване с 24 гласа „за“, 0 гласа 
„против“,0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29, 
                      

       
       Р  Е  Ш  И  : 

1. Община Ботевград да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 
местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 
дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект „Подай ръка” по 
Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, приоритетна ос 5 
„Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.001 
„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ , при следните основни 
параметри: 

 Максимален размер на дълга – 186 322,00 (сто осемдесет и шест 
хиляди триста двадесет и два) 

 Валута на дълга – лева  

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

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 72 месеца, считано от датата на 
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

 



- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 
средства. 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.083 % 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Ботевград, по чл. 45, 
ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните 
взаимоотношения на община Ботевград по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от 
Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова 
сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са 
обект на особен залог 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Ботевград да подготви 
искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише 
договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали 
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 
1.  

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             

                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №10 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 
 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно изменение на Решение 
№198/27.08.2019 година на ОбС-Ботевград/вх.№0801-32/и становища на 
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 4, т. 1, във връзка 
с чл. 15a, чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг , и проведено  поименно 
гласуване с 22 гласа „за“, 0 гласа „против“,2 гласа „въздържал се”,  при общ брой 
общински съветници 29,                       

       
       Р  Е  Ш  И  : 

1. Изменя Решение № 198 от 27.08.2018 г. (изменено с Решение  № 214 
от 25.07.2019 год. на Общински съвет-Ботевград), както следва: 

1.1. В частта „Условия за погасяване“: 
досегашният текст:  
- Срок на погасяване - до 25.02.2020 г., с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 
придобива следния вид: 
- Срок на погасяване - до 25.08.2020 г., с възможност за предсрочно 

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

2. Възлага и делегира права на кмета на Община Ботевград да подпише 
Анекс към Договор за кредит № 1017/09.10.2018 г. между ФОНД „ФЛАГ” и 
Община Ботевград и да извърши всички необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т. 1. 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №11 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 
 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно изменение на Решение 
№199/27.08.2019 година на ОбС-Ботевград/вх.№0801-33/и становища на 
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 4, т. 1, във връзка 
с чл. 15a, чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг , и проведено  поименно 
гласуване с 23 гласа „за“, 0 гласа „против“,1 гласа „въздържал се”,  при общ брой 
общински съветници 29,                       

       
       Р  Е  Ш  И  : 

1. Изменя Решение № 199 от 27.08.2018 г. (изменено с Решение  № 215 
от 25.07.2019 год. на Общински съвет-Ботевград), както следва: 

1.1. В частта „Условия за погасяване“: 
досегашният текст:  
- Срок на погасяване - до 25.02.2020 г., с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 
придобива следния вид: 
- Срок на погасяване - до 25.08.2020 г., с възможност за предсрочно 

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

2. Възлага и делегира права на кмета на Община Ботевград да подщише 
Анекс към Договор за кредит № 1016/09.10.2018 г. между ФОНД „ФЛАГ” и 
Община Ботевград и да извърши всички необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т. 1. 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №12 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 
 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  одобряване сключването на договор          
за овърдрафт между „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД и обслужващата ги банка 
/вх.№0801-29/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 
Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във вр. с т. 9 и ал. 2 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 12, т. 13 от 
Наредба за упражняване правото на собственост на общината върху общинската 
част от капитала на търговските дружества и проведено  поименно гласуване с 19 
гласа „за“, 3 гласа „против“,2 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 
съветници 29,                       

       
       Р  Е  Ш  И  : 

 
 
1. Дава съгласие „Многопрофилна болница за активно лечение – гр. 
Ботевград” ЕООД да сключи договор за овърдрафт с обслужващата я банка 
„Експресбанк“ АД. 
2. Договорът за овърдрафт по ал. 1 да се сключи при точно спазване на 
условията посочени в офертата приложена към докладна  рег. инд. 2900-
2/14.01.2020 г. от д-р Пламен Кирилов Китанов с номинален лихвен процент 
3% с инсталиране на ПОС терминал при учредяване  на залог върху 
разплащателната сметка. 
3.  Възлага на управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение – 
гр. Ботевград” ЕООД да извърши всички необходими действия по т. 1 и 2 от 
настоящото решение. 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №13 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно определяне на годишни наемни 
цени при отдаване под наем на земеделски  земи-частна  общинска 
собственост-ниви, изоставени трайни насаждения /вх.№0801-13/ и становища 
на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 
основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за 
общинската собственост и чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество  и  проведено  поименно 
гласуване с 23 гласа „за“,0 гласа „против“,1 глас „въздържал се”,  при общ брой 
общински съветници 29,                       

       
       Р  Е  Ш  И  : 

 
1.Дава съгласие кмета на община Ботевград да отдава под наем за срок до 5 
(пет) години свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост – 
земеделски земи от общинския поземлен фонд, собственост на Община 
Ботевград и такива по чл. 19 от ЗСПЗЗ след провеждане на публични търгове 
с тайно наддаване. 
2.  Определя начални тръжни годишни наемни цени при отдаване под наем 
през 2020 г. на земеделски земи, собственост на община Ботевград и такива по 
чл. 19 от ЗСПЗЗ, както следва: 
 

№ Населено 
място 

Ниви 
от І до VІІ 
категория  

лв/дка  

Ниви 
от VІІІ до 

Х 
категория  

лв/дка 

Изоставени 
трайни 

насаждения 
и други  

от І до VІІ 
категория   

лв/дка 

Изоставени 
трайни 

насаждения 
и други  

от VІІІ до Х 
категория   

лв/дка 
1 Ботевград 22 19 17 15 
2 Врачеш 22 19 17 15 

3 Трудовец 22 19 17 15 
4 Скравена 22 19 17 15 
5 Новачене 22 19 17 15 



6 Литаково 22 19 17 15 
7 Радотина 22 19 17 15 
8 Краево 22 19 17 15 

9 Рашково 22 19 17 15 
10 Гурково 22 19 17 15 
11 Боженица 22 19 17 15 

12 Липница 22 19 17 15 
  

            3. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира произтичащите 

процедури по реда на  ЗОС . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             

                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №14 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отдаване под наем на помещение-част 
от недвижим имот-публична общинска собственост чрез публично оповестен 
конкурс/ вх.№0801-11/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.  14, ал. 2 от Закона за общинска 
собственост, чл. 14, ал. 2, чл. 15, ал. 1 и чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ и  
проведено  поименно гласуване с 24 гласа „за“, 0 гласа „против“,0 гласа „въздържал 
се”,  при общ брой общински съветници 29,                       

       
       Р  Е  Ш  И  : 

 
1. Дава съгласие за отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс на 

част от недвижим имот –  публична общинска собственост представляваща: 
Помещение (бивша столова), част от сутерена на сграда  с идентификатор 

05815.302.479.5 със ЗП – 953 кв.м., предназначение: сграда за образование, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.479 по КК и КР на гр. 
Ботевград, с площ от 13 665 кв.м., трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект, комплекс за образование, УПИ І, 
кв. 31 по регулационния план на гр. Ботевград, адрес на поземления имот: гр. 
Ботевград, ул. „Княз Александър Батемберг” №14, съседи на поземления имот: 
поземлени имоти с идентификатори: 05815.302.1049, 05815.302.1052, 
05815.302.1050, 05815.302.1017. 

2. Упълномощава Кмета на община Ботевград да назначи комисия, която да 
разработи специфичните условия за провеждане на конкурса, които да бъдат 
внесени за утвърждаване от Общински съвет Ботевград. 

3. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от т.1 и т. 2 на горното решение процедури. 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №15 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под наем 
части от общински недвижими имоти-терени с площ от 4.00 кв.м. на територията на 
град Ботевград / вх.№0801-16/, становища на Постоянните комисии и ЦВЕТАН 
ЦОЛОВ-общински съветник по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 
основание  чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 14, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС, чл. 14, 
ал. 2  и чл. 20, ал. 1 от НРПУРОИ и  във връзка с Тарифата за определяне на минимален 
месечен наем на 1 кв. м. полезна площ при отдаване под наем на общински имоти към 
НРПУРОИ и  проведено  поименно гласуване с 24 гласа „за“, 0 гласа „против“,0 гласа 
„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,                       

       
       Р  Е  Ш  И  : 

 
     1. Дава съгласие да се отдадат под наем за срок от 4 (четири) години, чрез 

публичен търг  с тайно наддаване, терени с площ от 4.00 кв.м. за разполагане на 
преместваеми търговски обекти – павилиони за продажба и разпространение на 
вестници, списания и печатни произведения, както следва:  

     1.1. Терен на бул. „Цар Освободител”, кв. 62 по регулационния план на гр. 
Ботевград, поземлен имот с идентификатор 05815.304.1589 по КК и КР на гр. 
Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена 64.00 (шестдесет и четири) 
лева; 

     1.2. Терен в градинката срещу сградата на МБАЛ, УПИ І, кв. 226 по 
регулационния план на гр. Ботевград, поземлен имот с идентификатор 05815.304.103 
по КК и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена 64.00 
(шестдесет и четири) лева; 

     1.3. Терен на пл. „Незнаен войн”, на ъгъла на ул. „Акад. Ст. Романски” и ул. 
„Севаст Огнян”, поземлен имот с идентификатор 05815.301.324 по КК и КР на гр. 
Ботевград при начална тръжна месечна наемна цена 64.00 (шестдесет и четири) 
лева; 

 
 
 
 



     1.4. Терен на ъгъла на бул. „България” и ул. „Акад. Ст. Романски”, срещу кино 
„Форум”, поземлен имот с идентификатор 05815.305.1068 по КК и КР на гр. Ботевград 
при начална тръжна месечна наемна цена 64.00 (шестдесет и четири) лева; 

    1.5.Терен на ъгъла на бул.“Цар Освободител“ и ул.“Ал.Стамболийски“, 
поземлен имот с идентификатор   05815.304.38.   по КК и КР на гр. Ботевград, при 
начална тръжна месечна наемна цена 64.00 (шестдесет и четири) лева; 
        2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването на 

произтичащите от т. 1 на решението процедури по реда на  ЗОС. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №16 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  определяне на актуална пазарна цена 
за продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС на недвижим имот, включен в Програма за 
управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Ботевград  
/вх.№0801-23/, становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският 
съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 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 
24 гласа „за“, 0 гласа „против“,0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 
съветници 29,                       

       
       Р  Е  Ш  И  : 

 
1. Одобрява актуална начална тръжна цена 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 2020 г., приета с 
Решение №27/ 19.12.2019 г., на Общински съвет Ботевград: 
            - поземлен имот планоснимачен №1391, с площ от 1 416 кв.м., находящ 
се в кв. 4 по регулационния план на с. Скравена, при начална тръжна пазарна 
цена в размер на 15 576.00 (петнадесет хиляди петстотин седемдесет и шест) 
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. 

 
 
 

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

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
  
 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №17 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в 
недвижим имот-проектен имот с идентификатор 05815.304.1667 в кв.208 по 
регулационния план на град Ботевград /вх.№ 0801-10/, становища на Постоянните 
комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание  чл.21, ал.1, 
т. 8  от ЗМСМА, 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 24 гласа „за“, 0 гласа 
„против“,0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,                      

       
       Р  Е  Ш  И  : 
 

          1. Одобрява пазарната цена и дава съгласие да се извърши разпоредителна 
сделка - прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската собственост в:  
          - Проектен имот с идентификатор 05815.304.1667 по КК и КР на гр. Ботевград,  
целият площ от 809 кв.м., УПИ ХІ в кв. 208 по регулационния план на гр. Ботевград, 
представляваща: 
          Терен с площ от 103 кв.м., част от поземлен имот с идентификатор 
05815.304.1502, влизащ по регулация от второстепенна улица в проектен имот с 
идентификатор 05815.304.1667 по КК и КР на гр. Ботевград, целият площ от 809 кв.м., 
с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: 
незастроен имот за жилищни нужди, УПИ ХІ в кв. 208 по регулационния план на гр. 
Ботевград, с административен адрес: област Софийска, община Ботевград, гр. 
Ботевград, п.к. 2140, ж.к. ЮГ, граници на проектен  имот с идентификатор 
05815.304.1667: проектни имоти  с идентификатори: 05815.304.1668, 05815.304.1659, 
05815.304.1669, 05815.304.1666 е актуван с акт за частна общинска собственост 
№4633/ 03.12.2019 г., вписан с вх. №3184 от 11.12.2019 г., акт №108, том ХІІ  в Служба 
по вписванията Ботевград, 
         на пазарна цена в размер на 5 459.00 (пет хиляди четиристотин петдесет и 
девет) лева, без включен ДДС, изготвена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС, 
         в полза на: 
        



Цветан Георгиев Цветков, Надежда Георгиева Цветкова, Георги Цветанов 
Маринов, Алексей Бойков Стоянов, Тодор Василев Христов и Цветан Маринов 
Вутев, собственици на: 1. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.869 по КК и КР 
на гр. Ботевград, целият с площ от 2197 кв.м., участващ с  397 кв.м. в проектен имот 
с идентификатор 05815.304.1667, УПИ ХІ в кв. 208 по плана на гр. Ботевград. 2. 
Поземлен имот с идентификатор 05815.304. 868 по КК и КР на гр. Ботевград, целият 
с площ от 3029 кв.м., участващ с  309 кв.м. в проектен имот с идентификатор 
05815.304.1667, УПИ ХІ в кв. 208 по плана на гр. Ботевград, съгласно нотариален акт 
от 19.08.1997 г. №8, том VІ, дело 1641/ 97 г., удостоверение за наследници №263/ 
07.03.2019 г., нотариален акт от 10.11.2006 г. №183, том І, рег. №3522, дело №177 от 
2006 г., нотариален акт от 09.01.2019 г. №2, том І, рег. №49, дело №2 от 2019 г. и 
нотариален акт от 28.02.2019 г. №47, том І, рег. №574, дело №43 от 2019 г. 
         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 

                                               №18 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 
 
 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка  относно  даване съгласие за бракуване на 
движими материални активи – частна общинска собственост на община Ботевград 
/вх.№0801-14/,становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският 
съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 65, т. 5 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  проведено  
поименно гласуване с 22 гласа „за“, 1 гласа „против“,1 глас „въздържал се”,  при общ 
брой общински съветници 29,                       

       
       
 
         Р  Е  Ш  И  : 
 

 
1. Дава съгласие Община Ботевград да бракува и отпише дълготрайните материални 
активи /ДМА/ и материални запаси като негодни вече за употреба, поради моралното 
и физическото им изхабяване, както следва: 
- Форд Фокус, с рег. №СО7111СВ, въведена в експлоатация на 01.12.2001 г.,  
инвентарен №3012, балансова стойност: 2673.08 лв.; 
- БМВ 320 Д, с рег. №СО6453АК, рама №WBAAL71060KE68211, двигател 
№204D180649234, въведена в експлоатация на 11.05.2004 г., инвентарен №3029, 
балансова стойност: 2250.62 лв.; 
- Сузуки Витара, с рег. №СО3113АМ, рама №JSAETA01C00109312  , двигател: без 
номер, въведена в експлоатация на 29.08.2008 г., инвентарен №3030, балансова 
стойност: 2250.62 лв.;  
- Форд Торнео Конект С, с рег.№СО6617ВВ, рама №WF0HXXTTPH3S20542, 
двигател №3S20542, въведена в експлоатация на  21.08.2003 г., инвентарен №3032; 



 
 
 
- ВАЗ 21061, с рег. №СФ0302ЛК, рама №1492920, двигател №8871064, въведена в 
експлоатация на 28.12.1988 г.; 
- Фолксваген бус, с рег. №СО6816РА, въведена в експлоатация на 31.10.2016 г., 
инвентарен номер: 3560, 2059, балансова стойност: 1119.98 лв. 
2. Предвид тяхното състояние, същите да бъдат предадени за вторични суровини. 
Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира всички нормативни 
процедури, произтичащи от т. 1 и т. 2 на Решението. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             

                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 
 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №19 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 
 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно разпределение на общински жилища по 
видове /вх.№0801-18/,становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 
Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.3, ал.2 от 
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване 
под наем в общински жилища и  проведено  поименно гласуване с 24 гласа „за“, 0 
гласа „против“,0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29, 
                      

             
 
         Р  Е  Ш  И  : 
 

 
 

1.Определя общ брой общински жилища 197 /сто деветдесет и седем /  и 
разпределението им, както следва: 
1.1.Жилища за отдаване под наем–18 /осемнадесет / бр.; 
1.2.Жилища за продажба –  177 /сто седемдесет и седем / бр.; 
1.3.Резервни жилища – 2 стаи;  
1.4 Ведомствени жилища – 1/един/ бр. 

 
 
 
 

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



 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 
 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №20 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 
 

 
 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  определяне на минимални и 
максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег 
/вх.№0801-15/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 
Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.24а, 
ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози  и  проведено   гласуване с 22 
гласа „за“, 0 гласа „против“,2 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 
съветници 29,                       

             
         Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Определя минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един 
километър пробег валидни за територията на община Ботевград, както следва: 
- дневна тарифа за един километър пробег                        0.60 лв. 
- нощна тарифа за един километър пробег                         0.70 лв. 
2. Определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един 
километър пробег валидни за територията на община Ботевградq както следва: 
- дневна тарифа за един километър пробег                        1.10 лв. 
- нощна тарифа за един километър пробег                         1.20 лв. 
3. Възлага на Кмета на Община Ботевград последващите съгласно закона 
действия.  
 

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



 
 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             

                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 
 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №21 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 
 

 
 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно одобряване на ПУП-ПП за изграждане 
на ново въздушно отклонение с усукан проводник от съществуващ клон на МРНН  
от ТП „Зелин“,м.“Широко ливаде“, гр.Ботевград /вх.№0801-28/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. 129, ал. 1 и чл.110, ал.1, т.5   от Закона за устройство 
на територията (ЗУТ) и  проведено   гласуване с 24 гласа „за“, 0 гласа „против“,0 
гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,                      

             
         Р  Е  Ш  И  : 

1. Одобрява проект за ПУП-ПП за изграждане на ново въздушно отклонение  с 
усукан проводник от съществуващ клон на ВЛНН от ТП „Зелин“ за захранване на 
нови абонати в м.“Широко ливаде“, гр.Ботевград с общата дължина на трасето 
приблизително L=347,30м., преминава през поземлен имот (ПИ) 05815.3.105,  ПИ 
05815.5.550 и  ПИ 05815.5.555 (Стари номера 05815.3.102, 05815.5.160 и 
05815.5.13) – Общинска публична собственост, по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри на землище гр. Ботевград, съгласно приложения проект. 
 

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

 
 



 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 
 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №22 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 

 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно изработване на План-схема за 
електрификация към ПУП за прокарване на подземен кабел в улици по 
регулационния план на в. з. Зелин, община Ботевград./вх.№0801-35/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. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ), чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, чл. 64, ал. 2 и чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и  проведено   
гласуване с 24 гласа „за“, 0 гласа „против“,0 гласа „въздържал се”,  при общ брой 
общински съветници 29,                      

             
         Р  Е  Ш  И  : 

      1. Разрешавам изработването на План-схема за електрификация към Подробен 
устройствен план за прокарване на подземен кабел СрН /20 kV/ в улици с осови 
точки о.т. 234а – о.т. 252а – о.т. 278 – о.т. 259 – о.т. 267 – о.т. 266 –  о.т. 265 – о.т. 
268 – о.т. 269 –  о.т. 270 – о.т. 415 – о.т. 271 по регулационен план на в.з. Зелин, 
община Ботевград /Поземлени имоти с идентификатори 05815.307.682, 
05815.307.683 и 05815.307.686 по КККР на гр. Ботевград/ с дължина 441 м., който 
започва от стълб ЖР на границата на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 
05815.307.493 и стига до ПИ с идентификатор 05815.307.781; 
       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. 
 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 



Изготвил:А.Нейкова 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 
 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №23 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 

 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  определяне общински 
съветници  за членове на Общински съвет за намаляване риска от 
бедствия в община Ботевград/вх.№0801-27/и становища на Постоянните 
комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23  от ЗМСМА, чл.65а,ал.1,ал.2 във връзка с чл. 65 от Закона за защита при 
бедствия и  проведено   гласуване с 24 гласа „за“, 0 гласа „против“,0 гласа 
„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,                      

             
         Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Дава съгласие в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия  в 
община Ботевград да бъдат включени четирима общински съветници, както 
следва: 
1.1.Йонко Ненчев-общински съветник 
1.2.Кирил Руневски- общински съветник 
1.3.Йордан Арбов- общински съветник 
1.4.Цветан Миньовски- общински съветник 
 
 

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

 
 
 
 
 



 
 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №24 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 

 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  предоставяне на земеделски имоти 
по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ  в землище с. Врачеш/вх.№0801-1/и становище на 
Постоянната комисия по МСЗ по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград  на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 
62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ и  проведено   гласуване с 22 
гласа „за“, 1 гласа „против“,1 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 
съветници 29,                      

             
         Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Предоставя на наследниците на Иван Гешев Попов, следните земеделски 
имоти: 
- проектен имот с идентификатор 12283.72.16, НТП: нива, с площ от 714 кв.м., 
категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността 
„Фусковец”, номер по предходен план: 072016, попадащ в същия – земя по чл. 19 
от ЗСПЗЗ, в землището на с. Врачеш, община Ботевград, при граници и съседи, 
съгласно скица–проект №981851/28.10.2019 г.; 
- проектен имот с идентификатор 12283.72.17, НТП: нива, с площ от 1345 кв.м., 
категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността 
„Фусковец”, номер по предходен план: 072017, попадащ в същия – земя по чл. 19 
от ЗСПЗЗ, в землището на с. Врачеш, община Ботевград, при граници и съседи, 
съгласно скица–проект №15-981855/28.10.2019 г.; 
2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение на 
Гергана Дечева Иванова, в качеството й на наследник на Иван Гешев Попов, както 
и на Началника на Общинска служба по земеделие – гр. Ботевград, по реда на АПК. 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



 
Изготвил:А.Нейкова 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             

                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №25 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 

 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  предоставяне на земеделски имоти 
по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ  в землище с. Скравена/вх.№0801-2/и становище на 
Постоянната комисия по МСЗ по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград  на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 
62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ и  проведено   гласуване с 22 
гласа „за“, 1 гласа „против“,1 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 
съветници 29,                      

             
         Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Предоставя на наследниците на Георги Димитров Тетевенски следния 
земеделски имот: 
- проектен имот с идентификатор 66860.33.7, НТП: ливада, с площ от 1004 
кв.м., категория на земята при неполивни условия: десета, находящ се в 
местността „Пухльов дол” – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. 
Скравена, община Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица №15-
981850/28.10.2019 г.; 
2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение на 
Николай Василев Николов, в качеството му на наследник на Георги Димитров 
Тетевенски, както и на Началника на Общинска служба по земеделие – гр. 
Ботевград, по реда на АПК. 

 
 
 
 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 



Изготвил:А.Нейкова 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №26 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 

 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  предоставяне на земеделски имоти 
по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ  в землище с. Новачене/вх.№0801-3/и становище на 
Постоянната комисия по МСЗ по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград  на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 
62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ и  проведено   гласуване с 22 
гласа „за“, 1 гласа „против“,1 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 
съветници 29,                      

             
         Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Предоставя на наследниците на Марин Тодоров Коцов-Чиреня следния 
земеделски имот: 
- имот с проектен №027040, НТП: нива, с площ от 2.164 дка, категория на земята 
при неполивни условия: трета, находящ се в местността „Габрика”,  попадащ в 
имот №027040 /поземлен имот по КК и КР с идентификатор 51946.27.40/ – земя 
по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Новачене, община Ботевград, при 
граници и съседи, съгласно скица–проект №Ф01753/14.10.2019 г.; 
2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение на 
Кирил Илиев Маринов, в качеството му на наследник на Марин Тодоров Коцов-
Чиреня, както и на Началника на Общинска служба по земеделие – гр. Ботевград, 
по реда на АПК. 

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

 
 



 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №27 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 

 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  предоставяне на земеделски имоти 
по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ  в землище с. Литаково/вх.№0801-4/и становище на 
Постоянната комисия по МСЗ по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград  на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 
62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ и  проведено   гласуване с 22 
гласа „за“, 1 гласа „против“,1 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 
съветници 29,                      

             
         Р  Е  Ш  И  : 

 
 
1. Предоставя на наследниците на Цвета Георгиева Иванова следния земеделски 
имот: 
- имот с проектен №002398, НТП: нива, с площ от 2.056 дка, категория на земята 
при неполивни условия: шеста, находящ се в местността „Селището”,  попадащ в 
имот №002364 /поземлен имот по КК и КР с идентификатор: 43904.2.364/ – 
земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Литаково, община Ботевград, при 
граници и съседи, съгласно скица–проект №Ф03447/14.10.2019 г.; 
2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение на 
Васил Наков Найденов, в качеството му на наследник на Цвета Георгиева 
Иванова, както и на Началника на Общинска служба по земеделие – гр. 
Ботевград, по реда на АПК. 

 
 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 



Изготвил:А.Нейкова 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №28 
                                   Гр. Ботевград, 30.01.2020 г. 

 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  предоставяне на земеделски имоти 
по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ  в землище с. Врачеш/вх.№0801-5/и становище на 
Постоянната комисия по МСЗ по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград  на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 
62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ и  проведено   гласуване с 22 
гласа „за“, 1 гласа „против“,1 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 
съветници 29,                      

             
         Р  Е  Ш  И  : 

 
1. Предоставя на наследниците на Иван Георгиев Дошолов следните 
земеделски имоти: 
- имот с проектен №082005, НТП: пасище, мера, с площ от 2.013 дка, категория 
на земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността „Орля”,  
попадащ в имот №082005 /поземлен имот по КК и КР с идентификатор 
12283.82.5/ – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Врачеш, община 
Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица–проект №Ф01584/25.07.2019 
г.; 
- имот с проектен №082013, НТП: пасище, мера, с площ от 0.840 дка, категория 
на земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността „Орля”,  
попадащ в имот №082013 /поземлен имот по КК и КР с идентификатор 
12283.82.13/ – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Врачеш, община 
Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица–проект №Ф01585/25.07.2019 
г.; 
- имот с проектен №082020, НТП: пасище, мера, с площ от 1.055 дка, категория 
на земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността „Орля”,  
попадащ в имот №082004 /поземлен имот по КК и КР с идентификатор 
12283.82.4/ – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Врачеш, община 



Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица–проект №Ф01586/25.07.2019 
г.; 
 
2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение на 
Маргарита Тодорова Станковска, в качеството й на наследник на Иван Георгиев 
Дошолов, както и на Началника на Общинска служба по земеделие – гр. 
Ботевград, по реда на АПК. 

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

 
 
 


