
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             

                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №29 
                                   Гр. Ботевград, 27.02.2020 г. 

 
 

1. ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 
Ботевград през второто полугодие на 2019 година/вх.№0802-26/ и становища на 
Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград  на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 23  във вр. с чл.44,ал.1,т.7от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация 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  Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Ботевград 
през второто полугодие на 2019 година. 

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

 
 
 
 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             

                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
  
 
 
Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №30 
                                   Гр. Ботевград, 27.02.2020 г. 

 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГУЛЕНОВ – ДИРЕКТОР НА ОП „БКС“ на 
Отчет за дейността и финансовото състояние на ОП“БКС“ за 2019 
година./вх.№0802-14/и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 
Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и  проведено   гласуване с 
24 гласа „за“, 1 глас „против“,1 глас „въздържал се”,  при общ брой общински 
съветници 29,                      

             
         Р  Е  Ш  И  : 

 
 
 

1. Приема  Отчет за дейността и финансовото състояние на ОП“БКС“ за 
2019 година. 

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



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
  
 
 
Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №31 
                                   Гр. Ботевград, 27.02.2020 г. 

 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  МИХАИЛ МИХАЛОВ -ДИРЕКТОР НА ОП 
„БАЛКАН гр. Ботевград  на Отчет за дейността и финансовото състояние на 
ОП“Балкан“ за 2019 година“/вх.№0802-22/ /и становища на Постоянните 
комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  
проведено   гласуване с 22 гласа „за“, 0 гласа „против“,4 гласа „въздържал се”,  
при общ брой общински съветници 29,                      

             
         Р  Е  Ш  И  : 

 
 

 
1.Приема  Отчет за дейността и финансовото състояние на ОП “Балкан“ за 2019 
година . 
2.Възлага на Постоянната комисия за работа с децата и младежта, спорта и 
туризма  съвместно с ръководството на община-Ботевград да   преразгледат  
решенията на Общински съвет – Ботевград относно безвъзмездно  ползване на 
спортната база на ОП “Балкан“ и входира  докладна записка  за изменение в ОбС  
в срок до 30.05.2020 година. 

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



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
  
 
Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №32 
                                   Гр. Ботевград, 27.02.2020 г. 

 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград  
на Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и 
допълнение на НОАМТЦУ на територията на община Ботевград 
/вх.№0802-23/ и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 
Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от 
ЗМСМА, чл. 57 и чл. 75-79 от АПК, чл. 28, ал. 1, вр. чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от ЗНА, 
чл. 6, ал. 1, б. в), чл. 81, чл. 110 и чл. 115а от ЗМДТ и чл. 3 от Приложение №2 
от ЗМДТ и чл. 140, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 и чл. 140а от ЗУТ и  проведено   поименно 
гласуване, както следва: 
т.I.    21 гласа „за“, 0 гласа „против“,3 гласа „въздържал се”; 
т.II.    20 гласа „за“, 0 гласа „против“,6 гласа „въздържал се”;  
т.III.  15 гласа „за“, 9 гласа „против“, 2 гласа „въздържал се”;  
т.IV.  19 гласа „за“, 2 гласа „против“, 5 гласа „въздържал се”;  
т.V.   19 гласа „за“,  1 глас   „против“,6 гласа „въздържал се”; 
т.VI.  19 гласа „за“,  0 гласа „против“,7 гласа „въздържал се”; 
т.VII .19 гласа „за“, 0 гласа „против“,6 гласа „въздържал се”; 
т.VIII.26 гласа „за“, 0 гласа „против“,0 гласа „въздържал се”,  при общ брой 
общински съветници 29,                      

             
         Р  Е  Ш  И  : 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
oбщина Ботевград, както следва: 

 
I. В разпоредбите на Глава Втора „Местни такси“, Раздел II „Такси за 

ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и 
терени с друго предназначение“ се правят следните изменения и допълнения: 

 
1. В чл..19, ал.4, т.7 израза “4.00 лв. на кв.метър на ден“ се заменя с израза 

” 6.00 лв. на кв.метър на ден”. 



2. В чл. 20, ал. 2 думите „ОП „Общински пазари“ и“ се заличават. 
 

II. В разпоредбите на Глава Втора „Местни такси“, Раздел III „Такси за 
детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на 
социални услуги, лагери и други общински социални услуги“ се правят следните 
изменения и допълнения: 

 
1. В чл. 22: 
а) в ал. 1, точка 1 думите и цифрите „64.00 лева.“ се заменят със „74.00 лева.“ 
 
б) в ал. 1, точка 2 думите и цифрите „72.00 лева.“ се заменят с „84.00 лева.“ 
 
в) в ал. 1, точка 3 думите и цифрите „50.00 лева.“ се заменят с „60.00 лева.“ 
 
г) ал. 2, ал. 3 и точки 1 и 5 в ал. 4 се отменят. 

 
III. В разпоредбите на Глава Втора „Местни такси“, Раздел VI „Такси за 

технически услуги“, се правят следните изменения и допълнения: 
 

1. В чл. 38: 
а) т.1.5 се отменя. 

 
б) т.1.7. се изменя както следва: 
„1.7. За издаване на виза за проектиране от Главния архитект се събират следните 

такси:  
1.7.1. в условията на чл. 140, ал. 1 от ЗУТ с извадка от действащ ПУП – 40 лв.; 
1.7.2. в условията на чл. 140, ал. 3 и 5 от ЗУТ – 70 лв.; 
1.7.3. в условията на чл.140а от ЗУТ – 150 лв.; 
1.7.4. за изготвяне на схема за поставяне, съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗУТ – 50 лв.“ 

 
в) в т. 2.а. думите и цифрите „30.00 лв.“ се заменят с „40.00 лв.“. 
 
г) в т. 6.6. думите и цифрите „1000 лв.“ се заменят с „1500 лв.“. 
 
д) в т. 9. думите и цифрите „30.00 лв.“ се заменят с „50.00 лв.“. 
 
е) в т.11.1. думите и цифрите „50.00 лв.“ се заменят с „250.00 лв.“. 
 
ж) в т.11.2. думите и цифрите „100.00 лв.“ се заменят с „250.00 лв.+1 лв./кв. м. 

над 350 кв. м. РЗП.“. 
 
з) в т.11.3. думите и цифрите „200.00 лв.“ се заменят с „400.00 лв.“. 
 
и) в т.11.4. думите и цифрите „50.00 лв.“ се заменят с „100.00 лв.“. 
 
й) в т.11.5. думите и цифрите „200.00 лв.“ се заменят с „400.00 лв.“. 
 
IV. В разпоредбите на Глава Втора „Местни такси“, Раздел VII „Такси за 

административни услуги“, се правят следните изменения и допълнения: 
 



1. Чл. 40 се изменя както следва: 
 „Чл. 40. За извършени административни услуги по гражданска регистрация и 
актосъставяне се заплащат следните такси: 

1. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ 
адрес  - 5.00 лв. 

2. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние – 10.00 
лв. 

3. Издаване на удостоверение за наследници: 
- експресна услуга – в рамките на работния ден  – 10.00 лв.  
- обикновена услуга – в рамките на 3 работни дни – 5.00 лв. 
4. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в 

чужбина – 10.00 лв.  
5. Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или 

страница от семейния регистър на населението – 5.00 лв.  
6. Възстановяване или промяна на име – без такса.  
7. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път – 5.00 

лв.  
8. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – 5.00 лв.  
9. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат – 5.00 лв.  
10. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние 

(акт за раждане, акт за смърт) – 5.00 лв.   
11. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978г.  – 5.00 лв.  
12. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения 

между съпрузи – без такса.  
13. Припознаване на дете по реда на чл. 11, ал. 2 от Наредба №РД-02-20-

9/21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация чрез 
заявление пред длъжностно лице по гражданско съсотяние   – 5.00 лв.  

14. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 
2000 година – 5.00 лв. 

15. Издаване на удостоверение за родените от майката деца – 5.00 лв. 
16. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за 

сключване на граждански брак в Република България  - 10.00 лв.  
17. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца  - 5.00 лв.  
18. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат – 5.00 лв. 
19. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за 

заявяване или за промяна на постоянен адрес – 5.00 лв.   
20. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които 

имат актове, съставени в чужбина – 20.00 лв.  
21. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – 5.00 

лв. 
22. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 

2000 година – 5.00 лв. 
23. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта 

за заявяване или за промяна на настоящ адрес - 5.00 лв.   
24. Издаване на удостоверение за правно ограничение – 5.00 лв. 
25. Издаване на удостоверение за семейно положение – 5.00 лв.  
26. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – 15.00 лв.  
27. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран 

постоянен адрес – 5.00 лв.  
28. Промяна в актове за гражданско състояние – без такса. 



29. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението – 5.00 лв.  
30. Установяване на наличие на българско гражданство – без такса.  
31. Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство – без такса. 
32. Удостоверение  по чл. 3, ал. 2 от Наредба №РД-02-20-6/24.04.2012г. за 

издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - 5.00 лв.   
33. Издаване на удостоверение за административен адрес и удостоверение за 

идентичност на административен адрес – 5.00 лв.“ 
 
V. В разпоредбите на Втора „Местни такси“, Раздел VIII „Такси за гробни 

места“, се правят следните изменения и допълнения: 
 
1. Чл. 45 се изменя както следва: 
„Чл. 45.(1) За ползване на гробно място над 8 години: 
1. До 10 години: 

 За Ботевград – 50.00 лв. 
 За села над 500 жители – 25.00 лв. 
 За села под 500 жители – 20.00 лв. 

2. За вечни времена: 
 За Ботевград – 150.00 лв. 
 За села над 500 жители – 75.00 лв. 
 За села под 500 жители – 35.00 лв. 

(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал. 1, намалени с 50 на сто.“ 
 
2. В чл. 46. Думите „„Обредни дейности“ ЕООД и кметства“ се заменят с 

„Общинско предприятие „Обредни дейности”. 
 
VI. В разпоредбите на Глава Трета „Цени на услуги, неуредени със закон, 

предоставяни от Община Ботевград на физически и юридически лица“, се правят 
следните изменения и допълнения: 

 
1. В чл. 49: 
а) ал. 1, 2 и 3 се отменят, като на тяхно място се създава нови ал. 1 и 2 със следното 

съдържание: 
„Чл. 49. (1) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат:  
1. обикновена;  
2. бърза;  
3. експресна.  
(2) Срокове за извършване на услугите:  
1. обикновена - съгласно чл. 57 от АПК;  
2. обикновена за издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от 

ДОПК и по чл. 3 от Приложение №2 от ЗМДТ - в рамките на 5 дни;  
3. бърза - в рамките на 3 работни дни;  
4. експресна - в рамките на работния ден  при постъпване на искане до 14.00 часа  
б) ал. 4 се отменя, като на нейно място се създава нова ал. 4 със следното 

съдържание: 
„(4) Срокът за извършване на съответната услуга започва да тече от деня, следващ 

датата на завеждане на искането, комплектувано с документи, необходими за 
извършване на исканата услуга и заплатената такса. Срокът изтича в края на работното 
време на последния ден от срока.“ 
 



2. В чл. 53: 
а) в точка 22, приложение първо думите и цифрите „2.00 лв.“ се заменят с „5.00 

лв.“. 
 
б) в точка 22, приложение второ думите и цифрите „15.00 лв.“ се заменят с „20.00 

лв.“. 
 
в) в точка 22, приложение трето думите и цифрите „2.50 лв. на кв. м. на месец“ 

се заменят с „5.00 лв. на кв. м. на месец“ и думите и цифрите „12.50 лв. на месец“ се 
заменят с „25.00 лв. на месец“. 

 
г) в точка 22, приложение четвърто думите и цифрите „5.00 лв. на кв. м. на 

месец“ се заменят с „10.00 лв. на кв. м. на месец“ и думите и цифрите „7.50 лв. на 
месец“ се заменят с „15.00 лв. на месец“. 

 
д) в точка 22, приложение пето думите и цифрите „4.00 лв. на кв. м. на месец“ 

се заменят с „8.00 лв. на кв. м. на месец“ и думите и цифрите „7.50 лв. на месец“ се 
заменят с „15.00 лв. на месец“. 

 
е) в точка 22, приложение шесто думите и цифрите „50.00 лв. на година“ се 

заменят с „75.00 лв. на година“ и думите и цифрите „20.00 лв. на година“ се заменят с 
„40.00 лв. на година“. 

 
ж) в точка 22, приложение седмо след думите „стандартни билбордове“ се 

добавят думите „ ,чиято конструкция е поставена от Община Ботевград върху терен 
общинска собственост“, a думите и цифрите „150.00 лв. на месец“ се заменят с „250.00 
лв. на месец“. 

 
з) в точка 22 се създава ново приложение (осмо по ред): 

„• за разполагане на стандартни билбордове, чиято конструкция ще бъде 
поставена от заявителя за негова сметка върху терен общинска собственост – 40.00 лв. 
на месец“. 

 
и) в точка 22 се създава ново приложение (девето по ред): 
„• за разполагане на отворени под ъгъл (лястовица) и тристранен тип билбордове, 

чиято конструкция е поставена от Община Ботевград върху терен общинска собственост 
– 200.00 лв. на месец.“. 

 
й) в точка 22 се създава ново приложение (десето по ред): 
„• за разполагане на отворени под ъгъл (лястовица) и тристранен тип билбордове, 

чиято конструкция ще бъде поставена от заявителя за негова сметка върху терен 
общинска собственост – 60.00 лв. на месец“. 

 
к) създава се нова т. 30.4. със следното съдържание: 
„30.4. За всички събития, които Община Ботевград е съорганизатор, ползването 

на зали по т. 30.1. и т. 30.2. е безплатно.“  
 
л) в т. 31.1. думите „4.00 лв.“ се заменят с „10.00 лв.“. 
 
м) в т. 31.2. думите „2.00 лв.“ се заменят с „5.00 лв.“. 



 
н) в т. 31.3. думите „2.00 лв.“ се заменят с „5.00 лв.“. 
 
о) в т. 31.4. думите „2.00 лв.“ се заменят с „3.00 лв.“. 
 
п) създава се нова т. 31.6. със следното съдържание: 
„31.6. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина – 10.00 лв.“ 

 
3. В чл. 54: 
а) в точка 1.2. думите и цифрите „2.00 лв.“ се заменят с „3.00 лв.“. 
 
б) създава се нова точка 1.5. със следното съдържание: 
„1.5. Комбиниран билет с аудиогид – 4.00 лв.“ 
 
в) точка 2. се отменя. 
 
г) в точка 3. се изменя както следва: 
„3. Посещенията на Исторически музей – Ботевград са безплатни за: 
3.1. Деца до 7 години и хора с увреждания; 
3.2. Групови посещения на ученици с учебна цел от община Ботевград; 
3.3. Служители и гости на общинската администрация – Ботевград; 
3.4. Служители на музеи и галерии; 
3.5. Всички посетители на филиал „Килийно училище“ с. Боженица. 
 
д) точка 4.3. се изменя както следва: 
„4.3. Отдаване на залата на музея под наем на организации осъществяващи 

несвойствени за музеите дейност – 30.00 лв. на час.“ 
 
е) точка 4.7. се отменя. 
 
4. В чл. 55: 

 
а) т. 1.1. и т. 1.2. се изменят както следва: 
 

1.1. Билети за еднократно посещение: 
 Деца и ученици/в лв. Възрастни/в лв. 
Басейн  5.00 7.00 

Ползване на басейн без да се допускат други посетители – цената на билета + 50 лв./час 

Сауна 5.00 7.00 
Фитнес  3.00 5.00 

 
1.2. Карти за многократно посещение: 
 Деца и ученици/в лв. Възрастни/в лв. 
Карта за 10 посещения в 
рамките на 1 /една/ година 
от датата на закупуване 

30.00 60.00 

Карта за 25 посещения в 
рамките на 1 (една) година от 
датата на закупуването 

60.00 100.00 



Карта за 50 посещения в 
рамките на 1 (една) година от 
датата на закупуването 

100.00 175.00 

Карта за 100 посещения в 
рамките на 1 (една) година от 
датата на закупуването 

150.00 250.00 

 
б) точка 1.3 се отменя. 
 
5. В чл.55а: 
а) в точка 1.1. думите и цифрите „3.00 лева на час“ се заменят с „5.00 лв. на час“. 
 
б) в точка 1.2. думите и цифрите „5.00 лева на час“ се заменят с „7.00 лв. на час“. 
 
в) в точка 1.3. думите и цифрите „30.00 лева на час“ се заменят с „60.00 лв. на 
час“. 
 
г) в точка 1.4. думите и цифрите „20.00 лева до 90 минути“ се заменят с „30.00 

лв. до 90 минути“  и „40.00 лева до 60 минути“ се заменят с „80.00 лева до 60 минути“. 
 
д) в точка 4.1. след „за учащи до 19 годишна възраст – 3.00 лв.“ се добавя „като 

за събота и неделя таксата е 5.00 лв.“ 
 
е) в точка 4.2. след „за всички останали – 5.00 лв.“ се добавя „като за събота и 

неделя таксата е 7.00 лв.“ 
 
ж) се създава нова т. 5. със следното съдържание: 
„5. Такса за ползване на тенис маса в Зала „Арена Ботевград“ – 2.00 лв. за 1 час.“. 
 
6. В чл.55б: 
а) в точка 1 думите и цифрите „35.00 лева на ден“ се заменят с „45.00 лв. на ден“. 
 
б) в точка 2 думите и цифрите „45.00 лева на ден“ се заменят с „55.00 лв. на ден“. 
 
в) в точка 3 думите и цифрите „25.00 лева на ден“ се заменят с „35.00 лв. на ден“. 
 
г) в точка 4 думите и цифрите „35.00 лева на ден“ се заменят с „45.00 лв. на ден“. 
 
д) в точка 5 думите и цифрите „60.00 лева на ден“ се заменят с „75.00 лв. на ден“. 
 
е) точка 6 се изменя както следва: 
„6. Цена за двойна стая за ученици и пенсионери от община Ботевград – 15.00 лв. 

на легло на ден за периода /01 април – 30 септември/, включва закуска и ползване на 
басейн.“ 

 
ж) в точка 6.1. се изменя както следва: 
„6.1. Цена за двойна стая за ученици и пенсионери от община Ботевград – 20.00 

лв. на легло на ден за периода /01 октомври – 31 март/, включва закуска . 
 
з) в точка 8 думите и цифрите „3.00 лева на ден“ се заменят с „5.00 лв. на ден“ и 

думите и цифрите „5.00 лева на ден“ се заменят със „7.00 лв. на ден“. 



 
и) в точка 9 думите и цифрите „20.00 лева на ден“ се заменят с „50.00 лв. до 2 

(два) часа, като за всеки следващ час – плюс 30.00 лв.“. 
 
7. В чл.55в: 
а) създава се нова т. 13 със следния текст: 
„13. Услуга на физически и юридически лица по извършване на земни работи с 

верижен булдозер с маса 16 тона – 55.00 лв./мото час като допълнително ще се 
начислява сума в размер на 220.00 лв. за използване на външна фирма за превоз на 
булдозера.“. 

 
8. Създава се нов чл. 55г. със следното съдържание: 
„Чл. 55г. Услуги предоставяни от Общинско предприятие „Обредни дейности“: 
1. За ползване услугите на катафалка: 

 За Ботевград – 25.00 лв. 
 За Трудовец – 30.00 лв. 
 За Врачеш – 30.00 лв. 
 За Скравена – 30.00 лв. 
 За Литаково – 35.00 лв. 
 За Новачене – 35.00 лв. 
 За Гурково – 35.00 лв. 
 За Липница и Рашково – 40.00 лв. 
 За Радотина и Боженица – 40.00 лв. 
 За Краево и Елов дол – 40.00 лв. 

2. Осигуряване на ламиниран надпис на кръст – 5.00 лв. 
3. Надписване на лента – 5.00 лв. 
4. Граждански ритуал – 15.00 лв. 
5. Автобус за погребенията в Ботевград – 50.00 лв. 
6. Погребение в старо гробно място - събиране на кости, дезинфекциозни 

материали, почистване на съседни гробове – 20.00 лв. 
7. Оформяне на гробно място с дървена рамка – 20.00 лв. 
8. Допълване и равнение на гробно място – 10.00 лв. 
9. Почистване и поддържане на гробно място: 

 Еднократно – 15.00 лв. 
 За 3 месеца – 25.00 лв. 
 Целогодишно – 50.00 лв. 

10. Ползване на зала при граждански ритуал – 20.00 лв. 
11. Ползване на зала за поклонение – 35.00 лв. 
12. Такса зала при пренощуване на покойник – 35.00 лв. 

  13. Доставка на ковчег до адрес, здравно заведение и друг – 10.00 лв. 
14. Превоз на починали до населени места извън Община Ботевград – 1 лв./км.: 

 Престой за 1 мин. – 0.60 лв. 
 Първоначална цена – 15.00 лв. 

 15. Полагане на урна – 50.00 лв. 
16. Полагане на починало лице от друго населено място, но с наследствен гроб – 

78.00 лв. 
17. Изготвяне на некролози при минимален брой от 5 бр. 

 Черно – бял – 0.50 лв./бр. 
 Цветен – 1.00 лв./бр. 



 Черно – бял с две снимки – 0.80 лв./бр. 
 Цветен с две снимки – 1.50 лв./бр. 

 
VII. В „Допълнителна разпоредба“ се прави следното изменение и 

допълнение: 
 

1. В § 1. се създава нова точка 4.: 
„4. „Билбордове“ са метални преместваеми обекти, поставяни върху имоти частна 

или общинска собственост. Рекламите при тях представляват опънати с обтегачи или 
въже винилови платна с различни размери. Билбордовете могат да са самоносещи със 
собствена бетонна основа или да са захванати към стени или други обекти.  

а) Самоносещият билборд е с различни размери. Рамките на съоръженията могат 
да са стандартни (едно или двустранни), отворени под ъгъл (лястовица) и тристранни.  

б) Стандартният билборд е с размери 4х3м.   
в) Отвореният под ъгъл билборд (лястовица) е с 30 и повече градуса отвор на 

рамките. 
г) Тристранният билборд има тръбна основа и 3 бр. рамки, образуващи 

триъгълник.“ 
 
VIII. В „Преходни и заключителни разпоредби“ се прави следното изменение 

и допълнение:  
  

1. Създава се нов § 10. със следното съдържание: 
„§ 10. (1) Община Ботевград прави отстъпка от 50% от таксите по чл. 22, ал. 1  от 

настоящата Наредба на родители/настойници на деца ненавършили петгодишна възраст, 
които нямат просрочени задължения към Община Ботевград или имат действащо 
сключено споразумение за разсрочено плащане на просрочени задължения. 

(2) Община Ботевград прави отстъпка от 100% от таксите по чл. 22, ал. 1  от 
настоящата Наредба на родители/настойници на деца навършили петгодишна възраст, 
които нямат просрочени задължения към Община Ботевград или имат действащо 
сключено споразумение за разсрочено плащане на просрочени задължения. 

(3) Просрочените задължения се удостоверяват служебно към 1-ви февруари и 15-
ти септември на съответната учебна година. 

(4) Отстъпка по ал. 2 не се прави на родители/настойници на деца, които са 
получили удостоверение за завършена подготвителна група.“ 

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



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
  
 
Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №33 
                                   Гр. Ботевград, 27.02.2020 г. 

 
 

  ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград  
на  Докладна записка относно  приемане на  Наредба за условията и реда за 
записване, отписване и    преместване на децата в общинските детски ясли и 
детски градини на територията на Община Ботевград.вх.№0802-16/и становища 
на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград  на 
основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.75-79 от АПК, чл.28, ал.1, вр. чл.8 и чл.11, 
ал.3 от ЗНА и  проведено  гласуване, с  18 гласа „за“, 2 гласа „против“,1 глас 
„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,                      

             
         Р  Е  Ш  И  : 
 
 

1. Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и    
преместване на децата в общинските детски ясли и детски градини на 
територията на Община Ботевград. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
  
 
Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №34 
                                   Гр. Ботевград, 27.02.2020 г. 

 
 
 
 
 

  ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград  
на Докладна записка относно приемане на Общински  план за защита при 
бедствия за 2020 година /вх.№-0801-22//и становища на Постоянните комисии 
по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград  на основание чл.17, 
ал.1,т.11,чл.21,1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.9,ал.1-3,ал.10 и ал.11 от Закона за 
защита при бедствия и  проведено  гласуване, с  22 гласа „за“, 0 гласа „против“,1 
глас „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,                      

             
 
 
         Р  Е  Ш  И  : 
 
 

1.Приема Общински  план за защита при бедствия за 2020 година . 
 
 
 
 
 
 

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

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 Р Е Ш Е Н И Е 
                                              №35 
                                   Гр. Ботевград, 27.02.2020 г. 

 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград  
на Докладна записка относно промяна в структурата на ОП“БКС- гр. Ботевград 
/вх.№0802-3/и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 
Общинският съвет–Ботевград  на  основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.52, 
ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост и  проведено  гласуване, с  22 
гласа „за“, 0 гласа „против“,4 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 
съветници 29,                      

              Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Дава съгласие считано 01.03.2020 година да се увеличи числеността на 
персонала на Общинско предприятие ”Благоустройство и комунално стопанство” 
- гр. Ботевград със 7 (седем) щатни бройки – от  129 на 136 щатни бройки, както 
следва: 
 1.1. Отдел „Чистота и благоустройство”                                   - 5 бр. 
 - работник озеленяване                                                                    - 5 бр. 
 1.2. Отдел „Ремонт и поддръжка”                                               - 2 бр. 
 - машинист ПСМ                                                                              - 1 бр. 
 - шофьор товарен/ тежкотоварен автомобил                                 - 1 бр. 
2. Дава съгласие считано 01.03.2020 година 6 бройки „Пазач невъоръжена охрана” 
в отдел „Ремонт и поддръжка” да бъдат трансформирани в: 1 бр. технически 
ръководител, 3 бр. строителни работници и 2 бр. работници поддръжка на пътища 
и длъжността „Ландшафтен архитект” да бъде трансформирана в  длъжност 
„Организатор ремонт и поддръжка”. 
3.  Изменя чл. 6 от Правилника за организацията, устройството и дейността на 
Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство” - гр.Ботевград 
като утвърждава структура и числен състав – 136 щатни бройки, съгласно 
Приложение № 1.  
4. Възлага на директора на Общинско предприятие „Благоустройство и комунално 
стопанство” - гр. Ботевград да отрази направените промени в щатното разписание 
и да предприеме всички законови действия по подбора на лицата.    

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



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 
 
 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №36 
                                   Гр. Ботевград, 27.02.2020 г. 

 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград  
на Докладна записка относно промяна в структурата и числеността на 
персонала в Общинска администрация на Община Ботевград/вх.№0802-27/ и 
становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–
Ботевград  на  основание чл. 21, ал. 1, т. 2 във вр. с чл.15,ал.2 от ЗМСМА и  
проведено  гласуване, с  16 гласа „за“, 5 гласа „против“,4 гласа „въздържал се”,  
при общ брой общински съветници 29,                      

              Р  Е  Ш  И  : 
 
1.Дирекция „Сигурност и обществен ред“ да бъде преобразувана в отдел 
„Контрол по сигурността  и обществения ред“, който  да бъде  на пряко  
подчинение на Кмета на община Ботевград. 
2.Намалява числеността  на персонала в дирекция „Административно 
информационно обслужване и управление на собствеността“ с една щатна 
бройка. 
3. Увеличава числеността в отдел „Контрол по сигурността  и обществения ред“ 
с една щатна бройка. 
2. Направените промени влизат в сила от 19.03.2020 година 

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

 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 
 
 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №37 
                                   Гр. Ботевград, 27.02.2020 г. 

 
 
 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград  
на Докладна записка относно представяне на годишен план за дейността  на 
звено „Вътрешен одит“ в община Ботевград/вх.№0802-20/ и становища на 
Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград  на  
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА  във връзка с чл.34,ал.5 от Закона за 
вътрешния одит в публичния сектор и  проведено  гласуване, с  23 гласа „за“, 0 
гласа „против“,2 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,
                      

              Р  Е  Ш  И  : 
 
 
 
 
1. Приема за сведение Годишен план за дейността  на Звено „Вътрешен 

одит“ в община Ботевград за 2020 година. 
 
 
 
 
 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
Изготвил:А.Нейкова 

  
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №38 
                                   Гр. Ботевград, 27.02.2020 г. 

 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград  
на Докладна записка относно упълномощаване представител на община 
Ботевград за участие в редовно заседание на ОС на Асоциацията по В и К на 
обособена територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД – София /вх.№0802-5/ и 
становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–
Ботевград  на  основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 
водите 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. Определя  Иван Александров Гавалюгов – кмет на община Ботевград за 
представител на община Ботевград в извънредно заседание на Общото събрание 
на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София, което ще се проведе на 
05.03.2020 г. (четвъртък) от 11.00 часа в сградата на Областната администрация 
на Софийска област, гр. София, бул. „Витоша” №6, етаж 5, заседателна зала с 
мандата да гласува по  въпросите  от дневния ред, както следва: 
- по т. 1 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София 
приема, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, отчет за дейността 
на  Асоциацията по В и К  на обособена територия, обслужвана от „В и К” ЕООД 
– София за 2019 г.  
- по т. 2 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София 
приема, на основание чл. 9, чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, финансов отчет за 
изпълнението на бюджета на Асоциацията по В и К  на обособена територия, 
обслужвана от „В и К” ЕООД – София за 2019 г.  и обяснителна записка към него. 
 



- по т. 3 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 
ЕООД – София приема, на основание чл. 21, ал. 1 от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 
канализация, бюджет на Асоциацията по В и К  на обособена територия, 
обслужвана от „В и К” ЕООД – София за 2020 г.  
- по т. 4. Други: По своя преценка и в защита интересите на община    
Ботевград. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 
 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №39 
                                   Гр. Ботевград, 27.02.2020 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 провеждане на публичен 
търг/вх.№0802-4/ 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 и ал. 7 от 
Закона за общинска собственост, чл. 14, ал. 2, ал. 3, ал. 4, чл. 15, ал. 1 и чл. 78 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 за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно 
наддаване за срок от 4 (четири) години  на обособена част от недвижим имот 
–  публична общинска собственост представляваща: 
          Помещение (училищна лавка), с площ от 45.00 кв.м., част от партерен 
етаж на сграда  с идентификатор 05815.302.759.1 със ЗП – 1136 кв.м., 
предназначение: сграда за образование, етажи: 2, разположена в поземлен имот 
с идентификатор 05815.304.759 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 7 861 
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 
ползване: за обект, комплекс за образование, УПИ І, кв. 178 по регулационния 
план на гр. Ботевград, адрес на поземления имот: гр. Ботевград, ж.к. „Васил 
Левски”, ул. „Адриян Атанасов” №8, съседи на поземления имот: поземлени 
имоти с идентификатори: 05815.304.1517, 05815.304.1516, 05815.304.1519, при 
начална тръжна месечна наемна цена в размер на 250.00 (двеста и петдесет) 
лв., без ДДС. Помещението да се използва в регламентирания от МОН учебен 
период на годината.    

 
 



 
 
2. 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 

                                              №40 
                                   Гр. Ботевград, 27.02.2020 г. 

 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград  на 
Докладна записка относно  одобряване на актуална пазарна цена за продажба по 
реда на чл.35,ал1 от ЗОС на общински недвижим имот/вх.№0802-8/  
 и 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 и чл. 78 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: 
     - Урегулиран поземлен имот ІІ в кв. 80 по плана на с. Новачене, с урегулирана 
площ от 608 кв.м., при начална тръжна пазарна цена в размер на 3 405.00 (три 
хиляди четиристотин и пет) лева без 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 

                                              №41 
                                   Гр. Ботевград, 27.02.2020 г. 

 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград  
на Докладна записка относно продажба на две жилища частна общинска 
собственост/вх.№0802-10/ и становища на Постоянните комисии по  същия 
въпрос, Общинският съвет–Ботевград  на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 
и във връзка с чл.47, ал.1,т.3 и ал.2 от ЗОС и глава ІІІ, раздел ІІ,  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. Дава съгласие да бъде продадено жилище, частна общинска собственост, 
находящо се на адрес, гр. Ботевград,  жк.”Саранск”, бл.10,  вх. В, ет.5, ап.24 , на 
Йорданка Павлова Георгиева  за сумата 18 800,00 /осемнадесет  хиляди и 
осемстотин/  лева. 
2. Дава съгласие да бъде продадено жилище, частна общинска собственост, 
находящо се на адрес, гр. Ботевград,  жк.”Саранск”, бл.15,  вх. В, ет.5, ап.15 , на 
Цветанка Кръстева Маринова  за сумата 11 900,00 /единадесет  хиляди  и 
деветстотин / лева 
3. Възлага на кмета  на община Ботевград да изпълни процедурата по 
продажбата. 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 
 
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                        №42 
                                   Гр. Ботевград, 27.02.2020 г. 

 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград   
на Докладна записка относно отдаване под наем на  част от недвижим имот-
публична общинска собственост / вх.№0802-11/ 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, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост,  чл. 14, ал. 2 и ал. 
3 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 за отдаване под наем за периода от 01.04.2020 г. до 
30.09.2020 г., чрез публичен търг с тайно наддаване на  част от недвижим имот 
–  публична общинска собственост представляваща: 
         - Терен с площ от 150 кв.м. в кв. 53 по плана на с. Боженица, отреден за 
озеленяване и водни площи, местност „Скока”, до каменния мост на р. Бебреш, 
при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 300.00 (триста) лева.   
         2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от т.1 на горното решение процедури по  ЗОС. 
 

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

 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 
 
 
 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №43 
                                   Гр. Ботевград, 27.02.2020 г. 

 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград   
на Докладна записка относно отдаване под наем през 2020 година на пасища, 
мери и ливади от общинския поземлен фонд /вх.№0802-21/ и становища на 
Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград  на 
основание  чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл. 37и, чл. 37о  от ЗСПЗЗ, чл. 98 от 
ППЗСПЗЗ и проведено  поименно  гласуване, с  24 гласа „за“, 1глас „против“,0 
гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,                      

 
              Р  Е  Ш  И  : 

 
           1. Дава съгласие община Ботевград да предостави през 2020 г. пасища, 
мери и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване на 
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селско 
стопански животни, регистрирани в Интеграционната система на БАБХ и за 
общо ползване от общоселските стада. 
 2. Утвърждава Списък на  пасища, мери и ливади за общо и индивидуално 
ползване в община Ботевград за стопанската 2020 – 2021 година по 
местонахождение, начин на трайно ползване, категория и площ, съгласно 
Приложение №1. 

3. Приема годишен план за паша в община Ботевград за стопанската 2019 
- 2020 година, съгласно Приложение №2. 

4. Утвърждава задълженията на общината и ползвателите за поддържане 
на пасищата, мерите и ливадите, съгласно Приложение №3. 

5. Утвърждава Правила за ползване на общинските мери и пасища за 
отглеждане на животните в съответствие с условията за поддържане на земята в 
добро екологично и земеделско състояние, съгласно приложение №4. 

6. Определя годишна пазарна наемна цена за стопанската 2020 - 2021 
година за 1 (един) дка пасища, мери и ливади за имоти от първа до седма и от 
осма до десета категория по землища както следва: 



 
№ Населено място Пасища, 

мери от І 
до VІІ 
категория  
 
лева/дка 

Пасища, 
мери от 
VІІІ до Х 
категория 
 
лева/дка 

Ливади, 
мери от І 
до VІІ–ма 
категория  
 
лева/дка 

Ливади, 
мери от 
VІІІ-ма до 
Х-та 
категория 
лева/дка 

1 Ботевград 17.00 15.00 18.00 16.00 
2 Врачеш 17.00 15.00 18.00 16.00 
3 Трудовец 17.00 15.00 18.00 16.00 
4 Скравена 17.00 15.00 18.00 16.00 
5 Новачене 17.00 15.00 18.00 16.00 
6 Литаково 17.00 15.00 18.00 16.00 
7 Радотина 17.00 15.00 18.00 16.00 
8 Краево 17.00 15.00 18.00 16.00 
9 Рашково 17.00 15.00 18.00 16.00 
10 Гурково 17.00 15.00 18.00 16.00 
11 Боженица 17.00 15.00 18.00 16.00 
12 Липница 17.00 15.00 18.00 16.00 

 
7. Определя срок на договорите за наем: 5 (пет) стопански години. 
8. Останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем 

чрез търг за срок от една стопанска година само на собственици на пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ. 

9. Останалите след провеждане на търга по т. 8 свободни мери, пасища 
и ливади да се отдадат под наем чрез търг за срок от една стопанска година 
на собственици на пасищни животни и на лица, които поемат задължение да 
ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, като търговете се 
проведат по реда на Закона за общинската собственост. 

10. Общински съвет Ботевград на основание чл. 60 ал. 1 от АПК и във 
връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ и чл. 98, ал. 4 от ППЗСПЗЗ допуска 
предварително изпълнение на настоящото решение, тъй като решението и 
списъкът с имотите следва да се обяви в Община Ботевград и кметствата и 
публикува на интернет страницата на общината в срок до 01.03.2020 г. 
            11. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира 
произтичащите процедури по реда на  ЗСПЗЗ и ЗОС. 
 

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

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 
 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №44 
                                   Гр. Ботевград, 27.02.2020 г. 

 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград   
на Докладна записка относно  даване съгласие за одобряване на схема за 
поставяне  на временни преместваеми търговски обекти върху терени публична 
общинска собственост в гр. Ботевград /вх.№0802-31/ и становища на 
Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 
основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 56 от Закон за устройство на 
територията  и чл. 10, ал.1 и т. 3 от НПОРИМДЕ  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 главния архитект на Община Ботевград да одобри: 
– схема за разполагане на преместваеми търговски обекти за периода от 19.04 – 
20.04.2020 г в УПИ I-за градски парк, кв. 80, гр. Ботевград, поземлен имот с 
идентификатор 05815.305.1117  и по ул. “Иван Николчовски“, съгласно скица – 
предложение; 
- схема за разполагане на преместваеми електрически детски играчки в УПИ I-за 
градски парк, кв. 80, гр. Ботевград, поземлен имот с идентификатор 
05815.305.1117 
2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от т. 1 процедури, при спазване нормативните разпоредби по 
устройство на територията. 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 
 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №45 
                                   Гр. Ботевград, 27.02.2020 г. 

 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 
Ботевград   на Докладна записка относно отдаване под наем на част от 
недвижим имот публична общинска собственост чрез публично оповестен 
конкурс/вх.№ 0802-30/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, ал. 3, ал. 7 и 
ал. 8 от Закона за общинска собственост,  чл. 14, ал. 2 и ал. 3  и чл. 92, ал. 5 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, със  17 гласа „за“, 0 гласа 
„против“, 7 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29, 
                     

              Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от  10 (десет) години, чрез 
публично оповестен конкурс на част от недвижим имот –  публична общинска 
собственост, представляваща: 

- обособена част от помещение (бивша столова) с площ от 300 кв.м., 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 Батенберг” №14, съседи на поземления имот: поземлени имоти с 
идентификатори: 05815.302.1049, 05815.302.1052, 05815.302.1050, 
05815.302.1017, при начална конкурсна месечна наемна цена  на  квадратен  
метър съобразно Приложение 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество. 

 
 



 
1.1. Утвърждава специфични конкурсни условия:  
              

              - Обособената част да се използва за дейности свързани с развитието на 
физкултурата и спорта; 
              - Извършване на основен ремонт на помещението – размерът на 
инвестицията да бъде не по-малко от 30 000.00 (тридесет хиляди) лева; 
              -  50 % от стойността на инвестицията да бъде за сметка на наема, но за 
срок не по-дълъг от 24 месеца; 
              - Изграждане на отделен (самостоятелен) вход към обособената част.   
              1.2. Критерии за оценяване - К: 

   - Конкурсна наемна месечна цена – К1 - най-високата предложена цена 
получава максимален брой от 100 точки, като за всяка следваща низходяща цена 
К1 се изчислява по формулата: 

   К1 = съответната предложена месечна наемна цена Х 100 
              най-високата предложена месечна наемна цена 
    -  Размер на инвестицията – К2 - предложената най-висока стойност на 

инвестиция получава максимален брой от 100 точки, като за всяка следваща 
низходяща стойност К2 се изчислява по формулата: 

    К2 = съответната предложена стойност на инвестиция Х 100 
              най-високата предложена стойност на инвестиция 
    Краен резултат за оценяване: К = К1+К2 
    3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от т. 1 и т. 2 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 

                                              №46 
                                   Гр. Ботевград, 27.02.2020 г. 

 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 
Ботевград   на .Докладна записка  относно  даване разрешение за встъпване 
в правата и задълженията по договор за лизинг на автомобил от «ВиК 
Бебреш» ЕООД на «Балкангаз-2000» АД чрез пряко договаряне и 
прехвърляне на два лизингови автомобили на Община Ботевград. 
/вх.№0802-33/и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 
Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 
20, ал. 2, във връзка с чл.12, т.17 от Наредба за упражняване правото на 
собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските 
дружества и проведено  поименно  гласуване,  24  гласа „за“, 0 гласа 
„против“, 0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,
                      

              Р  Е  Ш  И  : 
 

1.Дава разрешение «ВиК Бебреш» ЕООД да прехвърли правата и 
задълженията по договор за лизинг от 30.01.2015 г. на «Балкангаз-2000» АД 
автомобил „Грейт Уолл Стийд 5“, с ДРН СВ8552АВ, рама № 
XBCDB3178DG000381; 
Дава разрешение «ВиК Бебреш» ЕООД да прехвърли правата и 
задълженията по договор за лизинг от 30.01.2015 г. на Община Ботевград на 
двата автомобила „Грейт Уолл Стийд 5“, с ДРН СВ0348АМ, рама № 
XBCDB3171DG000383 и с ДРН СВ8420АС, рама № XBCDB317XDG000382 
по договор за лизинг от 30.01.2015 г. 
Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички произтичащи по 
т. 1  и 2 действия. 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 
 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №47 
                                   Гр. Ботевград, 27.02.2020 г. 
 
 

 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 
Ботевград   на Докладна записка относно  даване  съгласие  за  учредяване 
на  право  на  преминаване  и  право  на  прокарване  за  изграждане  на:  „ 
Оптично кабелно захранване  на  Базова станция SO 1888, ул. „Хаджи 
Димитър“  в  УПИ І, кв.231 по  плана на Промишлена зона –гр. Ботевград, 
представляващ  ПИ  с  идентификатор 05815.303.278  по  КК и КР на гр. 
Ботевград“ /вх.№0802-2/ и становища на Постоянните комисии по  същия 
въпрос, Общинският съвет–Ботевград на  осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  
във вр. чл. 34, ал. 4 и ал. 6 от ЗОС, вр. чл. 192, ал. 3 и ал. 5 и чл. 193, ал. 4, 
вр. ал. 6 от ЗУТ, както и във връзка с разпоредбите на чл. 64, ал. 1-3 във вр. 
с чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕ и проведено  поименно  гласуване,  с 25   гласа 
„за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 
съветници 29,  

              Р  Е  Ш  И  : 
I. Дава съгласие за  учредяване в  полза  на „Българска телекомуникационна 
компания“ ЕАД,  ЕИК 831642181, със седалище  и  адрес на  управление: гр. 
София, район  „Младост“, бул.“Цариградско шосе“ № 115и, представлявано 
от  Атанас Илиев Добрев-Изпълнителен директор: 
1. Безвъзмездно  право  на  преминаване  и  право  на  прокарване  /сервитут/ 
през  част  от  поземлени  имоти  (ПИ) с  идентификатори  05815.303.171;  
05815.303.169; 05815.303.168  и  05815.303. 277 по  КК  и  КР  на  гр. 
Ботевград,  с  дължина 341,73 /триста четиридесет и едно цяло  и  седемдесет 
и три  /метра при ширина  на  сервитута 1,00 /един/ метър, или  обща  площ  
341,73 /триста четиридесет и едно цяло  и  седемдесет и три  /кв.метра за  
прокарване  на  оптично  кабелно трасе  за  захранване  на базова станция  
SO1888 - ул. “Хаджи Димитър“, гр. Ботевград.  
 
 
 



ІІ. Предоставените по точки І.1 ограничени вещни права да се усвоят от 
Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения ТП проект, 
по част Геодезия  и  показаната ситуация на трасето. 
 
ІІІ. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ и ЗЕ. 
 
 
 
 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             

                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 
 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №48 
                                   Гр. Ботевград, 27.02.2020 г. 
 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград   
на Докладна записка   относно Даване  съгласие  за  учредяване на  право  на  
преминаване  и  право  на  прокарване  за  изграждане  на „Външно 
електрозахранване  с  кабел  НН  на Приемо-предавателна станция № 2532  на  
„Теленор - България“ ЕАД, в  ПИ  с  идентификатор  43788.195.169 по  КК и КР 
на с. Липница, м. “Лозенска могила“, община Ботевград/вх.№0802-24/ и 
становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–
Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  във вр. чл. 34, ал. 2, ал.4 и 
ал. 6 от ЗОС, вр. чл. 192, ал. 3 и ал. 5 и чл. 193, ал. 4, вр. ал. 6 от ЗУТ  и проведено  
поименно  гласуване,  с 24   гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се”,  
при общ брой общински съветници 29,  

         Р  Е  Ш  И  : 
 
I. Дава съгласие за  учредяване в  полза  на  „Теленор  България“ ЕАД, с ЕИК 
130460283, със седалище  и  адрес на  управление: гр. София, район  Младост, 
ж.к.“Младост 4“, Бизнес парк София, сграда № 6, представлявано от  Джейсън  
Кристос  Кинг, Марек  Слачик и  Ян  Хануш: 
1. Възмездно  право  на  преминаване  и  право  на  прокарване  /сервитут/ през  
част  от  поземлени  имоти  (ПИ) – частна общинска собственост с  
идентификатори: 43788.209.8;   43788.195.155   по  КК  и  КР  на  с. Липница, 
община Ботевград, област Софийска  с  площ -  1,975/ едно цяло деветстотин 
седемдесет  и пет / дка.  и   
2.Безвъзмедно  право  на  преминаване  и  право  на  прокарване  /сервитут/ през 
част от поземлени  имоти  (ПИ) - публична общинска собственост с  
идентификатори: 43788.195,65; 43788.195.99; 43788.183.214; 43788.189.59;  
43788.195.58;  43788.195.166  и  43788.213.18   с  обща  площ -  4,842/четири цяло, 
осемстотин четиридесет  и две/ дка.   
 
 



ІІ. Предоставените по точки І.1 и І.2.. ограничени вещни права да се усвоят от 
Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения ТП проект, по 
част Геодезия  и  показаната ситуация на трасето. 
 
ІІІ. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ и ЗЕ. 
 
 
 
 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                                                  ПРЕПИС! 

 Р Е Ш Е Н И Е 
                                              №49 
                                   Гр. Ботевград, 27.02.2020 г. 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград    
на Докладна записка относно одобряване на ПУП-ПП и план схема за обект 
„Оптично кабелна  линия за пренос на електронно-съобщителни услуги на 
територията на община Ботевград/вх.№0802-12/ 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 и ал. 5 във връзка с чл. 124б, ал. 1, чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 
2, чл. 59, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 40,    ал. 1 от 
ППЗОЗЗ  и проведено    гласуване,  с 25   гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 
„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,  

         
 Р  Е  Ш  И  : 

 
1. Одобрявам ПУП-Парцеларен план /ПП/ за обект: „Оптично кабелна линия 
за пренос на електронно-съобщителни услуги на територията на община 
Ботевград“, преминаваща през поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 
12283.228.467 и 12283.208.97 по кадастрална карта и кадастрални регистри 
(КККР) в землището на с.Врачеш, община Ботевград и през поземлен имот 
05815.60.111 по КККР в землището на гр.Ботевград, находящи се извън 
урбанизираната територия на населените места, съгласно приложената 
графична част на проекта. 
2. Одобрявам ПУП-План схема за обект: „Оптично кабелна линия за пренос 
на електронно-съобщителни услуги на територията на община Ботевград“, 
преминаваща през поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 
05815.305.1064, 05815.305.1067, 05815.301.353, 05815.301.226, 
05815.301.330, 05815.305.1068, 05815.301.351, 05815.301.352, 
05815.301.348, 05815.301.334, 05815.301.335, 05815.301.336 и завършваща в 
ПИ 05815.301.112 по КККР в землището на  гр.Ботевград (улици с осови 
точки о.т.643 - о.т.199 - о.т.171 - о.т.546 - о.т.545 - о.т.24 - до о.т. 577г и 
завършваща в УПИ II - „За жилищно строителство“, кв. 65 по действащ 
регулационен план на гр. Ботевград) в урбанизираната територия, съгласно 
приложената графична част на проекта. 
      3.Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира 
извършването на произтичащите от горното решение процедури. 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             

                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №50 
                                   Гр. Ботевград, 27.02.2020 г. 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград    
на Докладна записка относно съгласие за изработване  на проект за изменение 
на ПУП-План на улична регулация и изменение  на ПУП-ПР на УПИ I за 
жилищен комплекс с магазини в квартал 81 по плана на гр.Ботевград ./вх.№0802-
29/ и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–
Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 
135, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) 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. Дава съгласие за изработването на проект за изменение на Подробен 
устройствен план /ПУП/-План за улична регулация/ПУР/ между осови точки 
О.Т. 342 и О.Т. 196 и изменение на Подробен устройствен план /ПУП/-План за 
регулация/ПР/ на УПИ I-За жилищен комплекс с магазини в квартал 81, като 
частите от уличната регулация, предвидени за уширение се присъедини към УПИ 
I-За жилищен комплекс с магазини в квартал 81, съгласно приложената скица-
предложение. 
       2. Дава съгласие за изработването на проект за изменение на Подробен 
устройствен план /ПУП/-План за улична регулация/ПУР/ между осови точки 
О.Т. 199 и О.Т. 222, като се промени тротоарната линия в същия участък, 
съгласно приложената скица-предложение. 
       3. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от горното решение процедури. 
 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
 



Изготвил:А.Нейкова 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             

                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №51 
                                   Гр. Ботевград, 27.02.2020 г. 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград    
на Докладна записка относно  разрешаване изработване на проект на ПУП-ПЗ на  
поземлен имот с идентификатор 05815.3.14,местност Зелин по КККР на гр. 
Ботевград с цел промяна предназначението на земеделска земя/вх.№0802-28/ 
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. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 
124б, ал. 1, чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) и чл. 40,    ал. 1 от ППЗОЗЗ  и проведено    гласуване,  с 24   
гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 глас „въздържал се”,  при общ брой общински 
съветници 29,  

         
    Р  Е  Ш  И  : 

 
      1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 05815.3.14, м.”Зелин” 
по кадастрална карта и кадастрални регистри на землище гр. Ботевград с цел 
промяна предназначението на земята от земеделски за неземеделски нужди, като 
за същия се установи свободно ниско застрояване за две жилищни сгради и 
гаражи към тях с показатели - височина H ≤ 10м, Пзастр. ≤ 60%, Кинт. ≤ 1,2,             
Позел. ≥ 40% при спазване на ограничителните линии на застрояване, съгласно 
приложената  скица-предложение. 
       2. Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ. 
       3. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от горните решения процедури по ЗУТ. 
 
 
 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 



 
 
Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №52 
                                   Гр. Ботевград, 27.02.2020 г. 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград    
на Докладна записка относно   избор на комисия по чл.8,ал.2 от 
ЗУПГМЖСВ/вх.№0802-19/и становища на Постоянните комисии по  същия 
въпрос, Общинският съвет–Ботевград на   основание чл.21,ал.1т.23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация  и проведено    гласуване,  
с 24   гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 глас „въздържал се”,  при общ брой 
общински съветници 29,  

         
    Р  Е  Ш  И  : 

1. Местната  комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ  да се състои от 7/седем/ 
членове. 
2.Определя двама  представители на Общинския съвет и пет от общинска 
администрация в комисията, както следва: 
Председател  - Борис Богданов Борисов – зам. кмет на Община Ботевград 
Членове: 
1.Росица Георгиева Милчева – общински съветник  
2. Лили Павлинова  Димитрова – общински  съветник 
3. Стефка Георгиева Граматикова– секретар на Община Ботевград 
4. Камен Николаев Еленков  – гл. юрисконсулт в Община Ботевград 
5. Гергана Георгиева Стоева – счетоводител в Община Ботевград 
6. Светлана Василева Тодорова – гл. експ.ЖН  в Община Ботевград 
 
3.Решението на Общински съвет да бъде предоставено на Управителния съвет 
към Националния Компенсационен жилищен фонд за утвърждаване на Местната 
комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ 
 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 



 
Изготвил:А.Нейкова 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

 
 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №53 
                                   Гр. Ботевград, 27.02.2020 г. 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград    
на Докладна записка относно  даване съгласие за отпускане на финансови 
средства от собствени приходи на общината за реализация на проект „Детска 
градина “Детелина, с. Скравена, общ. Ботевград-втори етап“/вх.№0802-25/и 
становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–
Ботевград на   основание чл.21,ал.1т.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация  и проведено    гласуване,  с 24   гласа „за“, 0 гласа 
„против“, 0 глас „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,  

         
    Р  Е  Ш  И  : 

 
 
1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени приходи 
на община Ботевград в размер на 274 981 /двеста седемдесет и четири хиляди, 
деветстотин осемдесет и един/лева за реализация на проект „Детска градина 
“Детелина, с. Скравена, общ. Ботевград-втори етап-Вътрешни преустройства, 
подмяна  на инсталации и благоустрояване на дворно пространство“ 
,представляващи съфинансиране в размер на 69.62% от общата стойност на 
проекта. 
2. Възлага на кмета на община Ботевград да извърши всички произтичащи по т.1 
действия. 
 
 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 



 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                           
 
 
                                                                                                             ПРЕПИС! 

 
 Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №54 
                                   Гр. Ботевград, 27.02.2020 г. 
 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград    
на Докладна записка относно  даване съгласие за отпускане на финансови 
средства на Паулина Велчева/вх.№0802-18/ и становища на Постоянните 
комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на   основание 
чл.21,ал.1т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  
и проведено    гласуване,  с 22   гласа „за“, 0 гласа „против“, 3 гласа „въздържал 
се”,  при общ брой общински съветници 29,  

         
  
 
   Р  Е  Ш  И  : 

 
 
1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени приходи 
на община Ботевград в размер на 500.00 /петстотин/ лева на Паулина Иванова  
Велчева за участие в предстоящо провеждане в Белград на Балканиада по лека 
атлетика за ветерани в зала през м. март 2020 година в гр.Белград. 
 
 
 
 
 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
 



Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 


