
       
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

    
      ПРЕПИС! 

 
 
   Р Е Ш Е Н И Е 
            №71                                  
Гр.Ботевград,13.04.2020 г. 

 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на община Ботевград/вх.№0804-8/ 
 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. 69, ал. 1 от ЗМДТ  
и    проведено     поименно     гласуване   с   26  гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 
гласа „въздържал се“ от 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 „Преходни и заключителни разпоредби“ се прави следното 
изменение и допълнение:  
 Създава се нов § 11. със следното съдържание: 
  „§ 11. През 2020 г. отстъпката при заплащане на такса битови отпадъци 
определена с решение на Общинския съвет - по реда на чл. 16, ал. 3 на настоящата 
Наредба, се прави на предплатилите физически и юридически лица – 
собственици или ползватели/концесионери/ на недвижими имоти в срок до 30 
юни.“ 
 

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



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

    
      ПРЕПИС! 

 
   Р Е Ш Е Н И Е 
            №72                                 
Гр.Ботевград,13.04.2020 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно освобождаване на наемателите на 
обекти и терени –общинска собственост на дължимата наемна цена за периода 
на въведените противоепидемични мерки, с които са забранени дейностите в 
обектите или наетите площи /вх.№0804-11/, становища на постоянните комисии 
и предложение от Дамян Маринов – общински съветник по същия въпрос, 
Общинският съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, 
чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, във вр. с Решение за 
обявяване на извънредно положение на Народното събрание на Република 
България от 13.03.2020 г. (обн. в ДВ бр. 22 от 13.03.2020 г.) и Заповеди №РД-01-
124/13.03.2020 г., №РД-01-154/26.03.2020 г. и №РД-01-157/26.03.2020 г. на 
Министъра на здравеопазването и    проведено     поименно     гласуване   с   26  
гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,         
                    

          Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие да бъдат освободени наемателите на общински 
помещения и терени, ползвани от физически и юридически лица за 
стопанска дейност, както и за дейност на юридически лица с нестопанска 
цел в обществена полза от заплащане наемната цена за периода на 
въведените ограничителни мерки, с които е забранена дейността в обекта 
или наетата общинска площ. 

 
2. Дава съгласие да бъде направена отстъпка на наемателите на 

общински помещения и терени, ползвани от физически и юридически лица 
за стопанска дейност, както и за дейност на юридически лица с нестопанска 
цел в обществена полза в размер на 50 % от наемната цена за периода на 
извънредно положение, в случай на доказано  намаление на оборота на 
търговския обект за този период поне с 50 % от средномесечния оборот за 
последните 12 месеца (в случай, че търговецът е наемател на обекта от по-
малко от 12 месеца - средномесечния оборот от началото на започване 
работа на обекта). 

 



3. Коригиране на дължимата наемна цена да бъде извършено след  
подаване на  заявление с приложени писмени доказателства за 
обстоятелствата по т.2 от настоящето решение 

 
4. Дава съгласие да не се събира такса „Синя зона“ в град Ботевград 

за периода на обявеното извънредно положение в Република България. 
 

            5. Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички 
произтичащи по т.т. 1,2,3 и 4  действия. 

 
6.На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния 

кодекс се допуска предварително изпълнение на настоящото решение от 
деня на приемането му. С предварителното изпълнение се защитават 
особено важни обществени интереси, а именно подпомагане на местния 
бизнес в условията на извънредно положение и въведени 
противоепидемични мерки в Република България и запазване на 
икономическата активност и в следкризисния период. 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
    
      ПРЕПИС! 

 
   Р Е Ш Е Н И Е 
            №73                                
Гр.Ботевград,13.04.2020 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно изменение на решение 7/30.01.2020 
година на Общински съвет – Ботевград за утвърждаване на Система за прием на 
учениците в първи клас в общинските училища на територията на гр. Ботевград 
/вх.№0804-10/ и  становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 
Общинският съвет – Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и във връзка  с Решение 
на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно 
положение, обнародвано в бр. 22 от 13.03.2020г. на Държавен вестник  и    
проведено        гласуване   с   26  гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 гласа „въздържал 
се“ от общ брой общински съветници 29,         
                    

          Р Е Ш И: 
 
1.   Изменя Решение №7 от 30.01.2020г. на Общински съвет - Ботевград за 
утвърждаване Система за прием на учениците в първи клас в общинските 
училища на територията на град Ботевград през учебната 2020/2021 година в 
частта 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. 
(Приложение №1), както следва: 
 
Било: 
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. 



 
Става: 
01.06.2020г. до 15.06.2020г. 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 
22.06.2020г. - Обявяване на списъците от 1-во класиране 
23.06.2020г. до 26.06.2020г. вкл. - Записване на учениците след 1-во 
класиране 
30.06.2020г. Обявяване на свободните места за 2-ро класиране 
01.07.2020г. до 03.07.2020г. - Подаване на заявления от 
родителите/настойниците в училищата за участие във 2-ро класиране 
06.07.2020г. - 08.07.2020г. - Записване на ученици след 2-ро класиране 
09.07.2020г. до 14.09.2020г. - Попълване на свободните места. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
    
      ПРЕПИС! 

 
   Р Е Ш Е Н И Е 
            №74                                
Гр.Ботевград,13.04.2020 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване на бюджетната 
прогноза на община Ботевград за периода 2021-2023 година в частта на 
местните дейности /вх.№0803-30/ и  становища на Постоянните комисии по 
същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание чл.21,ал.1,т.12 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.83,ал.2 от 
Закона за публичните финанси и    проведено        гласуване   с   24  гласа „за“, 0 
гласа „против“,  2 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,
         
                    

          Р Е Ш И: 
 
 

1. Одобрява прогноза за показателите за поети ангажименти и за 
задължения за разходи за 2020 и 2021 година – Приложение  №1а. 

2. Одобрява прогноза за  общинския дълг и разходите за лихви по него за 
периода 2021 и 2023 година – Приложение №6 г. 

3. Одобрява бюджетната прогноза за  постъпленията от местни приходи и 
по разходите за местни дейности на община Ботевград за периода 2021-
2023 година- Приложение №8. 

 
 

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

 
 
 

 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
    
      ПРЕПИС! 

 
   Р Е Ш Е Н И Е 
            №75                                
Гр.Ботевград,13.04.2020 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване  сключването на 
договор за кредит между „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД и ОББ-АД /вх.№0804-12/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   
23  гласа „за“, 3 гласа „против“,  0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,         
                    

          Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие „Многопрофилна болница за активно лечение – гр. 
Ботевград” ЕООД да сключи договор за кредит с „Обединена Българска Банка“ 
АД. 

2. Договорът за кредит по ал. 1 да се сключи при точно спазване на 
условията посочени в офертата приложена към заявление рег. инд. 2900-
14/07.04.2020 г. от д-р Пламен 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 
            №76                                
Гр.Ботевград,13.04.2020 г. 
 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване  на актуални пазарни 
цени за продажба на общински недвижими имоти, включени в Програма за 
управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община 
Ботевград/вх.№0804-5/и  становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 
Общинският съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, 
ал.2, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС  и    проведено  поименно       гласуване   с   
26  гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,         
                    

          Р Е Ш И: 
 
 

1. Одобрява актуални начални тръжни пазарни цени и дава съгласие за 
продажба  по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публичен търг с тайно наддаване 
на общински недвижим имоти, включени  в Програма за управление и 
разпореждане с имотите-общинска собственост в община Ботевград през 2020 
г., приета с Решение №27/ 19.12.2019 г., актуализирана и допълнена с Решение 
№56/ 12.03.2020 г. на Общински съвет Ботевград, както следва: 

 
     1.1. Поземлен имот с идентификатор 05815.305.509 с площ от 2 998 кв.м., 

трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно 
ползване: за друг вид производствен, складов обект; номер по предходен план: 
3506, кв. 243, УПИ IХ, административен адрес: област Софийска, гр. Ботевград, 
п.к. 2140, Промишлена зона Юг, при начална тръжна пазарна цена в размер на 
149 900.00 (сто четиридесет и девет хиляди и деветстотин) лева, без ДДС. 

 
 
 



 
     1.2. Поземлен имот с идентификатор 05815.305.510 с площ от 2 571 кв.м., 

трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно 
ползване: за друг вид производствен, складов обект; номер по предходен 
план:3506, кв. 243, УПИ VIII, административен адрес: област Софийска, гр. 
Ботевград, п.к. 2140, Промишлена зона Юг, при начална тръжна пазарна цена в 
размер на 128 550.00 (сто двадесет и осем хиляди и петстотин и петдесет) 
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 
            №77                               
Гр.Ботевград,13.04.2020 г. 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под наем на 
терени, част от недвижими имоти-общинска собственост за разполагате на 
преместваеми търговски обекти . /вх.№0804-3/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, чл. 20, ал. 1 и ал. 2 
и чл. 78 от НРПУРОИ и във връзка с Тарифата по чл. 24 от НРПУРОИ за определяне 
на минимален месечен наем на 1 кв. м. полезна площ при отдаване под наем на 
общински имоти и    проведено  поименно       гласуване   с   26  гласа „за“, 0 гласа 
„против“,  0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         

                    
          Р Е Ш И: 
 

        1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 4 (четири) години, чрез 
публичен търг с тайно наддаване на  части от недвижими имоти –  общинска 
собственост, представляващи: 
        1.1. 5 бр. терени с номера от №1 до №5 включително, с размери 3.80 м. на 3.80 
м., всеки с площ от 14.44 кв.м. за разполагане на преместваеми търговски обекти по 
ул. „Стара планина”, прилежаща на кв. 62 по регулационния план на гр. Ботевград 
(поземлен имот с идентификатор 05815.304.1546 по КК и КР на гр. Ботевград) при 
начална тръжна месечна наемна цена в размер на 174.00 (сто седемдесет и четири) 
лева за всеки един терен. Сделката е освободена от ДДС; 
         1.2. Терен с размери 3.60 м. на 7.20 м., с площ от 25.92 кв.м., за разполагане на 
на преместваем търговски обект в УПИ ІV – за училище в кв. 63 по регулационния 
план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.304.6 по КК и КР на 
гр. Ботевград) при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 311.00 (триста 
и единадесет) лева. Сделката е освободена от ДДС; 
         1.3. 3 бр. терени с номера от №1 до №3 включително, с размери 3.40 м. на 3.60 
м., всеки с площ от 12.24 кв.м. за разполагане на преместваеми търговски обекти в 



УПИ ІV – за административни и търговски нужди в кв. 62 по регулационния план на 
гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.304.25 по КК и КР на гр. 
Ботевград) при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 147.00 (сто 
четиридесет и седем) лева за всеки един терен. Сделката е освободена от ДДС; 
         1.4. 3 бр. терени с номера от №9 до №11 включително, с размери 3.60 м. на 3.60 
м., всеки с площ от 12.96 кв.м. за разполагане на преместваеми търговски обекти в 
УПИ ІV – за административни и търговски нужди в кв. 62 по регулационния план на 
гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.304.25 по КК и КР на гр. 
Ботевград) при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 156.00 (сто 
петдесет и шест) лева за всеки един терен. 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 
            №78                               
Гр.Ботевград,13.04.2020 г. 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  отдаване под наем на части от 
недвижими имоти-общинска собственост за разполагате на преместваеми търговски 
обекти за продажба на сладолед. /вх.№0804-4//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, ал. 3, ал. 
7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост,  чл. 14, ал. 2 и ал. 3, чл. 20, ал. 1 и ал. 2 
и чл. 78 от НРПУРОИ и във връзка с Тарифата по чл. 24 от НРПУРОИ за определяне 
на минимален месечен наем на 1 кв. м. полезна площ при отдаване под наем на 
общински имоти и    проведено  поименно       гласуване   с   26  гласа „за“, 0 гласа 
„против“,  0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         

                    
          Р Е Ш И: 
 

 
           1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 1 (една) година, чрез 
публичен търг с тайно наддаване на  части от недвижими имоти –  общинска 
собственост представляващи: 
           -  терен № 1 с площ от 4 кв.метра, находящ се  в УПИ І- за административни  
културни дейности и паркинг в кв.65, (срещу банка ДСК), ПИ със  идентификатор 
05815.301.404, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг 
обществен обект, комплекс, актуван с акт №3120 от 27.03.2017 г. за частна 
общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 
80.00 (осемдесет) лева. Сделката е освободена от ДДС. 
           - терен № 2 с площ от 4 кв.метра, находящ се в кв.75 /на бул.Трети март, до 
пресечката на ул. Гурко/, ПИ с идентификатор 05815.301.344, вид територия: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица - публична 
общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 
80.00 (осемдесет) лева. Сделката е освободена от ДДС. 



           - терен  № 3 с площ  от 4 кв.метра, находящ се на площадното пространство 
между кв.62 и кв.49 / западно от сградата на Исторически музей/, ПИ с 
идентификатор 05815.304.1588, вид територия: урбанизирана, начин на трайно 
ползване: за площад, публична общинска собственост, при начална тръжна 
месечна наемна цена в размер на 80.00 (осемдесет) 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 
            №79                              
Гр.Ботевград,13.04.2020 г. 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно извършване компенсирани промени по 
обекти в капиталовите разходи финансирани със средства от собствени приходи“ 
/вх.№0803-28/и  становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският 
съвет – Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във вр. с т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и    проведено  поименно       гласуване   
с   24  гласа „за“, 0 гласа „против“,  2 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,         

                    
          Р Е Ш И: 
 

 1. Дава   съгласие   да   се извършат необходимите компенсирани промени 
по обекти в рамките на определените капиталови разходи, финансирани със 
средства от собствени приходи, както следва: 

 
 

 

   

    
Наименование и местонахождение на обектите 

 
Било Става 

I Гр. Ботевград 365 000 365 000 

1 Подмяна на асансьор в сградата на МБАЛ Ботевград 100 000 79000 

2 Дооборудване столова в сградата на Общинска администрация 30 000 6000 

3 Благоустрояване на вътрешноблоково пространство в кв. 26 ( Славейков 1, 
Дондуков 4 ), гр.Ботевград 

150 000 234000 

4 Камион самосвал до 9т. 30 000 23500 

5 Камион цистерна 35 000 22500 

6 Бус до 3.5т. 4+1 и самосвална част 20 000 0 

 
 



 
 
 

 Наименование и местонахождение на обектите Било           Става 
II с. Трудовец 210 000 210 000 

1 
Подмяна на водопровод, изграждане на канализация и 
асфалтиране  по ул. „Ивайло“  /от о.т.12 до о.т.215/ - 180 м.  

46 000 92 000 

2 
Подмяна водопровод и преасфалтиране на ул. „Спортна 
среща” /от о.т 89 до о.т 90/ - 184 м.  

48 000 56 000 

3 
Подмяна водопровод и преасфалтиране на ул. „Драган 
Черния” (от о.т 73 до о.т 83) - 211 м.  

50 000 0 

4 
 Подмяна водопровод, изграждане на канализация и 
асфалтиране на ул. „Огоста” (от о.т 13 до о.т 277) - 214 м. 

66 000 0 

5 
Подмяна водопровод и преасфалтиране на ул. „Хаджи 
Димитър” (от о.т 213 през о.т. 222 до о.т 230) - 358 м. 

0 62 000 

             
 

 
 
 

   

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
    
      ПРЕПИС! 

 
  
 
 
  Р Е Ш Е Н И Е 
            №80                               
Гр.Ботевград,13.04.2020 г. 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно съгласие за отпускане на финансови 
средства от собствени приходи на общината за обект „Изграждане на главно 
разпределително табло с ново захранване в сградата на Младежки дом, гр. Ботевград 
/вх.№0803-32/ и  становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският 
съвет – Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и    проведено  поименно       гласуване   
с   26  гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,         

                    
          Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие от собствени приходи на община Ботевград да бъдат отпуснати 
финансови средства в размер до 5 000 /пет хиляди/лева с включен ДДС за ремонт 
на обект: “Изграждане на главно  разпределително табло /ГРТ/ с ново  захранване 
в сградата на Младежки дом, находящ се в ПИ  с идентификатор 05815.301.402.2.1 
по КК и КР на гр. Ботевград“. 

 
 

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



 
 
 


