
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
         ПРЕПИС! 

    
 
 
 
                          

                                         Р Е Ш Е Н И Е 
             №81 
гр.Ботевград,30.04.2020 г. 
 
 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОНКА ПЕТРОВА- УПРАВИТЕЛ НА ОППД 
„Боженишки урвич“ на  Информация за дейността на ОППД 
“Боженишки урвич“, с.Боженица, община Ботевград за 2019 г. 
/вх.№0804-25/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 
23 гласа „за“,0 гласа „против“,3 глас „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,                                                               
                                 

    Р Е  Ш И: 
 
1.Приема Информация    за дейността на ОППД “Боженишки урвич“,с.Боженица 
, община Ботевград за 2019 г 
2. Възлага на кмета на община- Ботевград в срок до 3 месеца  да  изготви и   
предложи  концепция  за ново по-ефективно управление на  базата. 
 

 
 

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

 
 



 
   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 
                                   

                                   
 
 
 
                Р Е Ш Е Н И Е 

             №82 
гр.Ботевград,30.04.2020 г. 
 
 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛЧО ИЛЧЕВ- ДИРЕКТОР НА 
ОП“РДНО“ гр. Ботевград на   информация  за дейността   на ОП 
”Регионално депо за неопасни отпадъци”-гр. Ботевград за 2019 
година /вх.№0804-28/ 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 26 гласа „за“, 0 гласа 
„против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,                                                               
                                             

     Р Е  Ш И: 
 
 
1. Приема за информация отчет за  дейността на ОП “Регионално депо 
за неопасни отпадъци – Ботевград“. 
 

  
 
 
 ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
         ПРЕПИС! 

    
Р Е Ш Е Н И Е 

               №83 
гр.Ботевград,30.04.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА д-р ПЛАМЕН КИТАНОВ- управител на 
„МБАЛ-БОТЕВГРАД“ЕООД на годишен финансов отчет за 2019 
година  приемане бизнес план за 2020 година на „МБАЛ-
Ботевград”ЕООД- Ботевград/вх.№0804-35/ Становище на кмета на 
община-Ботевград /вх.№0804-42 /и становище на Постоянните 
комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на  
основание чл. 21 ал.1. т. 9 от ЗМСМА, чл.137 ал.1. т.3. и т.5,  от 
Търговския закон и чл.12, т.3 и т.5  и т.18  от Наредбата за упражняване 
правото на собственост на общината върху общинската част от 
капитала на ТД и  проведено поименно  гласуване   с  23 гласа „за“, 0 
гласа „против“, 3 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,  
                                                                  
                                            Р Е  Ш И: 
1. Приема годишния финансов отчет и счетоводния баланс  на “МБАЛ-
Ботевград” ЕООД  гр. Ботевград за 2019 година. 
2. Не освобождава от отговорност управителя  на “МБАЛ-Ботевград” 
ЕООД – д-р Пламен Китанов . 
3. Печалбата за текущата година да се отнесе в непокрити загуби от 
минали години. 
4. Избира за независим одитор на дружеството за 2019 година  
„ВЕЛЕВ ОДИТ” ЕООД. 

5. Приема предложения бизнес – план за 2020 година  на “МБАЛ-
Ботевград” ЕООД.  

 
 
 ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
         ПРЕПИС! 

    
 

Р Е Ш Е Н И Е 
               №84 
гр.Ботевград,30.04.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИХАИЛ ДИМИТРОВ- Изпълнителен 
директор на „БАЛКАНГАЗ 2000“АД на годишен финансов отчет за 
2018 година на „Балкангаз 2000”АД./вх.№0804-13/ Становище на 
кмета на община-Ботевград /вх.№0804-20/и становище 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“, 3 гласа „въздържал се“ от 
общ брой общински съветници 29,  
                                                                  
                                            Р Е  Ш И: 
 
 
 
1. Приема за информация годишния финансов отчет на „Балкангаз 
2000”АД , гр. 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 

          №85 
гр.Ботевград,30.04.20120г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  НА  Докладна записка относно даване правомощия на 
представител на   община Ботевград за участие в общото събрание  на  
акционерите на „Балкангаз-2000“/ вх.№0804-21/ и  становища на Постоянните 
комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание чл. 21, 
ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 220, ал.1 и чл. 226 от Търговския закон и  
проведено поименно  гласуване с  22 гласа „за“, 4 гласа „против“, 0 гласа 
„въздържал се“  от общ брой общински съветници 29,                        
                                       
                                                

  Р Е  Ш И: 
 
 

     1. Дава правомощия на Иван Александров Гавалюгов – кмет на община 
Ботевград и представител на 98.99% от капитала на „Балкангаз- 2000” АД 
Ботевград да участва в Общото събрание на акционерите, насрочено на 
26.05.2020 година от 11.00 часа  в седалището на дружеството на ул. Акад.Стоян 
Романски № 2, гр. Ботевград при дневен ред: 

1. Приемане на годишния финансов отчет и доклада за дейността на 
дружеството през 2019 г. 

2. Приемане отчета на независимия одитор за 2019 г.  
3. Разпределение на печалбата за 2019 г. 
4. Избор на независим одитор за 2020 г. 
5.Освобождаване от отговорност на членове на Съвета на директорите, 

като гласува  както следва:  
По  т. 1. Приема годишния финансов отчет и доклада за дейността на 

дружеството през 2019 г. 
 
По  т. 2 . Приема за информация отчета на независимия одитор за  2019 г. 
 
 
 



 
           2. 
 
По т. 3. Разпределя печалбата за 2019 г., както следва: 10 % да се изплатят 

като дивидент на акционерите, пропорционално на притежавания от тях дял от 
капитала на дружеството, а останалата част от печалбата остава в дружеството 
за реинвестиране в ГРМ и прилежащи съоръжения. 

           
По т. 4. Избира за независим одитор за 2020 г. проф. Михаил Динев – 

регистриран одитор с Диплом №003. 
 
 По т.  5. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
         ПРЕПИС! 

    
 
                          

                                         Р Е Ш Е Н И Е 
             №86 
гр.Ботевград,30.04.2019 г. 
 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛЧО ИЛЧЕВ – ЛИКВИДАТОР НА 
„РОДИНА -75 И“ЕООД – в ликвидация,гр. Ботевград    на Докладна 
записка относно  приемане на годишния финансов отчет на 
„Родина 75 И“ЕООД в ликвидация за 2019 година /вх.№0804-27и 
становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –
Ботевград  на основание   чл. 21, ал. 1, т.9 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,чл.12,т.3,т.5 и т.18 от Наредбата 
за упражняване правото на собственост на общината върху общинската част 
от капитала на търговските дружества  и   проведено  поименно   гласуване 
с 26 гласа „ от за“,0 гласа „против“,0 глас „въздържал се“ от общ брой 
общински съветници 29,                                                               
                                 

    Р Е  Ш И: 
 
1. Приема годишния финансов отчет на „Родина 75 И“ЕООД в 

ликвидация за 2019 година. 
2. Приема доклада на ликвидатора на  „Родина 75 И“ЕООД в 

ликвидация за 2019 година. 
 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
         ПРЕПИС! 

  
 
                          

                                         Р Е Ш Е Н И Е 
             №87 
гр.Ботевград,30.04.2019 г. 
 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛЧО ИЛЧЕВ – ЛИКВИДАТОР НА 
„РОДИНА -75 И“ЕООД – в ликвидация, гр. Ботевград    на Докладна 
записка относно приемане Краен Ликвидационен баланс на „Родина-75 И“ 
ЕООД в ликвидация/вх.№0803-26/ и становища на Постоянните комисии по  
същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание   чл. 21, ал. 1, 
т.9 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,чл.12,т.3,т.5 и т.18 от Наредбата за упражняване правото на 
собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските 
дружества  и   проведено  поименно   гласуване с 26 гласа „ от за“,0 гласа 
„против“,0 глас „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29, 
                                                              
                                 

    Р Е  Ш И: 
  
1.Приема Краен ликивидационен баланс на „Родина 75 И“ЕООД в 
ликвидация. 
2-Приема доклада на ликвидатора на  „Родина 75 И“ЕООД в 
ликвидация, поясняващ крайният ликвидационен баланс. 

 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

    
      ПРЕПИС! 

 
  
  Р Е Ш Е Н И Е 
            №88          
Гр.Ботевград, 30.04.2020 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемане Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, 
общественото имущество и околната среда в община Ботевград/вх.№0804-
16/,предложение на д-р Георги Канзов –общински съветник и  становища на 
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание      
чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 
75-79 от Административно-процесуалния кодекс, чл. 28, ал. 1, вр. чл. 8 и чл. 11, ал. 3 
от Закона за нормативните актове и проведено       гласуване   с   23  гласа „за“, 0 
гласа „против“,  3 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29, 
        

                    
          Р Е Ш И: 

 
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 

поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и 
околната среда в община Ботевград, както следва: 

  
I. В разпоредбите на Глава Втора „Права и задължения“, Раздел I 

„Правомощия и задължения на общинската администрация и кметствата“ се правят 
следните изменения и допълнения: 
 

1. В чл. 6 думите „Дирекция „Сигурност и обществен ред” се заменят с „Отдел 
„Контрол по сигурността и обществения ред“. 
 

II. В разпоредбите на Глава Четвърта „Осигуряване на обществения ред и 
чистотата в търговските обекти, заведения за хранене и развлечения“ се правят 
следните изменения и допълнения: 

 
1. В чл. 14: 
 

а) ал. 9 думите „Дирекция „Сигурност и обществен ред” се заменят с „Отдел 
„Контрол по сигурността и обществения ред“. 

 



 
2. В чл. 16 
 
а) ал. 3 думите „Дирекция „Сигурност и обществен ред” се заменят с „Отдел 

„Контрол по сигурността и обществения ред“. 
 

3. В чл. 17, ал. 2, т. 5 думите „Дирекция „Сигурност и обществен ред” се 
заменят с „Отдел „Контрол по сигурността и обществения ред“. 
 

III. В разпоредбите на Глава Пета „Безопасност и организация на 
движението по улиците и ред в обществения транспорт“ се правят следните 
изменения и допълнения: 
 

1. В чл. 24, ал. 10 думите „Дирекция „Сигурност и обществен ред” се заменят 
с „Отдел „Контрол по сигурността и обществения ред“. 

 
2. В чл. 26, ал. 6, т. 14 думите „Дирекция „Сигурност и обществен ред” се 

заменят с „Отдел „Контрол по сигурността и обществения ред“. 
 

IV. В разпоредбите на Глава Осма „Опазване на околната среда“, Раздел II 
„Отглеждане на домашни животни и птици“ се правят следните изменения и 
допълнения: 
 

1. Чл. 53 се изменя както следва: 
„Чл.53 (1) За паша в общински паркове, зелени площи и урбанизирани територии, 

гробищни паркове животните се задържат от Отдел „Контрол по сигурността и 
обществения ред”. За всеки започнат ден престой собствениците на задържаните 
животни заплащат по 50/петдесет/ лева на глава за едър добитък и по 30/тридесет/ лева 
на глава за дребен добитък. 

(2) Ако собственикът на задържаното/ите животно/и е известен, се уведомява кога 
и къде е/са задържано/и животното/ите и задълженията, които произтичат за него за 
всеки ден престой. 

(3) Ако собственикът на задържаното/ите животно/и е неизвестен, се поставя 
съобщение на информационното табло на общинска администрация - Ботевград и 
интернет страницата на Общината. 

(4) Освобождаването на животните се извършва след представяне на квитанция за 
плащане на престоя по ал. 1, изр. второ и възстановяване на нанесените щети. 

(5) Ако собственикът не заплати разходите по престоя на животното/ите, не ги 
потърси в седемдневен срок от получаване на съобщението за задържането им или е 
неизвестен, същите се продават на публичен търг с явно наддаване.  
 

2. Чл. 54 се изменя както следва: 
„Чл.54. (1) Публичният търг с явно наддаване се обявява със заповед на Кмета на 

община Ботевград, която съдържа: 
1. вида на процедурата - публичен търг с явно наддаване; 
2. кратко описание на обекта на продажба; 
3. начална тръжна цена, която е в размер на седемдневния престой, съгласно чл. 

53, ал. 1 от Наредбата; 
4. стъпка за наддаване в %-ти, но не повече от 5 % от началната тръжна цена; 



5. състав на комисията за провеждане на търга, не по-малко от трима членове, 
като един от тях е председател; 

6. дата, място и час на провеждане на търга и втора дата при неявяване на 
кандидати; 

7. условия за оглед на животното/ите. 
(2) Заповедта на Кмета на община Ботевград по ал. 1 се огласява чрез поставяне 

на информационното табло на общинска администрация - Ботевград и интернет 
страницата на Общината. 

(3) Тръжна документация за публичния търг с явно наддаване не се утвърждава. 
(4) Търгът се провежда в тридневен срок от датата на издаване на заповедта на 

Кмета на община Ботевград, а ако се пада в почивен ден, се провежда в първия следващ 
работен ден. В случай, че кандидати не се явят на първата дата, търгът се отлага за 
втората дата, която е не по-късно от три дни от първата. 

(5) Всеки дееспособен гражданин може да участва в публичния търг с явно 
наддаване.  

(6) Преди откриване на процедурата председателят на комисията снема 
самоличността на всички кандидати, вписва данните в протокол, който предоставя за 
подпис от страна на всички тях. 

(7) След откриване на процедурата от председателя на комисията не се допуска 
включване на нови участници. 

(8) Участниците наддават със съответната стъпка за наддаване, обявена в 
заповедта на Кмета на община Ботевград по чл. 54, ал. 1. 

(9) Наддаването се извършва чрез гласно обявяване на цената, която предлага 
участникът. Всяко следващо наддаване представлява достигнатата цена, плюс 
определената стъпка. 

(10) Преди третото обявяване на последната предложена цена, председателят 
прави предупреждение, че е последно и ако няма друго предложение, обявява 
приключване на наддаването. 

(11) След приключване на наддаването председателят на тръжната комисия 
обявява участника, предложил най-високата цена, класирането и закрива публичния 
търг. 

(12) Комисията оформя протокола от търга и го представя на Кмета на община 
Ботевград, а при негово отсъствие на ресорния зам.-кмет, за утвърждаване в същия ден. 

(13) Копие от протокола се предоставя на спечелилия търга, който е длъжен в срок 
от 24 часа от получаването да заплати цената. 

(14) От получената сума се удържа дължимото обезщетение за причинени вреди 
и разноските за престоя, а останалата част се предава на собственика, в случай, че е 
известен. Ако собственикът не е известен, остатъчната сума се задържа от Община 
Ботевград до изясняване на собствеността. 

(15) Ако в срок 1 месец от деня на продажбата, собственикът на животното/ите не 
се яви да получи остатъка от сумата по ал. 5 или продължава да не е известен, последната 
се внася в приход по сметка на Община Ботевград.“ 

 
V. В разпоредбите на Глава Десета „Административнонаказателни 

разпоредби“, се правят следните изменения и допълнения: 
 
1. В чл. 63: 
 
а) ал. 2 се изменя както следва: 



„(2) При първо нарушение се налага наказание глоба за физически лица в размер 
от 100 (сто) лева до 500 (петстотин) лева, а за ЕТ и юридически лица имуществена 
санкция в размер от 200(двеста ) лева до 1000 ( хиляда) лева.“ 

 
б) ал. 3 се изменя както следва: 
„(3) При повторно нарушение в рамките на 12 месеца се налага наказание глоба 

за физически лица в размер от 150 (сто и петдесет) лева до 2000 (две хиляди) лева, а за 
ЕТ и юридически лица имуществена санкция в размер от 300 (триста) до 3000 (три 
хиляди) лева.“ 

 
в) ал. 4 се изменя както следва: 
„(4) При трето нарушение в рамките на 12 месеца се налага наказание глоба за 

физически лица в размер от 300 (триста) лева до 3000 (три хиляди) лева, а за ЕТ и 
юридически лица имуществена санкция в размер от 500 (петстотин) лева до 4000 
(четири хиляди) лева.“ 

 
2. В чл. 64 думите и цифрите „60 на сто“ се заменят със „70 на сто“. 
 
3. Ал. 2 от чл. 66 се отменя. 

 
VI. В „Допълнителна разпоредба“ се правят следните изменения и 

допълнения: 
 
1. В §1. се създават нови т. 7, 8, 9 и  10 както следва: 
 
7. „Повторно” е нарушението, извършено в рамките на 12 месеца от влизането в 

сила на наказателно постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид 
нарушение. 

8. „Трето нарушение“ е нарушението, извършено в рамките на 12 месеца от 
влизането в сила на наказателно постановление, с което лицето е било повторно наказано 
за същото по вид нарушение. 

9. „Маловажно“ е нарушението, при което извършеното деяние с оглед липсата 
или незначителността на вредните последици или с оглед на другите смекчаващи 
обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с 
обикновените случаи на административно нарушение от съответния вид. 

10. „Системно“ е нарушението, извършено три или повече пъти в рамките на 12 
месеца от влизането в сила на първото наказателно постановление, с което на 
нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.“ 

 
 

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



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
    
      ПРЕПИС! 

 
  
  Р Е Ш Е Н И Е 
            №89          
Гр.Ботевград, 30.04.2020 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемане Наредба за 
изменение и допълнение  на Наредба за определяне размера на местните 
данъци на територията  на община Ботевград вх.№-0804-19/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, чл. 10, ал. 1, чл. 14, ал. 2 и ал. 7, чл. 21, ал. 4, чл. 37, ал. 2, чл. 44, ал. 4, чл. 49, 
ал. 3 и ал. 4, чл. 54, ал. 3, т. 5, ал. 4 и ал. 7, чл. 61з, ал. 1, т. 2, чл. 61с, ал. 1 и ал. 2 и 
Приложение №4 към глава втора, раздел VI, т. 1 от ЗМДТ       проведено       гласуване   
с   24  гласа „за“, 0 гласа „против“,  2 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,         

                    
          Р Е Ш И: 

 
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Ботевград, както 
следва: 

 
I. В разпоредбите на Глава Първа „Общи положения“ се правят 

следните изменения и допълнения: 
 
1. Чл. 2. се отменя, като на негово място се създава нов чл. 2. със 

следното съдържание:  

 „Чл.2. (1) В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:  
1. данък върху недвижимите имоти; 
2. данък върху наследствата; 
3. данък върху даренията; 
4. данък при възмездно придобиване на имущество; 
5. данък върху превозните средства; 
6. патентен данък; 



7. туристически данък; 
8. данък върху таксиметров превоз на пътници; 
9. други местни данъци, определени със закон. 

 (2) Размерите на местните данъци по чл.2 ал.1 се определят с тази 
наредба при условията, по реда и в границите, определени в Закона за 
местните данъци и такси; 

(3) Когато до края на предходната година общинският съвет не е 
определил размера на местните данъци за текущата година, местните 
данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на 
предходната година; 

 (4) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер 
и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.“ 
 

2. Чл. 3. се отменя, като на негово място се създава нов чл. 3. със 
следното съдържание:  
 „Чл.3. Местните данъци се заплащат в брой в касата на общинската 
администрация или безкасово по съответната сметка.“ 
 

 3. Чл. 4. се отменя, като на негово място се създава нов чл. 4. със 
следното съдържание:  
 „Чл.4. (1)  Данъчните декларации по ЗМДТ се подават от данъчно 
задължените лица по образец, утвърден от министъра на финансите, който 
се обнародва в „Държавен вестник“. 
 (2) Данъчните декларации по ал. 1 могат да се подават и по електронен 
път по реда на ДОПК.“ 

 
 4. В чл. 5. се създават нови ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 със следното 

съдържание: 
 „(3) В производствата по ал. 1 служителите на общинската 
администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в 
производствата по обезпечаване на данъчните задължения – на публични 
изпълнители.  
         (4) Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за задължения по ЗМДТ 
се предоставя само за задълженията за данъци и такси към Община 
Ботевград, по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице. 
         (5) Кметът на община Ботевград упражнява правомощията на 
решаващ орган по чл. 152, ал. 2  от ДОПК, а директорът на Дирекция 
„Местни данъци и такси“ на териториален директор на  НАП. 
 (6) Кметът на община Ботевград е компетентен орган за отсрочване 
или разсрочване на местни данъци в размер до 100 000 лева и до една година 
от датата на издаване на разрешението, а в останалите случаи е общинският 
съвет.“ 
 



 5. В чл. 6а.(1): 
а) в т. 1 думите „този закон“ се заменят със „ЗМДТ“. 
 
б) в т. 4 думите „този закон“ се заменят със „ЗМДТ“. 
 
в) т. 6 се отменя. 

 
II. В разпоредбите на Глава Втора „Местни данъци“, Раздел I 

„Данък върху недвижимите имоти“ се правят следните изменения и 
допълнения: 

 
1. Чл. 7., ал. 1 се отменя като на нейно място се създава нова ал. 1. със 

следното съдържание:  
„(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на 

територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и 
поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените 
места и селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които 
според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от 
Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението 
на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.“ 

 
2. В чл. 8., ал. 4 се създава изречение второ със следното съдържание: 
„(4) …При концесия за добив данъчно задължен е собственикът, с 

изключение на случаите, при коитов полза на концесионера е учредено 
вещно право на ползване върху поземления имот или съответна част от 
него.“ 

 
3. Чл. 9. става чл. 9, ал. 1, като се създава нова ал. 2 със следното 

съдържание: 
„(2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от 

съпритежателите на ограниченото вещно право, може да плати данъка за 
целия имот за сметка на останалите.” 

 
4.  Чл. 10., чл. 11, чл. 12, чл. 13, чл. 13а, чл. 13б, чл. 13в, чл. 14, чл. 15, 

чл. 16, чл. 17, чл. 18, чл. 19, чл. 20 и чл. 21 се отменят, като на тяхно място 
се създават нови чл. 10., чл. 11, чл. 12, чл. 13, чл. 14, чл. 15, чл. 16, чл. 17, чл. 
18, чл. 19, чл. 20, чл. 21 и чл. 21а със следното съдържание: 

„Чл.10. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се 
използват или не. 

 
Чл.11. (1) За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат 

на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на 
територията собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок 



общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация 
за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти. 

(2) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за 
новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда 
на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне 
на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях 
се предоставят на служителите в дирекция МДТ от възложителя на строежа 
в двумесечен срок след завършването на сградата в груб строеж по образец, 
определен от министъра на финансите. 

(3) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за 
имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или 
безвъзмезден начин по раздел трети от тази глава. 

(4) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено 
вещно право на ползване в срока по ал. 1 предприятията подават 
информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение 
за определянето на данъка. 

(5) При преустройство и при промяна на предназначението на 
съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при 
промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на 
данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока 
по ал. 1. 

(6) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се 
подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ. В случай че не е подадена данъчна 
декларация по ал. 1 от наследниците или заветниците, след изтичането на 
срока по чл. 32 служителите на дирекция МДТ образуват партида за 
наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и 
в регистъра на населението. 

(7) Подадената декларация от един съсобственик, съответно 
ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели. Подадените 
данни по ал. 2 от един възложител ползват останалите възложители. 

(8) Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната 
в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са 
удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в 
изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради или в качеството и на възложител по 
Закона за устройство на територията. Служител от общинската 
администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите 
характеристики на имота. 

 
Чл.12. (1) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи 

данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени. 
(2) При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване 

на ограничено вещно право на ползване приобретателят дължи данъка от 



началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в 
собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от 
прехвърлителя. 

(3) Завършването на сграда или на част от нея се установява с 
удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, 
издадени по реда на Закона за устройство на територията, както и с 
удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър. 

(4) Органите, издаващи документите по ал. 3, предоставят служебно 
по един екземпляр от тях на данъчната служба на общината в 
едноседмичен срок от издаването им. 

(5) Данъкът по ал. 1 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок 
от завършването на сградата в груб строеж, съответно - в едногодишен 
срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е 
издадено разрешение за ползване. 

(6) Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият 
ръководител - за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от 
съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от 
съставянето му. 

(7) Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на 
чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по 
ал. 5 се установяват с констативен акт, съставен от служители на общината. 
Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, което може да оспори 
констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването. 

 
Чл.13. (1) При частично или пълно унищожаване на сградите, както 

и при преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и 
обратно данъчно задължените лица уведомяват за това общината по 
местонахождението на имота по реда и в срока по чл. 14, ал. 1. 

(2) В случаите по ал. 1 задължението за плащане на данъка се 
прекратява, съответно възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в 
който е настъпила промяната. 

 
Чл.14. (1) Служителят на общинската администрация проверява 

подадените декларации и предоставената служебно информация по чл. 12, 
ал. 4, 6 и 7 от Наредбата и чл. 51, ал. 1 от ЗМДТ. Той може да иска 
допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от 
декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз 
основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда - и чрез 
измерване на имота от техническите органи. 

 



Чл.15. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на 
недвижимите имоти към 1 януари на годината, за която се дължи и се 
съобщава на лицата до 1 март на същата година. 

(2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът 
се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. 
В случаите на промяна от общинските съвети на границите на зоните в 
населените места и категориите на вилните зони или на населените места 
данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на 
следващата година. 

(3) Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, 
които са собственост на предприятията или върху които им е учредено 
ограничено вещно право на ползване. 

 
Чл.16. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се 

определя от служител на общинската администрация по норми съгласно 
приложение № 2 на ЗМДТ в зависимост от вида на имота, 
местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава 
на данъчно задължените лица. 

 
Чл.17. (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията 

е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно 
приложение № 2, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно 
приложение № 2. 

(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено 
право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на 
собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за 
жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2. 

(3) Данъчната оценка на имотите по чл. 11, ал. 2, върху които са 
построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите по 
приложение № 2. 

(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от 
служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото 
лице. Данъчната оценка се определя от служител на общинската 
администрация и при наличие на счетоводни данни, определени в 
нарушение на приложимото счетоводно законодателство. Определянето на 
данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс. 
 

Чл.18. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в 
размер на 2,0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. 

 



Чл.19. Данъкът се определя от служител на общинската 
администрация по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава 
на данъчно задълженото лице или на негов законен представител. 

 
Чл.20. (1) Освобождават се от данък: 
1. общините, за имотите - публична общинска собственост; 
2. държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако 

имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е 
освободено от данък; 

3. читалищата; 
4. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават 

дипломатически и консулски представителства, при условията на 
взаимност; 

5. сградите на Българския червен кръст и на организациите на 
Червения кръст, регистрирани в друга държава - членка на Европейския 
съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство; 

6. сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен 
процес и научна дейност; 

7. храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна 
дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени - 
собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, както 
и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са 
построени - собственост на законно регистрираните вероизповедания в 
страната; молитвените домове, храмовете и манастирите трябва да са 
вписани в регистъра по чл. 12, ал. 3 от Закона за вероизповеданията; 

8. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти 
за обществени нужди; 

9. сградите - културни ценности, когато не се използват със 
стопанска цел; 

10. музеите, галериите, библиотеките; 
11. имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди 

на обществения транспорт; 
12. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или 

съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация; 
13. недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена 

по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 
години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се 
използват от държавата, общините, обществените организации или от 
търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, 
се дължи от ползвателите; 

14. сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и 
получили сертификати с клас на енергопотребление „B“, и сградите, 



въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с 
клас на енергопотребление „C“, издадени по реда на Закона за енергийната 
ефективност и наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност, 
както следва: 

а) за срок 7 години - считано от годината, следваща годината на 
издаване на сертификата; 

б) за срок 10 години - считано от годината, следваща годината на 
издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на 
възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване 
нуждите на сградата; 

15.  сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 
1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „C“, 
и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили 
сертификати с клас на енергопотребление „D“, издадени по реда на Закона 
за енергийната ефективност и наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната 
ефективност, както следва: 

а) за срок три години - считано от годината, следваща годината на 
издаване на сертификата; 

б) за срок 5 години - считано от годината, следваща годината на 
издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на 
възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване 
нуждите на сградата. 

(2) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7 е при условие, че 
имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност. 

(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти. 
(4) За имотите по ал. 1, т. 13, правото на собственост върху които е 

възстановено преди 1 януари 1999 г., петгодишният срок започва да тече 
от тази дата, а за имотите, собствеността върху които е възстановена след 
тази дата, този срок започва да тече от месеца, следващ месеца на 
възстановяването. 

(5) Освобождаването от данък по ал. 1, т. 14 и 15 се прилага за общ 
срок за съответната сграда, не по-дълъг от 10 години. 

(6) Освобождаването от данък по ал. 1, т. 14 и 15 не се прилага в 
случаите, в които сградата е получила сертификат с клас на 
енергопотребление в резултат на предприети мерки за енергийна 
ефективност, финансирани с публични средства. 

 
Чл.21. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 

на сто намаление. 
(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена 

работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто 
намаление. 



(3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно 
жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по 
чл. 18, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който 
едновременно са декларирани като основни жилища. 

(4)  Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за 
ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в 
срока по чл. 11, ал. 1. 

 
Чл.21а. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две 

равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, 
за която е дължим. 

(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 
5 на сто. 

(3) При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на 
вещни права върху недвижим имот дължимият до 
прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на 
прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя 
преди прехвърлянето/учредяването. 

(4) За недвижимите имоти, придобити през текущата година, 
данъкът се заплаща в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които 
придобиването е след изтичане на сроковете по ал. 1, данъкът се заплаща в 
двумесечен срок от датата на придобиването на имота. 

(5) Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета 
на община Ботевград. Данъкът, дължим от концесионера за имот, 
разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на 
общината, на чиято територия е по-голямата част от имота.“ 
 

III. В разпоредбите на Глава Втора „Местни данъци“, Раздел II 
„Данък върху наследствата“ се правят следните изменения и 
допълнения: 

 
1. В чл. 30, ал. 2 се отменя. 
 
IV. В разпоредбите на Глава Втора „Местни данъци“, Раздел III 

„Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден 
начин“ се правят следните изменения и допълнения: 
  

1. В чл. 32, ал. 4 се изменя по следния начин: 
„(4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, придобити 

преди първоначалната им регистрация за движение в страната.“ 
 
2. В чл. 37.: 
а)  в ал. 1 думата „общината“ се заменя с „Община Ботевград“. 



 
б) в ал. 2 след думите и цифрите „…по чл. 32, ал. 3“ се добавят „от 
ЗМДТ“. 
 
в) създава се нова ал. 4 със следното съдържание: 
„(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 32, ал. 5 и 6 от 

Наредбата и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 от ЗМДТ, както и за получени и 
предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за 
осъществяване на общественополезна дейност.“ 

 
3. Чл. 37а.. се отменя, като на негово място се създава нов чл. 37а.. със 

следното съдържание: 
„Чл. 37а. (1) Службата по вписванията към Районен съд Ботевград в 

7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, 
учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими 
имоти.  

(2) Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката 
уведомяват съответната община за прехвърлените вещни прававърху 
недвижимите имоти и преводните средства, като предоставят допълнителна 
информация за размера на заплатения данък по чл. 37, ал. 1 и основата 
върху, която е определен. 

(3) Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят 
ежедневно по електронен път на Министерството на финансите данни от 
регистъра на пътните превозни средства.  

(4) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването.  

(5) Служителите от дирекция МДТ, в едномесечен срок от получаване 
на уведомлението по ал. 1, определят годишния данък за прехвърлените, 
учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите 
имотивъз основа на данъчната оценка, послужила за опрделяне на данъка по 
този раздел, и уведомяват данъчно задължените лица.“ 

 
V. В разпоредбите на Глава Втора „Местни данъци“, Раздел IV 

„Данък върху превозните средства“ се правят следните изменения и 
допълнения: 
 

1. В чл. 40: 
а) в ал. 4 след след думите и цифрите „…по чл. 32“ се добавят „ ,като 

в случай че същата не е подадена в посочения срок, служител на 
общинската администрация образува служебно партида за превозното 
средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на 
населението.“. 



 
б) в ал. 5, се създава т. 5 със следното съдържание: 
„5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 45, 

ал. 4.“ 
 
в) в ал. 6 изречение трето се изменя както следва: 
„При придобиване на превозно средство по наследство декларацията 

се подава в срока по чл. 25, като в случай че същата не е подадена в 
посочения срок, служител на общинската администрация образува 
служебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични в 
общината и в регистъра на населението.“ 

 
г) в ал. 9 изречение второ „При прекратяване на регистрация на 

превозно средство данъчно задълженото лице представя документ от 
компетентен орган.“ се заличава. 

 
VI. В разпоредбите на Глава Втора „Местни данъци“, Раздел V 

„Патентен данък“ се правят следните изменения и допълнения: 
 
1. В чл. 48, ал. 1, т. 2 след думите „на регистрация“ се добавят „при 

доставки на услуги по чл. 97а и“. 
 
VII. В разпоредбите на Глава Втора „Местни данъци“, Раздел VI 

„Туристически данък“ се правят следните изменения и допълнения: 
 
1. В чл. 58: 
а) в ал. 1 думите „категорията на средствата за подслон и местата 

за настаняване“ се заменят с  „категорията или регистрацията на 
местата за настаняване“. 

 
б) ал. 2 се изменя както следва: 
„(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя 

от служител на общинската администрация въз основа на данни от Единната 
система за туристическа информация, поддържана от Министерството на 
туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по 
размера на данъка по ал. 1. 

 
VIII. В Приложение №2 към чл. 56 „Видове патентни дейности и 

годишни размери на данъка“ се правят следните изменения и 
допълнения: 
 

1. Т. 1 се изменя както следва: 



„1. Места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една 
или две звезди или регистрирани по Закона за туризма – данъкът се определя 
за стая според местонахождението на обекта в размер на: 

1 и 2 звезди 75 лв. 50 лв. 25 лв. 
 
2. Т. 21. от Приложение №2 към чл. 56 „Видове патентни дейности и 

годишни размери на данъка“ се отменя. 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

    
      ПРЕПИС! 

 
  
  Р Е Ш Е Н И Е 
            №90           
Гр.Ботевград, 30.04.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на .Докладна записка относно приемане Наредба за устройство и 
управление  на гробищните паркове и обредни зали на територията на община 
Ботевград /вх.№-0804-32//и  становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 
Общинският съвет – Ботевград на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 75-79 от 
Административнопроцесуалния кодекс, чл. 28, ал. 1, вр. чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона 
за нормативните актове и Наредба №2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към 
гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници 
издадена от Министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила 
от 10.05.2011 г., изм. и доп., бр. 97 от 10.12.2019 г. и    проведено  поименно       
гласуване   с   25  гласа „за“, 0 гласа „против“,  1 глас „въздържал се“ от общ брой 
общински съветници 29,         

                    
          Р Е Ш И: 
 

1. Приема Наредба за устройство и управление на гробищните 
паркове и обредните зали на територията на община Ботевград. 
 
 

НАРЕДБА 

ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ 
И ОБРЕДНИТЕ ЗАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД 
 
 

РАЗДЕЛ I 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1 (1) Тази наредба урежда управлението, стопанисването и 
вътрешния ред в гробищните паркове и обредни зали, реда и условията за 
погребения, ползването и благоустрояването на гробищните и урнови места 



и свързаните с тази цел услуги в гробищните паркове на гр. Ботевград и 
населените места в общината. 

(2) Гробищните паркове и обредните зали функционират и се 
управляват в съответствие със законовата уредба в страната и решенията на 
Общинския съвет. 

 
Чл. 2. Гробищните паркове са терени със специално предназначение. 

Те са публична общинска собственост. Тяхното изграждане и поддържане 
да се извършва съгласно Наредба №2 от 21.04.2011 г. за здравните 
изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването и 
пренасянето на покойници. 

 
Чл. 3. Разширяването, закриването на действащи гробищни паркове и 

създаването на нови се извършва с решение на Общинския съвет, в 
съответствие със законовата уредба на страната, касаеща тази дейност. 

 
Чл. 4. Гробищните паркове, включително и тези по чл. 24 от Закона за 

вероизповеданията, се вписват в публичния регистър по чл. 36, ал. 3 от 
Закона за здравето. 
 

РАЗДЕЛ II 
УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 5 (1) Община Ботевград, в рамките на своя бюджет, определя 
средства за поддържане, благоустрояване и разширение на гробищните 
паркове, изграждане на сгради и съоръжения, водопроводи, осветление и др. 

(2) Гробищните паркове в кметствата от Общината се управляват и 
поддържат от съответния кмет на кметство. 

(3) Гробищният парк на територията на гр. Ботевград се управлява и 
поддържа от ОП „Обредни дейности”. 

 
Чл. 6. ОП „Обредни дейности” осигурява извършването на следните 

услуги: 
1. изготвя справка за обявител, която заедно с личната карта на 

покойника и съобщението за смърт, предава по надлежния ред в служба 
ГРАО на Общината; 

2. определя деня, часа и гробното място за погребението; 
3. организира превозването на покойника и опечалените до 

гробищния парк; 
4. води регистър на гробните места; 
5. извършва услуги, свързани с траурните обреди по заявка на 

гражданите; 
6. събира гробищните такси, утвърдени от Общинския съвет; 



7. обезпечава всички условия за нормален погребален процес и 
осъществява контрол по спазване на нормативната уредба. 

 
РАЗДЕЛ III 

ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ 

Чл. 7 (1) Гробните места обхващат: обикновени гробове, урнови ниши 
и фамилни гробни места, състоящи се от два и повече гроба. 

(2) Обикновените гробове са обособени места от гробищния парк, 
съгласно изискванията на Наредба №2 от 21.04.2011 г. за здравните 
изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребаването и 
пренасянето на покойници. 

(3) Урновите гробове са обособени в определени размери части на 
гробищния парк за полагане на урни с праха на покойници. 

(4) Урновите ниши са обособени части от специално изградени в 
гробищния парк стени (урнови стени) с определени размери за полагане на 
урни с праха на покойници. 

 
Чл. 8 (1) С полагането на покойник или урна с праха му в гроб или 

урнова ниша, за наследниците му по закон или по завещание, възниква 
право на ползване. 

(2) Правото на ползване е срочно, освен в случаите на възмездно 
придобиване на ползването за вечни времена. 

(3) Възмездно преотстъпване на право на ползване не се допуска. 
(4) Безвъзмездно преотстъпване на правото на ползване, наследниците 

могат да извършат само с писмено заявление до ОП „Обредни дейности”. 
 

Чл. 9 (1) Правото на ползване на обикновен и урнов гроб, както и на 
фамилни гробници обхваща: 

1. извършване на последващи погребения в него по реда и 
условията на тази Наредба; 

2. поставяне на временни или трайни надгробни знаци:-паметник, 
фото-керамични портрети, изписване имената на покойника и датата на 
раждането и смъртта му; 

3. засаждане на цветя; 
4. извършване на траурни и възпоменателни обреди. 

  (2) Правото на ползване на урнова ниша обхваща: 
1. извършване на последващо урнополагане по реда и условията на 

тази Наредба; 
2. поставяне на табела с изписването на името на покойника, 

датата на раждане и смърт и фотокерамична снимка с лика му; 
3. полагане на цветя в монтираната край нишата ваза; 
4. извършване на траурни възпоменателни обреди. 



(3) Ограждане на гробни места, монтиране на паметници и 
благоустрояване на отделни гробове и фамилни гробници се допуска след 
депозирана молба и издадено разрешение от ОП „Обредни дейности” или 
кмета на кметството. 

Чл. 10 (1) Извършването на последващо погребение в обикновен гроб 
не се допуска преди изтичането на 8 години от предишно погребение. Това 
ограничение не се прилага за урнополагане. 

(2) В зависимост от особеностите на почвата и нивото на 
подпочвените води Кмета на общината, съгласувано с директора на 
съответната регионална здравна инспекция, може да определя и по-висока 
граница за погребване в стар гроб, ако определеният срок за пълно разлагане 
на органичната материя е недостатъчен. 

Чл. 11 (1) Правото на ползване при погребение на първия покойник е 
безплатно за срок от 8 години, а след това може да бъде продължено за срок 
до 10 години или за вечни времена, като правоимащите лица заплатят 
определената от Общински съвет – Ботевград такса, съгласно Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Ботевград, но не по-късно от 12 месеца след 
изтичане сроковете по този член. 
 (2) Възмездно продължаване на ползването може да се разреши и след 
изтичане на срока, ако просрочването се дължи на уважителни причини и 
гробното място е поддържано и благоустроено. 

 
Чл. 12 (1) При последващи погребения в едно гробно място, правото 

на ползване може да бъде продължено по искане на наследниците на 
следващи погребани в същото гробно място лица. В тези случаи се 
продължава правото на ползване и за наследниците на първия погребан. 

(2) Когато първото погребано лице няма наследници и правото на 
ползване е продължено, наследниците на следващите покойници по реда на 
извършените погребения в същото гробно място, придобиват право на 
ползване след като декларират писмено, че и първият погребан няма 
наследници. 

 
Чл. 13. За неуредените в предходните членове случаи се прилагат 

разпоредбите на Закона за наследството. 
 

РАЗДЕЛ IV 
ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ 

Чл. 14 (1) В гробищните паркове на гр. Ботевград и кметствата от 
общината се погребват покойници с постоянен или настоящ адрес приживе 



в съответното населено място. 
(2) Покойници от други населени места могат да бъдат погребвани в 

гр. Ботевград и кметствата от общината, ако има основателни причини за 
това, или се ползва правото на ползване. 

(3) Покойници, които са чужди граждани и на които близките не са 
потърсили тялото, се погребват в гробищния парк на съответното 
населеното място в което са починали. 

 
Чл. 15. Покойници, принадлежали приживе към някоя религиозна 

общност или етническа група, се погребват по реда на тази Наредба. 
 

Чл. 16 (1) Погребенията се извършват през деня, не по-рано от 24 часа 
и не по-късно от 48 часа от настъпването на смъртта, по ред, определен от 
Общинско предприятие „Обредни дейности”. Погребване след 48 часа се 
извършва при условие, че са взети мерки за запазване или консервиране на 
трупа. 

(2) Гробното място трябва да има следните размери: ширина 100 см, 
дължина 200 см и дълбочина 150 см. 

(3) Погребването на покойници извън Гробищните паркове се допуска 
в изключителни случай с разрешение на Кмета на общината, или 
упълномощено от него лице, съгласувано с органите на Регионална здравна 
инспекция.  

(4) Близките на починалия, или упълномощено лице от болничното 
заведение, където е настъпила смъртта, са длъжни в срок от 48 часа след 
констатирането й, да уведомят в ОП „Обредни дейности” или кметството за 
настъпилото събитие, като представят съобщението за смърт и личната 
карта на починалия. Длъжностното лице издава на близките препис-
извлечение от акта за смърт, който служи за разрешение за погребение. 
Действия по организацията на погребението се предприемат след 
издаването на препис-извлечение от акта за смърт. 

 
Чл. 17. Когато има съмнения или данни за насилствена смърт, 

погребението се извършва след като се получи разрешение от 
компетентните органи. 

 
Чл. 18. В урновата ниша не се разрешава поставянето на други 

предмети, освен урната с праха на покойника. 
 
Чл. 19. Погребването в общи гробове е забранено. 
 
Чл. 20. Предварително запазване на гробни места е забранено. 

 



РАЗДЕЛ V 
ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ 

Чл. 21 (1) Гражданските ритуали се провеждат в обредните зали или 
на открито от лица, определени от управителя на ОП „Обредни дейности” 
или кметовете на кметства. 

(2) Религиозни ритуали се провеждат от духовни лица, съгласно 
каноните на съответната религия. Те могат да ползват ритуалната зала, ако 
това не се забранява от тяхната религия. 

(3) Траурни ритуали могат да се извършват и на гроба освен, ако не 
пречат на съседните гробове. 

(4) Обредни действия и ритуали, противоречащи на добрите нрави и 
благоприличие са недопустими. 
 

РАЗДЕЛ VI 
ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ 

Чл. 22. Посещения в гробищните паркове се допускат: 
1. за времето от 1 април до 30 септември от 6:00 часа до 21:00 часа; 
2. за времето от 1 октомври до 31 март от 7:30 часа до 17:30 часа. 

 
Чл. 23. В районите на гробищните паркове се забранява: 

1. посещение на деца под 10 годишна възраст, без придружител; 
2. влизането с превозни средства, освен ако с тях се обслужват 

инвалиди, болни или възрастни немощни хора; 
3. въвеждането на кучета и други животни; 
4. отсичането на дървета без разрешение на службите за опазване 

на околната среда в общината; 
5. приготвянето на циментови и варови разтвори по алеите, 

струпването на строителни материали и части от паметници, без разрешение 
от ОП „Обредни дейности“. 

 
Чл. 24. С разрешение от ОП „Обредни дейности”, може да се допусне 

влизането на превозни средства за превозване на строителни материали и 
паметници.  

 
Чл. 25. Не се разрешава извън определените за целта места: 

1. изхвърлянето на хранителни и други отпадъци, увехнали цветя и 
треви; 

2. палене на огън; 
3. засаждане на плодни и декоративни дървета в гробните места и 

по алеите; 
4. разлепване и поставяне на некролози, афиши, рекламни 



материали, съобщения и др. подобни. 
 

Чл. 26 (1) Наследниците на починалия или откупилите гробните места 
са длъжни да поставят трайни надгробни знаци и да ги поддържат в добър 
вид. 

(2) Наследниците на починалия или откупилите гробните места са 
длъжни да почистват гробните места и окологробното пространство. 

 
Чл. 27. Гробните места, за които не са плащани такси за 

правоползване и не се поддържат се предоставят за други погребения. 
 

РАЗДЕЛ VII 
КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

Чл. 28 (1) Лицата, търговците и дружествата, които извършват 
погребални и строителни услуги на гражданите на територията на 
гробищните паркове са длъжни да искат разрешение от Общинското 
предприятие, стопанисващо гробищния парк и обредните зали. При липса 
на разрешение в нарушение на същото лицата се наказват с  глоба в размер 
от 100 до 300 лева.  

(2) При повторно нарушение, извършено от същия нарушител в 
едногодишен срок, след издаване на наказателното постановление, глобата 
е в размер от 300 до 1000 лева, като издаденото разрешение за работа в 
гробищните паркове се отнема. 

(3) Актовете, установяващи отделни нарушения, се издават от 
управител на ОП „Обредни дейности”, а наказателните постановления се 
издават от Кмета на общината или упълномощено от него лице от 
общинската администрация. 

(4) На лица извършващи прояви на вандализъм на територията на 
общинските гробищни паркове се налага глоба в размер от 100  до 1000 лева, 
доколкото деянието не представлява престъпление по смисъла на 
Наказателния кодекс.  

(5) За всички останали нарушения на Наредбата се налага глоба от 50 
до 500 лева.  

(6) Размерът на глобата по по-горната алинея се определя в зависимост 
от нанесените щети. 

 
Чл. 29 (1) За изградените и монтирани без разрешение паметници, 

огради и съоръжения на територията на гробищните паркове или които са 
извършени в отклонение на даденото разрешение, се предприемат 
съответните принудителни мерки, предвидени в ЗУТ.  

 



РАЗДЕЛ VIII 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Наредбата е приета на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и 
Наредба №2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните 
паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници. 

§2. Настоящата Наредба влиза в сила от момента на приемането й от 
Общински съвет – Ботевград и отменя Наредба за устройство и управление 
на гробищните паркове и обредните зали на територията на община 
Ботевград, приета с Решение на Общинския съвет №3/26.01.2006 г. 

 
§3. Контролът по изпълнение на Наредбата се възлага на Секретаря на 

община Ботевград. 
 
§4. Процедурите стартирани преди влизането в сила на настоящата 

Наредба се довършват по досегашния ред. 
 
§5. Настоящата Наредба е приета с Решение № 

………………………….. на Общински съвет – Ботевград. 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
    
      ПРЕПИС! 

 
  
  Р Е Ш Е Н И Е 
            №91           
Гр.Ботевград, 30.04.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно съгласие за поемане на общински дълг 
чрез ползване на краткосрочен банков кредит – овърдрафт /вх.№0804-36/и  
становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – 
Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т.10 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация , във вр. с чл.13,чл.16,чл.17 и чл.19 от Закона за общинския 
дълг и    проведено  поименно       гласуване   с   25  гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 
гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         

                    
          Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие община Ботевград да поеме краткосрочен общински дълг 
чрез ползване на банков кредит за оборотни цели, със срок на ползване до една 
година  при условията на овърдрафт по разплащателната сметка  при следните  
основни параметри на дълга: 
- Максимален размер на дълга – 1 600 000/един  милион и шестстотин 
хиляди  / лева; 
- Валута на дълга – лева; 
- Вид на дълга  - краткосрочен  общински дълг , чрез банков кредит – 
овърдрафт; 
- Начин на усвояване  -  при условията на кредит – овърдрафт ; 
- Срок за усвояване на дълга - до една година , считано от датата на 
подписване на договора за кредит – овърдрафт;  
- Начин на обезпечаване  - учредяване на особен залог върху собствени 
приходи; 
-Срок на  погасяване – до една година , считано от датата на подписване на 
договора за кредит – овърдрафт, с възможност за предсрочно погасяване изцяло 
или на части , без такса за предсрочно погасяване ; 
-  Максимален лихвен процент  до  2,8 %; 
-  Годишна такса управление  до  0,5 % еднократно 
 
 



 
                  2. 
 
2. Възлага и делегира права на  Кмета на община Ботевград да  подпише договор 
за банков кредит – овърдрафт по разплащателната сметка , договор за особен залог 
и всички други документи, свързани с ползването на банковия кредит и учредяване 
на обезпечението, както 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 
            №92          
Гр.Ботевград, 30.04.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на . Докладна записка относно изменение на Решение №25/19.12.2019 
година на ОбС-Ботевград отнасящо се до определяне на таксата за битови отпадъци 
в община Ботевград за 2020 година /вх.№0804-31/и  становища на Постоянните 
комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 1 и чл. 73 от АПК, чл. 66, ал. 1 и чл. 67, ал. 1 от 
ЗМДТ, чл. 14 във вр. с § 11 (от ПЗР) от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Ботевград 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. Точка 3 от Решение №25/19.12.2019 г. на Общински съвет – 

Ботевград се изменя както следва: 

„3. На предплатилите задължени лица в срок до 30 юни 2020 г. се 
прави отстъпка както следва: 

3.1. в размер на 30% за физически лица. 

3.2. в размер на 15% за предприятия, попадащи в категорията 
микро, малки и средни предприятия, съгласно чл. 3 от ЗМСП, ако подадат 
декларация за това обстоятелство, с приложено удостоверение за наети лица 
от НАП, издадено към момента на подаване на декларацията. Срокът за 
подаване на декларацията е преди предплащане на таксата - 12 юни 2020 г. 

3.3. в размер на 10%  за предприятия, попадащи в категорията 
големи предприятия и микро, малки и средни предприятия, неподали 
декларация и удостоверение от НАП. 

3.4. в размер на 10% за  физически лица и предприятия, подали 
декларация по чл. 71 ал. 1 от ЗМДТ. 



 

 

3.5. в размер на 10%  на предприятия, допуснати до свободно 
договаряне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.“ 

 2. Определянето на размера на таксата за битови отпадъци в община 
Ботевград за 2020 г. и одобряването на план – сметка за необходимите 
разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено 
ползване в община Ботевград през 2020 г. представлява общ 
административен акт и за него следва да се прилага Раздел II, Глава пета от 
АПК. С оглед обстоятелството, че настоящия случай е неотложен, тъй като 
с решението се защитават особено важни обществени интереси, в частност 
спазване на противоепидемичните мерки на територията на Република 
България и недопускане разпространение на вирусната инфекция и 
запазване имуществото на гражданите, следва на осн. чл. 73 от АПК да не 
се спазят разпоредбите за уведомяване и участие на заинтересованите лица 
в производството по издаване на акта. 
 

3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс 
се допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на 
приемането му. С предварителното изпълнение се защитават особено важни 
обществени интереси, в частност спазване на противоепидемичните мерки 
на територията на Република България и недопускане разпространение на 
вирусната инфекция и запазване имуществото на гражданите и спазване на 
разпоредбата на § 11 от ПЗР от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги 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 
            №93          
Гр.Ботевград, 30.04.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно предложение за одобрение на 
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на 
община Ботевград за 2019 година/вх.№0803-34/и  становища на Постоянните 
комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание  
чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА,чл.24,т.4 от Закона за регионалното развитие и  във 
връзка с чл.91,ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 
развитие  и  проведено    гласуване   с   25  гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 гласа 
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         

                    
          Р Е Ш И: 

 
 

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински 
план за развитие 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 
            №94          
Гр.Ботевград, 30.04.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИЛИН ЧЕРНЯШКИ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане 
Общинска програма за закрила на детето в Община Ботевград/вх.№-0804-7/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  и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 
закрила на детето 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.Приема  Общинска програма за закрила на детето 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 
            №95         
Гр.Ботевград, 30.04.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемане Общинска програма  на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от общински училища в Община 
Ботевград през 2020 година/вх.№-0804-30/и  становища на Постоянните комисии 
по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание  чл.21,ал.1,т.12  и 
чл.17,ал.1,т.3от ЗМСМА във вр. с чл.12,ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда 
за осъществяване закрила на деца с изявени дарби 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. Приема Общинска програма  на мерките за закрила на деца с изявени 

дарби от общински училища в Община Ботевград през 2020 година   
 
 
 
 
 
 
 
 
  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
    
      ПРЕПИС! 

 
  
 
 
 
 
 
  Р Е Ш Е Н И Е 
            №96          
Гр.Ботевград, 30.04.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИЛИН ЧЕРНЯШКИ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  отчет за 
дейността на НЧ „Христо Ботев 1884“-Ботевград за 2019 година ,отчет за 
изразходените от бюджета на община Ботевград финансови  средства през 2019 
година /вх.№0804-6/ 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  25 гласа 
„за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,
         

                    
          Р Е Ш И: 

 
 
1.Приема за информация Отчета за дейността на НЧ “Христо Ботев 1884“-
Ботевград за 2019 година и отчета за изразходените от бюджета на община 
Ботевград финансови средства през 2019 година. 
 

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

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
    
      ПРЕПИС! 

  Р Е Ш Е Н И Е 
            №97         
Гр.Ботевград, 30.04.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно изменение на Решение №64 от 
26.03.2020 година на ОбС-Ботевград с което се приемат Правила за прием и 
критерии за класиране на децата в общинските детски ясли и детски градини на 
територията на община Ботевград /вх.№0804-39/ и  становища на Постоянните 
комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21, ал.2 
от ЗМСМА и чл. 1, ал.2 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и 
преместване на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията 
на Община Ботевград, приета с Решение №33 от 27.02.2020г. на Общински съвет - 
Ботевград и  проведено    гласуване   с   21  гласа „за“, 1 глас „против“, 3 гласа 
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         

                    
          Р Е Ш И: 

 
 1.  Изменя Решение №64 от 26.03.2020г. на Общински съвет - Ботевград за 
приемане на Правила за прием и критерии за класиране на децата в общинските 
детски ясли и детски градини и основните и прилежащи райони на общинските 
детски ясли и детски градини на територията на община Ботевград в частта 
Приложение №1, Раздел II както следва: 

Било: 
3.1 Индивидуални критерии: 

Индекс Критерии Точки Пояснение 

К1 Деца, чиито родител или 
официален настойник, който 
подава заявлението,  има 
настоящ адрес в основния 
район на детската ясла/детска 
градина не по-малко от пет 
години преди датата на 
кандидатстване. 

50т. 
 
 
 
 
 
 
 
 

При записване се представя 
удостоверение за настоящ 
адрес. 
 
 
 
   

К2 
 
 
 
 

Деца, чиито родител или 
официален настойник, който 
подава заявлението, има 
настоящ адрес в прилежащия 
район на детската градина не 

30т. При записване се представя 
удостоверение за настоящ 
адрес. 



 
 

по-малко от пет години преди 
датата на кандидатстване. 

К3 Деца, чиито родител или 
официален настойник, който 
подава заявлението, има 
настоящ адрес в основния или 
прилежащия район на 
детската ясла/ детската 
градина, по-малко от пет 
години преди датата на 
кандидатстване или не попада 
в основния и прилежащ район 
на детската градина. 

6т. 
 
 

При записване се представя 
удостоверение за настоящ 
адрес. 

К4 Деца, които имат брат/сестра, 
посещаващи през настоящата 
учебна година, детската 
ясла/детската градина, за 
която родителят или 
официалният настойник е 
подал заявление за участие в 
класиране. 

50т. Проверката на критерия се 
извършва на място в детската 
ясла/детската градина при 
потвърждаване на 
приема, като 
родителят/настойникът 
представя удостоверение за 
раждане на брата/сестрата за 
справка. 

 
3.2. Общи критерии: 

Индекс Критерии Точки Пояснение 
К5 Деца от многодетни семейства 

с три и повече деца до 18 
годишна възраст. 

20т. При записване се представят 
оригинали и копия на 
удостоверенията за раждане 
на децата в семейството, 
ненавършили 18 години. 

К6 Деца с определени с решение 
на ТЕЛК/ НЕЛК над 70%. 

10т. При записване се представя 
решение на ТЕЛК/ НЕЛК. 

К7 Деца - сираци и полусираци 15т. При записване се представя/т/ 
копие/я/ от акт за смърт на 
родител/и и удостоверение за 
раждане на детето. 

К8 Всяко едно от посочените 
желания 
за детска ясла/детска градина 
носи допълнителен 
брой точки към общия брой на 
детето за класиране като: 
 
Първо желание 

 
 
 
 
 
 
5т. 
4т. 

 



Второ желание  
Трето желание 

3т. 

 
 
Става: 

3.1 Индивидуални критерии: 
 
Индекс Критерии Точки Пояснение 

К1 
 
 
 
 
 
 
 

Деца, чийто родител или 
официален настойник, който 
подава заявлението,  има 
настоящ адрес в основния 
район на детската ясла/детска 
градина не по-малко от три 
години преди датата на 
кандидатстване. 

50т. 
 
 
 
 
 
 
 

При записване се представя 
удостоверение за настоящ 
адрес. 
 
 
 
   

 
 
К2 

Деца, чийто родител или 
официален настойник, който 
подава заявлението,  има 
настоящ адрес в основния 
район на детската ясла/детска 
градина не по-малко от две 
години преди датата на 
кандидатстване. 

40т. При записване се представя 
удостоверение за настоящ 
адрес. 

К3 
 
 
 
 
 
 

Деца, чийто родител или 
официален настойник, който 
подава заявлението, има 
настоящ адрес в прилежащия 
район на детската градина не 
по-малко от три години преди 
датата на кандидатстване. 

30т. 
 
 
 
 
 
 
 

При записване се представя 
удостоверение за настоящ 
адрес. 

К4 Деца, чийто родител или 
официален настойник, който 
подава заявлението, има 
настоящ адрес в прилежащия 
район на детската градина не 
по-малко от две години преди 
датата на кандидатстване. 

20т. При записване се представя 
удостоверение за настоящ 
адрес. 

К5 Деца, чийто родител или 
официален настойник, който 
подава заявлението, има 
настоящ адрес в населеното 
място, в което се намира 
детската ясла/ детската 
градина, за която 

6т. 
 
 

При записване се представя 
удостоверение за настоящ 
адрес. 



кандидатства, по-малко от две 
години преди датата на 
кандидатстване.  

К6 Деца, които имат брат/сестра, 
посещаващи през настоящата 
учебна година, детската 
ясла/детската градина, за 
която родителят или 
официалният настойник е 
подал заявление за участие в 
класиране. 

50т. Проверката на критерия се 
извършва на място в детската 
ясла/детската градина при 
потвърждаване на 
приема, като 
родителят/настойникът 
представя удостоверение за 
раждане на брата/сестрата за 
справка. 

 
3.2. Общи критерии: 

Индекс Критерии Точки Пояснение 
К7 Деца от многодетни семейства 

с три и повече деца до 18 
годишна възраст. 

20т. При записване се представят 
оригинали и копия на 
удостоверенията за раждане 
на децата в семейството, 
ненавършили 18 години. 

К8 Деца със степен на увреждане 
над 70%, определени с 
решение 
на ТЕЛК/ НЕЛК. 

10т. При записване се представя 
решение на ТЕЛК/ НЕЛК. 

К9 Деца - сираци и полусираци 15т. При записване се представя/т/ 
копие/я/ от акт за смърт на 
родител/и и удостоверение за 
раждане на детето. 

К10 Всяко едно от посочените 
желания 
за детска ясла/детска градина 
носи допълнителен 
брой точки към общия брой на 
детето за класиране като: 
 
Първо желание 
Второ желание  
Трето желание 

 
 
 
 
 
 
 
5т. 
4т. 
3т. 

 

 
 

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



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
    
      ПРЕПИС! 

 
  
 
 
  Р Е Ш Е Н И Е 
            №98         
Гр.Ботевград, 30.04.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно изменение на Решение 
№66/26.03.2020 година относно разпореждане с активи на „ВиК-Бебреш“ЕООД 
/вх.№0804-40/и  становища на Постоянните комисии  по същия въпрос, 
Общинският съвет – Ботевград на основание    чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМАвъв връзка 
с чл.12, т.17 и чл. 20, ал.2 от Наредбата за упражняване правото на собственост на 
общината върху общинската част от капитала на търговските дружества и  
проведено  поименно  гласуване   с   22  гласа „за“, 0 гласа „против“, 3 гласа 
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         

                    
          Р Е Ш И: 

 
1. Изменя Решение №66 от 26.03.2020 г. както следва: 
В частта приложение: 
1. Пазарна оценка на материалните активи на „ВиК Бебреш” ЕООД, гр. 

Ботевград към дата 11.03.2020 г. 
придобива следния вид: 
1. Приложение 1 - Списък на активите на „ВиК Бебреш“ ЕООД, 

предмет на разпоредителна сделка; 
2. Приложение 2 - Пазарна оценка на материалните активи на „ВиК 

Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград към дата 13.04.2020 г.; 
2. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира произтичащите 

от горното решение  процедури.  
 
  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
Изготвил:А.Нейкова 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

    
      ПРЕПИС! 

 
  
 
 
  Р Е Ш Е Н И Е 
            №99         
Гр.Ботевград, 30.04.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за отписване на 
публични общински  ВиК съоръжения от активите  на „ВиК Бебреш“ЕООД 
/вх.№0804-41/и  становища на Постоянните комисии  по същия въпрос, 
Общинският съвет – Ботевград на основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка 
с чл. 8, ал.1 от Закона за общинската собственост  и  проведено  поименно  гласуване   
с   23  гласа „за“, 0 гласа „против“, 2 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,         

                    
          Р Е Ш И: 

 
1. Възлага на Управителят на „В и К Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград, да отпише 

от баланса на дружеството за сметка на собствения капитал публични общински 
ВиК съоръжения, считано от 01.04.2020 г., съгласно Приложение 1; 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да приеме от „В и К Бебреш” ЕООД, 
гр. Ботевград, публични общински ВиК съоръжения по Приложение 1; 

3. Приетите активи по Приложение 1 да се заведат в баланса на Община 
Ботевград, считано от 01.04.2020 г.  

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

 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
    
      ПРЕПИС! 

   Р Е Ш Е Н И Е 
          №100         
Гр.Ботевград, 30.04.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в 
недвижим имот в кв.54 по регулационния план на с. Боженица, между Община 
Ботевград и физическо лице /вх.№-0804-23/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.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“ от общ брой общински съветници 29,         

                    
          Р Е Ш И: 

          1. Дава съгласие да се извърши разпоредителна сделка - прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на общинската собственост в УПИ ІV-125, целият с 
урегулирана площ 650 кв.м. в кв. 54 по регулационния план на с. Боженица, 
представляваща: 
          Терен с площ от 58 кв.м., влизащ по регулация от улица в УПИ ІV-125 в кв. 54 
по плана на с. Боженица, актуван с акт за частна общинска собственост №4802/ 
20.02.2020 г. вписан с вх. №606 от 05.03.2020 г., акт  №75, том ІІІ в Служба по 
вписванията Ботевград, граници на терена: улица, УПИ V-122, имот планоснимачен 
№125, дере,  
          по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС при пазарна цена на терена в размер на 464.00 
(четиристотин шестдесет и четири) лева, без включен ДДС, 
           в полза на Петър Димитров Столев, с постоянен адрес: с. Боженица, ул. 
„Тинтява” №2, собственик на дворно място, находящо се в  с. Боженица, Софийска 
област, съставляващо имот пл. №125 в кв. 9 (Съгласно Заповед №СА-52/ 2018 г. на 
кмета на община Ботевград е променена номерацията на квартал №9 на квартал №54) 
по плана на с. Боженица с площ от 760 кв.м., за който имот е отреден парцел ІV, 
съгласно нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давностно 
владение и наследство от 16.03.1998 г., №187, том І, дело 287/ 98 год. 
           2. Възлага на Кмета на община Ботевград да изпълни 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 
          №101         
Гр.Ботевград, 30.04.2020 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД   
на Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот в 
кв.32 по регулационния план на в.з. „Зелин“, между Община Ботевград и физическо 
лице /вх.№-0804-22/ 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.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“ от общ брой 
общински съветници 29,       
                                                      Р Е Ш И : 

          1. Дава съгласие да се извърши разпоредителна сделка - прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на общинската собственост в урегулиран поземлен 
имот ХLІ-1414 в кв. 32 по регулационния план на вилна зона „Зелин”, 
представляваща: 
           - Терен с площ от 22 кв.м., влизащ по регулация от второстепенна улица с 
идентификатор 05815.307.673 в УПИ ХLІ-1414, кв. 32, целият с площ от 705 кв.м. 
по регулационния план на в.з. „Зелин”, актуван с акт за частна общинска 
собственост №4873/ 12.03.2020 г., граници на терена: улица, УПИ ХLІІ-1445, УПИ 
ХL-1377, ПИ с идентификатор 05815.307.727, граници на УПИ ХLІ-1414: улица, 
УПИ ХLІІ-1445, УПИ ХL-1377, УПИ ХІХ-1411, УПИ ХVІІІ, УПИ ХVІІ 
         по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС при пазарна цена на терена в размер на 880.00 
(осемстотин и осемдесет) лева, без включен ДДС 
         в полза на Стела Петкова Динова, с постоянен адрес: гр. Ботевград, ул. 
„Стамен Панчев” №34, собственик на Поземлен имот с идентификатор 
05815.307.727 по КК и КР на гр. Ботевград с площ от 683 кв.м., трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за вилна 
сграда, УПИ ХLІ-1414, кв. 32 по регулационния план на вилна зона „Зелин”, ул. „7-
ма”, съгласно нотариален акт за продажба на недвижим имот от 30.10.2019 г.  №34, 
том ІІ, рег. №2145, дело №225 от 2019 г.              
         2. Възлага на Кмета на община Ботевград да изпълни произтичащите от т. 1 на  
решението процедури по ЗОС. 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
    
      ПРЕПИС! 

   Р Е Ш Е Н И Е 
          №102        
Гр.Ботевград, 30.04.2020 г. 

 
 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под 
наем на помещение, част от имот – публична общинска собственост/вх.№-0804-
17/ 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. 3, ал. 7 и ал. 8 от Закона 
за общинска собственост,  чл. 14, ал. 2 и ал. 3 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   25  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  част от недвижими имот –  публична общинска собственост, 
представляваща: 
         - помещение с полезна площ от 30.00 кв.м. в сградата на кметство с. Рашково, 
находяща се в   УПИ IV-174, кв. 31 по плана на с. Рашково, при начална тръжна 
месечна наемна цена в размер на 45.00 (четиридесет 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 
          №103        
Гр.Ботевград, 30.04.2020 г. 

 
 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под 
наем на общински недвижими имоти без провеждане на търг или конкурс и 
подписване на допълнителни споразумения за удължаване срока на договори под 
наем на помещения – общинска собственост, представляващи лекарски 
кабинети/вх.№-0804-18/ и  становища на Постоянните комисии  по същия 
въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 14, ал. 3 и ал. 6 от ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НРПУРОИ и  
проведено  поименно  гласуване   с   22  гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         
 

          Р Е Ш И: 
 

           1. Дава съгласие Кмета на общината да сключва договори с лица, 
регистрирани по Закона за лечебните заведения за наем на свободни помещения, 
отредени за здравни дейности за срок от 4 (четири) години, без провеждане на 
търг или конкурс за следните части от общински недвижими имоти: 

            - помещения – лекарски кабинети в четириетажна масивна сграда (бивша 
поликлиника), изградена в УПИ І, кв. 202 по регулационния план на гр. Ботевград, 
сграда с идентификатор 05815.303.120.01 по КК и КР на гр. Ботевград; 
          - помещения – лекарски кабинети в здравните домове в селата на общината 
– с. Врачеш, с. Трудовец, с. Скравена, с. Литаково и с. Новачене. 
            Договорите за наем да се сключват при наемна цена съгласно 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, а за общите части от сградите 
(фоайета,коридори,стълбища и др.) при същата наемна цена умножена по 
коефициент 0.25.  
            2. Дава съгласие Кмета на общината да подпише допълнителни 
споразумения към действащите договори за наем на следните части от общински 
недвижими имоти: 
 
          



 

    - помещения – лекарски кабинети в четириетажна масивна сграда (бивша 
поликлиника), изградена в УПИ І, кв. 202 по регулационния план на гр. Ботевград, 
сграда с идентификатор 05815.303.120.01 по КК и КР на гр. Ботевград; 

           - помещения – лекарски кабинети в здравните домове в селата на общината 
– с. Врачеш, с. Трудовец, с. Скравена, с. Литаково и с. Новачене,  
          като срока на договорите се удължи с 4 (четири) години.  

           3. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира изпълнението на 
произтичащите от т.1 и т. 2 на решението процедури. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
    
      ПРЕПИС! 

   
 
 Р Е Ш Е Н И Е 
          №104       
Гр.Ботевград, 30.04.2020 г. 

 
 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за допълване и 
актуализиране  Програмата за управление и разпореждане с имотите –общинска 
собственост в община Ботевград през 2020 година/вх.№-0804-14/ 
и  становища на Постоянните комисии  по същия въпрос, Общинският съвет – 
Ботевград на основание чл.21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9  от ЗОС и чл. 4, ал. 
2  от НРПУРОИ и  проведено  поименно  гласуване   с   25  гласа „за“, 0 гласа 
„против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         

 
          Р Е Ш И: 
 

      1. Дава съгласие Програмата за управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост в община Ботевград през 2020 г. да се актуализира, както 
следва: 
      1.1. Раздел ІІІ. буква А. Имоти, които община Ботевград  има намерение да 
предостави под наем да се допълни със следния имот. 
       - терен с площ от 15.00 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект, 
находящ се имот планоснимачен  №970, кв. 73 по регулационния план на с. 
Литаково 
      1.2. Раздел V. Описание на имотите, в които общината има намерение да 
прекрати съсобственост с физически или юридически лица през 2020 г. да се 
допълни със следния имот: 
            - урегулиран поземлен имот VІІ-976 в кв. 62 по регулационния план на с. 
Скравена, целият с урегулирана  площ от 1 135 кв.м. със Стефан Георгиев 
Михайлов. 
      1.3. Създава се нов Раздел ІХ. Описание на имотите, които общината има 
намерение да прехвърли безвъзмездно в собственост на държавата: 
       - поземлен имот с идентификатор 18143.48.96, с. Гурково, община 
Ботевград, Софийска област по кадастралната карта и кадастрални регистри, 



одобрени със Заповед №РД-18-668/ 25.09.2019 г. на ИД на АГКК, с адрес на 
поземления имот: местност Милкьовица, площ: 21 274 кв.м., трайно 
предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, начин 
на трайно ползване: Язовир 
        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 
          №105       
Гр.Ботевград, 30.04.2020 г. 

 
 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно изменение на Решение 
№59/12.03.2020 година на Общински съвет – Ботевград /вх.№0804-29//и  
становища на Постоянните комисии  по същия въпрос, Общинският съвет – 
Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 12, ал.1 от Закона за общинската собственост и  проведено  поименно  
гласуване   с   24  гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 гласа „въздържал се“ от общ брой 
общински съветници 29,         

 
          Р Е Ш И: 
 

1. Изменя Решение №59 от 12.03.2020 г. както следва: 
1.1. В т.1 досегашния текст: 
„Дава съгласие да бъдат извадени от дълготрайните материални активи на 

„ВиК Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград, за сметка на собствения капитал, 
заведените материални активи (машини, оборудване, съоръжения) и материали 
от сградата на дружеството на  стойност 75 384.10 лв., описани в списък към 
приложение №1, и дава съгласие да преминат за стопанисване и управление от 
Община Ботевград“. 

придобива следния вид: 
1.Дава съгласие да бъдат извадени от дълготрайните материални активи 

на „ВиК Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград, за сметка на собствения капитал, 
заведените материални активи (машини, оборудване, съоръжения) и материали 
от сградата на дружеството, описани в списък към приложение №1, и дава 
съгласие приетите активи да се заведат в баланса на Община Ботевград“. 

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира произтичащите 
от горното решение  процедури.  
 

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



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
    
      ПРЕПИС! 

   Р Е Ш Е Н И Е 
          №106      
Гр.Ботевград, 30.04.2020 г. 

 
 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно разрешение за изработване на ПУП-
ПЗ на ПИ №73256.10.4 м. Пияк в землището на с. Трудовец с цел промяна 
предназначението на имота за неземеделски нужди /вх.№-0804-2/ и  становища на 
Постоянните комисии  по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на 
основание чл.20 във връзка с дейностите по чл.17,ал.1,т.2 и на основание 
чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА,чл.124а,ал.1 и чл.124б,ал.1 от ЗУТ във връзка с 
чл.12,ал.1 и ал.2,чл.59,ал.1 от ЗУТ и  проведено   гласуване   с   25 гласа „за“, 0 
гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29, 
        

 
          Р Е Ш И: 

1. Общинският съвет – Ботевград разрешава изработване на проект за 
Подробен устройствен план /ПУП/-План за застрояване /ПЗ/ на ПИ 
№73256.10.4, м.“Пияк“ в землището на с.Трудовец, община Ботевград с 
цел промяна  на предназначението на имота за неземеделски нужди с 
предвиждане на застрояване – „Жилищна сграда и гаражи към нея“, и 
одобрява заданието за проектиране. 

2. 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 
          №107     
Гр.Ботевград, 30.04.2020 г. 

 
 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно разрешение за изработване на ПУП-
ПЗ на ПИ №73256.10.38 м. Пиляк в землището на с. Трудовец с цел промяна 
предназначението на имота за неземеделски нужди /вх.№-0801/ и  становища на 
Постоянните комисии  по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на 
основание чл.20 във връзка с дейностите по чл.17,ал.1,т.2 и на основание 
чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА,чл.124а,ал.1 и чл.124б,ал.1 от ЗУТ във връзка с 
чл.12,ал.1 и ал.2,чл.59,ал.1 от ЗУТ и  проведено   гласуване   с   25 гласа „за“, 0 
гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29, 
        

 
          Р Е Ш И: 

1. Общинският съвет – Ботевград разрешава изработване на проект за 
Подробен устройствен план /ПУП/-План за застрояване /ПЗ/ на ПИ 
№73256.10.38, м.“Пиляк“ в землището на с.Трудовец, община Ботевград 
с цел промяна  на предназначението на имота за неземеделски нужди с 
предвиждане на застрояване – „Жилищна сграда “, електро и 
водоснабдяване на имота и одобрява заданието за проектиране. 

2.  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 
          №108      
Гр.Ботевград, 30.04.2020 г. 

 
 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  отпускане на финансови средства от 
собствени приходи на община Ботевград за ремонт и облагородяване на чешми в 
ЖК „В.Левски“;ул.“Любен Каравелов“ и подмяна на чешма на пл. „Дико Илиев“ 
гр. Ботевград/вх.№0804-44/ и  становища на Постоянните комисии  по същия 
въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, 
и  проведено   поименно гласуване   с   24 гласа „за“, 1 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 2000 лв. (две хиляди лева) с ДДС 
за ремонт и облагородяване на чешми в ж.к. „Васил Левски“, ул. „Любен 
Каравелов“ и подмяна на чешма на площад „Дико Илиев“ на територията на 
гр. Ботевград.; 

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 
          №109      
Гр.Ботевград, 30.04.2020 г. 

 
 
 
 
 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отпускане на финансови средства от 
собствени приходи на община Ботевград за закупуване на сървър за обезпечаване 
изискванията за информационна сигурност/вх.№-0804-43/ и  становища на 
Постоянните комисии  по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.8  от ЗМСМА, и  проведено   поименно гласуване   
с   24 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,         

 
 

          Р Е Ш И: 
 
 
 

1Дава съгласие от собствени приходи на Община Ботевград да бъдат 
отпуснати  финансови средства в размер до 4500 лв. четири хиляди и 
петстотин лева)за закупуване  на сървър с цел обезпечаване 
изискванията за информационна сигурност на Държавна  агенция 
електронно управление. 

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

 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
    
      ПРЕПИС! 

   Р Е Ш Е Н И Е 
          №110      
Гр.Ботевград, 30.04.2020 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/вх.№-0804-9/и  становище на 
Постоянната комисия по местно самуоправление и законност   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 ППЗСПЗЗи  проведено   поименно гласуване   с   24 гласа „за“, 0 
гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,
         

          Р Е Ш И: 
 

1. Предоставя на наследниците на Марин Тодоров Коцов-Чиреня следния 
земеделски имот: 
- имот с проектен №509018, НТП: нива, с площ от 4.492 дка, категория на 
земята при неполивни условия: девета, находящ се в местността „Тръсето”,  
попадащ в имот №509018 /поземлен имот по КК и КР с идентификатор 
51946.509.18/ – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Новачене, 
община Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица–проект 
№Ф01752/14.10.2019 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 

 
 



 


