
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
    
      ПРЕПИС! 

 
 
 
 
 
 Р Е Ш Е Н И Е 
        №133  

Гр. Ботевград, 25.06.2020 г. 
 
 
 

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРИН БОНЧОВСКИ- КМЕТ НА 
КМЕТСТВО С. ВРАЧЕШ  на Доклад за социално-икономическото състояние 
на село Врачеш, община Ботевград/вх.№0806-6/ 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 п гласуване   с   21 гласа „за“, 1 глас „против“, 4 гласа „въздържал се“ 
от общ брой общински съветници 29,                

                 
   
   Р Е Ш И: 

 
 
 
 

1. Приема  Доклад за социално-икономическото състояние на село Врачеш, 
община Ботевград/   

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

 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
    
      ПРЕПИС! 

 
 
 
 
 
 Р Е Ш Е Н И Е 
        №134  

Гр. Ботевград, 25.06.2020 г. 
 
 

 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно допълнение и изменение на Решение 
№131/28.05.2020 година на Общински съвет Ботевград за упълномощаване  
представител на Община Ботевград за участие в извънредно заседание на ОС на 
Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ЕООД-
София/вх.№0806-2/ и  становища на Постоянните  комисии по  същия въпрос, 
Общинският съвет – Ботевград на основание   чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 
водите и проведено  гласуване   с   26  гласа „за“, 0 глас „против“, 0 гласа „въздържал 
се“ от общ брой общински съветници 29,                

                 
     Р Е Ш И: 

 
  1.    Допълва и изменя Решение №131/ 28.05.2020 г. на Общински съвет Ботевград, 
което придобива следния текст: 

 Определя  Иван Александров Гавалюгов – кмет на община Ботевград за 
представител на община Ботевград в извънредно заседание на Общото събрание на 
Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация” ЕООД – София, което ще се проведе на 29.06.2020 г. (понеделник) 
от 11.00 часа в сградата на Областната администрация на Софийска област, гр. 
София, бул. „Витоша” №6, етаж 5, заседателна зала с мандата да гласува по  
въпросите  от дневния ред, както следва: 

 - по т. 1 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – 
София, приема активи от Община Драгоман за следния обект: „Включване на три 
броя сондажни кладенци в пояс I-ви на ПС „Неделище“ /Санитарно-охранителна 
зона/“, за предаване на съответния актив за поддържане, стопанисване и 
експлоатация на действащия ВиК оператор на територията на община Драгоман. 



 - по т. 2 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – 
София приема активи от Община Своге за следния обект: „Водоснабдяване на гр. 
Своге – втори етап: Напорен резервоар 2500 куб. м. техническо помещение за 
обеззаразяване на водата и изграждане на водопроводна връзка към /О4050 ПЕ/ и 
от /О560 ПЕ/ - новия резервоар, за предаване на съответния актив за поддържане, 
стопанисване и експлоатация на действащия ВиК оператор на територията на 
община Своге. 

 - по т. 3 от дневния ред:  Общото събрание на Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – 
София, приема активи от Община Правец за следния обект:  

 „Реконструкция и модернизация ПОСВ с извънплощадкова довеждаща 
инфраструктура, доизграждане и реконструкция на канализационна с 
реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Правец“. 

 ЕТАП I – „Реконструкция и модернизация на ПОСВ“ и 
 ЕТАП II – „Реконструкция на довеждаща инфраструктура – изграждане на 

главен дъждопреливник  пред ПОСВ Правец, отливен канал с брегово заустване и 
отвеждащ колектор до вход на савачна шахта в ПИ 000395, землище на гр. Правец, 
община Правец, област Софийска“. 

 - по т. 4. Други: По своя преценка и в защита интересите на община Ботевград.  
  

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

    
      ПРЕПИС! 

 
 
 Р Е Ш Е Н И Е 
        №135  

Гр. Ботевград, 25.06.2020 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.№0806-10/ 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   23  гласа „за“, 0 гласа „против“, 3 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:       
         Раздел ІІІ. Буква А. Имоти, които община Ботевград има намерение да 
предостави под наем да се допълни със следния имот: 
         - част от покривното пространство с площ от 20 кв.м. на седеметажна сграда с  
идентификатор 05815.303.121.1 по КК и КР на гр. Ботевград (бивш стационар), 
находяща се в УПИ XLI, кв. 202 по плана на гр. Ботевград за инсталиране и 
използване на телекомуникационни   съоръжения и оборудване.  
          Раздел ІІІ. буква Б. Имоти, които община Ботевград  има готовност да продаде 
или да   учреди право на строеж върху тях да се допълни със следните имоти. 
          - урегулиран поземлен имот IХ-общ., с урегулирана площ от 515 кв.м. в кв. 65 
по регулационния план на с. Гурково; 
          - урегулиран поземлен имот VIII-СНС с урегулирана площ от 520 кв.м. в кв. 
31 по регулационния план на с. Скравена, заедно със застроените в него сгради. 
          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 
        №136  

Гр. Ботевград, 25.06.2020 г. 
 

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване актуална пазарна цена 
за продажба на общински недвижим имот, включен в  Програма за управление 
и разпореждане с имотите общинска собственост в община 
Ботевград./вх.№0806-24/ и  становища на Постоянните  комисии по  същия 
въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА, чл.35, ал.1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС и проведено  поименно 
гласуване   с   25  гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 гласа „въздържал се“ от общ 
брой общински съветници 29,                

                 
     Р Е Ш И: 

1. Одобрява актуална начална тръжна пазарна цена и дава съгласие за 
продажба  по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публичен търг с тайно наддаване на 
общински недвижим имот, включен  в Програма за управление и разпореждане с 
имотите-общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., приета с 
Решение №27/ 19.12.2019 г., актуализирана и допълнена с Решение №116/ 
28.05.2020 г. на Общински съвет Ботевград 

     Поземлен имот №833.021, кадастрален район 833 по плана на 
новообразуваните имоти за местност "Бела", землище с. Врачеш, с площ от 
885,245 кв.м., начин на трайно ползване: земеделска земя, категория на 
населеното място: IV, категория на земята: X, при  начална тръжна пазарна цена 
в размер на 4 468.00 (четири хиляди четиристотин шестдесет и осем) лева. 
Сделката е освободена от ДДС. 

      2. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от т.1 на решението процедури по  ЗОС. 

 
 

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



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

    
      ПРЕПИС! 

 
 
 Р Е Ш Е Н И Е 
        №137  

Гр. Ботевград, 25.06.2020 г. 
 

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно одобряване актуална пазарна цена 
за продажба на общински недвижим имот, включен в  Програма за управление 
и разпореждане с имотите общинска собственост в община 
Ботевград./вх.№0806-3/ и  становища на Постоянните  комисии по  същия 
въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА, чл.35, ал.1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС и 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. Одобрява актуална начална тръжна пазарна цена и дава съгласие за 

продажба  по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публичен търг с тайно наддаване на 
общински недвижим имот, включен  в Програма за управление и разпореждане с 
имотите-общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., приета с 
Решение №27/ 19.12.2019 г. на Общински съвет Ботевград: 

     - Урегулиран поземлен имот ІІІ-862 – за обществено-обслужваща дейност и 
жилищно строителство с площ от 2210 кв.м., празен, незастроен с уредени 
регулационни сметки в кв. 27 по регулационния план на с. Новачене, начална 
тръжна пазарна цена в размер на 44 200.00 (четиридесет и четири хиляди и 
двеста) 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 
           №138  

Гр. Ботевград, 25.06.2020 г. 
 

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отдаване под наем на помещения 
,части от  имот- частна общинска собственост/вх.№0806-14/и  становища на 
Постоянните  комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинска собственост,  чл. 
20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 78 от НРПУРОИ и във връзка с Тарифата по чл. 24 от 
НРПУРОИ за определяне на минимален месечен наем на 1 кв. м. полезна площ 
при отдаване под наем на общински имоти и проведено  поименно гласуване   с   
24  гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,                

                 
     Р Е Ш И: 

 
          1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 4 (четири) години, чрез 
публичен търг с тайно наддаване на  части от недвижими имот –  частна 
общинска собственост, представляващи: 
          1.1. Помещение с площ от 22 кв.м., находящо се в ляво от входа на първи  
етаж на двуетажна масивна сграда, застроена в УПИ I, кв. 29 по регулационния 
план на с. Новачене, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 77.00 
(седемдесет и седем) лева без ДДС. 
          1.2. Обособена част, състояща се от три помещения с обща площ от 45 
кв.м., находяща се  срещу входа на първи  етаж на двуетажна масивна сграда, 
застроена в УПИ I, кв. 29 по регулационния план на с. Новачене, при начална 
тръжна месечна наемна цена в размер на 158.00 (сто петдесет осем) лева без 
ДДС. 
          1.3. Помещение с площ от 13 кв.м., находящо се в дясно от входа на първи  
етаж на двуетажна масивна сграда, застроена в УПИ I, кв. 29 по регулационния 
план на с. Новачене, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 46.00 
(четиридесет и шест) лева без ДДС. 
           
 



 
 
1.4. Помещение с площ от 18 кв.м., находящо се в дясно до входа на първи  етаж 
на двуетажна масивна сграда, застроена в УПИ I, кв. 29 по регулационния план 
на с. Новачене, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 63.00 
(шестдесет и три) 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 
           №139  

Гр. Ботевград, 25.06.2020 г. 
 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отдаване под наем на помещения 
,части от  имот- частна общинска собственост/вх.№0806-11/и  становища на 
Постоянните  комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинска собственост,  чл. 
20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 78 от НРПУРОИ и във връзка с Тарифата по чл. 24 от 
НРПУРОИ за определяне на минимален месечен наем на 1 кв. м. полезна площ 
при отдаване под наем на общински имоти и проведено  поименно гласуване   с   
24  гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,                

                 
Р Е Ш И: 

 
          1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 4 (четири) години, чрез 
публичен търг с тайно наддаване на  части от недвижими имот –  частна 
общинска собственост, представляващи: 
         - Помещение с полезна  площ от 13 кв.м., представляващо обособена част 
от първи  етаж на двуетажна масивна сграда „Читалище“, находяща се в УПИ 
ХХ, кв. 1 по регулационния план на с. Врачеш, при начална тръжна месечна 
наемна цена в размер на 45.00 (четиридесет и пет) лева без ДДС. 

      - Помещение за магазин с полезна площ от 14 кв.м., представляващо 
обособена 

част  от първи  етаж на двуетажна масивна сграда „Читалище“, находяща се в 
УПИ I, кв. 61 по регулационния план на с. Литаково 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 
           №140  

Гр. Ботевград, 25.06.2020 г. 
 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие  за кандидатстване 
на община Ботевград пред Фонд „Социална закрила“ към МТСП с проектно 
предложение /вх.№-0806-23/ и  становища на Постоянните  комисии по  същия 
въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание  чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от 
ЗМСМА 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 кандидатства  с проектно предложение 
„Подпомагане образователния процес на децата и младежите в ЦНСТДМУ „Д-р  
Петко Иванов“ и ЦНСТДМУ „д-р Иван Цветков“-Ботевград пред Фонд „Социална 
закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. 
2. Възлага на кмета на община Ботевград да осъществи всички необходими стъпки 
по  кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта 

 
 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
    
      ПРЕПИС! 

 
 
   Р Е Ш Е Н И Е 
           №141 

Гр. Ботевград, 25.06.2020 г. 
 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно предоставяне на 3 броя  
специализирани автомобили на ОП „БКС“-гр.Ботевград за безвъзмездно 
управление /вх.№0806-9/  и  становища на Постоянните  комисии по  същия 
въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание  чл.21,ал.1,т.8  от ЗМСМА и 
чл. 12, ал. 1, ал. 4 от Закона на общинската собственост, проведено  поименно 
гласуване   с   23  гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 гласа „въздържал се“ от общ брой 
общински съветници 29,                

                 
Р Е Ш И: 

 
1. Предоставя за стопанисване и управление на Общинско предприятие 

„Благоустройство и комунално стопанство” – гр. Ботевград: 
- Водоноска Марка: Мерцедес, модел: 1117, рег.№ СО4235СХ, номер на 

шаси: WDB6760171K133287, номер на двигателя 35790110385755, обем на 
двигателя 5958 см3, година на производство 1995 г.; 

- Самосвал Марка: Ивеко, модел: 80 17.1 В, рег. № СО5155ВР, номер на 
шаси: ZCFA80C1202436616, номер на двигателя: без номер, обем на двигателя 
3920 см3, година на производство 2004 г. 

- Метометачка Марка/Модел: Мерцедес 1417 К; Рама: 
WDB6511152K206081, с рег. № СО0700СК. 

2. Допълва Приложение № 2 към Правилника за организацията, 
устройството и дейността на ОП БКС към Решение №2/14.01.2016 на Общински 
съвет Ботевград с вещите по т. 1. 

3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира произтичащите от 
горното решение процедури по Закона на общинската собственост.  
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

    
      ПРЕПИС! 

   Р Е Ш Е Н И Е 
           №142 

Гр. Ботевград, 25.06.2020 г. 
 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за учредяване право 
на преминаване и право на прокарване на : „Свързващ  въздушен електропровод 
на фотоволтаична инсталация, разположена на покривите на сгради, собственост 
на „ТЕДА-ММ“ /вх.№-0806-15/и  становища на Постоянните  комисии по  същия 
въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  
вр. чл. 34, ал. 4 и ал. 6 от ЗОС, вр. чл. 192, ал. 3 и ал. 5 и чл. 193, ал. 4, вр. ал. 6 от 
ЗУТ и  проведено  поименно гласуване   с   21  гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 гласа 
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                

                 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за учредяване в полза на „ТЕДА ММ“ООД, с ЕИК 131041117, 
със седалище и адрес на управление – гр. Ботевград 2140, ул. „Патриарх 
Евтимий“ № 28,  представлявано от Емил Тодоров Младенов-Управител за 
изграждане на обект:, “Свързващ  въздушен  електропровод  на  
фотоволтаична инсталация,  разположена на покривите на  сгради, 
собственост на „ТЕДА-ММ“ ООД“: 
Възмездно  право  на  преминаване  и  право  на  прокарване  /сервитут/ през  
поземлен  имот  (ПИ) с  идентификатор:  05815.305.44  област София, община 
Ботевград, гр. Ботевград, Промищлена зона „Юг-Чеканица“, вид на 
собствеността-Общинска публична, вид на територия- Урбанизирана, НТП-За 
друг вид озеленяване; площ  453 / четиристотин  петдесет и три / кв. м., номер по 
предходен план-няма,  собственост на Община Ботевград, съгласно Акт за 
публична общинска собственост № 4799 от 19.02.2020г., вписан под №145, 
том ІІІ, рег.№706  от  16.03.2020г.  с  обща дължина 7 /седем /метра  и  обща  
площ 14,70 /четиринадесет цяло и седемдесет / кв. метра. 
2. Предоставените по точка 1 ограничени вещни права да се усвоят от 
Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения ТП проект, по 
част Геодезия, и  част  „Електро“, съгласно  показаната ситуация на трасето. 
3. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ и ЗЕ. 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
    
      ПРЕПИС! 

 
 
   Р Е Ш Е Н И Е 
           №143 

Гр. Ботевград, 25.06.2020 г. 
 
 
 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  даване съгласие за учредяване право 
на преминаване и право на прокарване за изграждане на електрификация в 
кв.кв.184,185,186,187,188,189 и 190 по действащия регулационен план на град  
Ботевград/вх.№0806-7/и  становища на Постоянните  комисии по  същия въпрос, 
Общинският съвет – Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  вр. чл. 
34, ал. 4 и ал. 6 от ЗОС, вр. чл. 192, ал. 3 и ал. 5 и чл. 193, ал. 4, вр. ал. 6 от ЗУТ, 
както и във връзка с разпоредбите на чл. 67, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 64, ал. 1, ал. 2 и 
ал. 3 от ЗЕ и проведено  поименно гласуване   с   23  гласа „за“, 0 гласа „против“, 
1 глас „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                

                 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за учредяване в полза на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление – 
гр. София 1784, община Столична, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ 
№ 159, Бизнес център „Бенч Марк“, представлявано от Томаш Пецка, 
Петър Холаковски и Виктор Станчев – членове на Управителния съвет 
на АД, с цел изграждане на обект: „Електрификация  в  кв. 184, 185, 186, 
187, 188, 189 и 190 по одобреният регулационен  план  на  гр. Ботевград“ 
на следните вещни права: 
 1.1. Възмездно  право  на  преминаване  и  право  на  прокарване  
/сервитут/ през  поземлен  имот  (ПИ) с  идентификатор  05815.302.18 по  
КК  и  КР  на  гр. Ботевград - частна  общинска  собственост, съгласно  АЧОС  
№ 3128/ 07.04.2017г. с  площ  34 030 / тридесет и четири хиляди и тридесет 
/ кв. м.; трайно  предназначение  на  територията-урбанизирана; НТП-за 
комплексно застрояване; номер  по  предходен  план  - квартал  2а, УПИ  І с  
дължина 88 /осемдесет и осем /метра  с  обща  площ 113 /сто и тринадесет 
/ кв. метра. 



 
 
1.2.  Безвъзмездно  право  на  преминаване  и  право  на  прокарване  
/сервитут/ през  поземлени  имоти  (ПИ) с  идентификатори  
05815.302.1010; 05815.302.1011; 05815.302.1012; 05815.302.1014; 
05815.302.1015 и 05815.302.1017  по  КК  и  КР  на  гр. Ботевград, 
представляващи публична общинска собственост -  второстепенни улици  с  
дължина на нова въздушна линия 724 / седемстотин двадесет и четири/ 
метра  с  обща  засегната площ  в  ПИ- 2 226 /две хиляди двеста двадесет 
и шест / кв. метра.    
2. Предоставените по точки 1.1 и 1.2. ограничени вещни права да се усвоят 
от Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения ТП 
проект, по част Геодезия, и  част  „Електро“, съгласно  показаната ситуация 
на трасето  и  одобрената План-схема към ПУП на гр. Ботевград. 
3. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ и ЗЕ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

    
      ПРЕПИС! 

 
 
    
Р Е Ш Е Н И Е 
           №144 

Гр. Ботевград, 25.06.2020 г. 
 

 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  Докладна записка относно даване съгласие за учредяване право на 
преминаване и право на прокарване на :“Външно електрозахранване с ново 
въздушно отклонение с усукан проводник от съществуващ клон на ВЛНН от ТП 
„Зелин“ за захранване на нови абонати в м. „Широко 
ливаде“,гр.Ботевград/вх.№0806-16/ и  становища на Постоянните  комисии по  
същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА,  вр. чл. 34, ал. 4 и ал. 6 от ЗОС, вр. чл. 192, ал. 3 и ал. 5 и чл. 193, ал. 4, 
вр. ал. 6 от ЗУТ, както и във връзка с разпоредбите на чл. 67, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 
64, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЕ,, проведено  поименно гласуване   с   22  гласа „за“, 0 
гласа „против“, 1 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29, 
               

                   Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за учредяване в полза на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление – 
гр. София 1784, община Столична, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ 
№ 159, Бизнес център „Бенч Марк“, представлявано от Томаш Пецка, 
Петър Холаковски и Виктор Станчев – членове на Управителния съвет 
на АД, с цел изграждане на обект: “ Външно електрозахранване с ново  
въздушно отклонение  с  усукан  проводник  от  съществуващ клон  на  
ВЛНН от  ТП“Зелин“  за захранване на нови абонати  в м. “Широко 
ливаде“, гр. Ботевград“, на следните вещни права: 
 1.1. Безвъзмездно  право  на  преминаване  и  право  на  прокарване  
/сервитут/ през  поземлени  имоти  (ПИ) с  идентификатори:  05815.3.105; 
05815.5.550 и  05815.5.555  с  обща дължина 348 /триста четиридесет и 
осем /метра  и  обща  площ 1 044 /хиляда и четиридесет и четири / кв. 
метра. 
 
 
 



 
 
2. Предоставените по точки 1.1 и 1.2. ограничени вещни права да се усвоят 
от Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения ТП 
проект, по част Геодезия, и  част  „Електро“, съгласно  показаната ситуация 
на трасето  и  одобрената План-схема към ПУП на гр. Ботевград. 
3. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ и ЗЕ. 
 
 
 
 
 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

    
      ПРЕПИС! 

 
 
    
Р Е Ш Е Н И Е 
           №145 

Гр. Ботевград, 25.06.2020 г. 
 

 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно разрешаване на проект на ПУП-ПЗ 
на поземлен имот с идентификатор 05815.14.74 по КККР на землището на град 
Ботевград, м.“Витковска падина“ с цел промяна предназначението на земеделска 
земя за изграждане на обект „Жилищна сграда“. /вх.№0806-17/ и  становища на 
Постоянните  комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на 
основание чл. 21, ал.1, т.11 и чл.20 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА), във връзка с дейностите по чл.17, ал.1, т.2  от 
ЗМСМА и  на основание чл.110, ал.1, т.3  чл.124а ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, 
във връзка с  чл.8,  т.1, чл.12, ал.2 и чл.59, ал.1 и чл.109, ал.2 от ЗУТ  и проведено  
гласуване   с   21  гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 гласа „въздържал се“ от общ брой 
общински съветници 29,                

                   Р Е Ш И: 
 
1.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за 
застрояване (ПЗ) на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор идентификатор 
05815.14.74,  м. „Витковска падина“ по КК и КР на гр.Ботевград, с цел промяна 
предназначението на имота за неземеделски нужди за изграждане на обект 
„Жилищна сграда“, със съответните технически показатели: височина на вилната 
сграда – Н- до 10.00м., Кинт – до 1.2, Плътност на застрояване – до 40%, 
Озеленяване – мин. 40%, предназначение: за еднофамилно жилищно строителство, 
съгласно представената скица предложение. 
2. Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ  

 
 

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



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

    
      ПРЕПИС! 

   
Р Е Ш Е Н И Е 
        №146 

Гр. Ботевград, 25.06.2020 г. 
 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно разрешаване изработване  на проект 
за ПУП-ПЗ на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.5.441 м. „Зелин“ по 
КККР на землището на град Ботевград с цел промяна предназначението на 
земеделска земя за изграждане на вилно строителство. /вх.№-0806-19/ 
и  становища на Постоянните  комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – 
Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 20 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с дейностите по 
чл. 17, ал. 1, т. 2  от ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 
от ЗУТ, във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 2 и чл. 59, ал. 1 от ЗУТ, и проведено   
гласуване   с   21  гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой 
общински съветници 29,                

                   
     Р Е Ш И: 

 
 

1. Разрешава изработване на проект за ПУП - ПЗ на Поземлен имот с 
идентификатор 05815.5.441 м. „Зелин” по КК и КР на гр. Ботевград, с цел промяна 
предназначението на имота за неземеделски нужди, за изграждане на обект: 
„Вилно строителство“, със съответните технически показатели: височина на 
вилната сграда – Н- до 7.00м., Кинт – до 0.8, Плътност на застрояване – до 40%, 
Озеленяване – мин. 50%,  с предназначение за две вилни сгради и допълващо 
застрояване, съгласно представената скица предложение. 
2. Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ заедно с приложен проект-
предложение за ПУП-ПЗ. 
 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 
 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

  
      ПРЕПИС! 

   
 
 
Р Е Ш Е Н И Е 
        №147 

Гр. Ботевград, 25.06.2020 г. 
 
            
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за изменение на 
ПУП-ПРЗ на УПИ ХIII-2594;УПИ ХХ;УПИ ХVI-2594;УПИХХХVII;УПИХIХ и 
улица с о.т.983б-о.т.983в-о.т.983г-о.т.983д, част от кв. 202 по регулационния план 
на промишлена зона – град Ботевград /вх.№-0806-18/и  становища на Постоянните  
комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание чл. 21, ал. 
1, т. 11 и чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
(ЗМСМА), във връзка с дейностите по чл. 17, ал. 1, т. 2  от ЗМСМА и на основание 
чл.20 и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с дейностите по чл.17, ал.1, т.2 от 
ЗМСМА, в съответствие с разпоредбите на Наредба №7 за правила и нормативи за 
устройство на отделните видове територии и устройствени зони и на основание 
чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.6, 135, ал.2 и чл.110 от ЗУТ, и проведено   гласуване   с   21  
гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,                

                      Р Е Ш И: 
 

  1.Дава съгласие за изменение подробния устройствен план – план за регулация и 
застрояване на УПИ ХIIІ-2594 „За производствена, складова, административна 
дейност и гаражно стопанство“ (ПИ с идентификатор 05815.303.271), УПИ ХХ-„За 
производствена, складова, търговска дейност и обществено обслужване“(ПИ с 
идентификатор 05815.303.297), УПИ XVI-2594 (ПИ с идентификатор 
05815.303.302), УПИ XXXVII- „За производствена, складова дейност и обществено 
обслужване“ (ПИ с идентификатор 05815.303.303 )  и УПИ XIX – „За Земстрой „ 
ООД (ПИ с идентификатор 05815.303.104) и улица с о.т.983б-о.т.983в-о.т.983г-
о.т.983д (част от ПИ с идентификатор 05815.303.188),   по КК и КР на землище 
Ботевград, като се премахне част от задънена улица – тупик  и от съществуващите 
урегулрани поземлени имоти се образува нов УПИ    ХІІІ – „За производствена, 
складова, административна и търговска дейност, бензиностанция, обществено  
 



 
 
            2. 
обслужване и гаражно стопанство“, съгласно приложените скици предложение за 
план за регулация. За УПИ ХІІІ – „За производствена, складова, административна 
и търговска дейност“ се предвиди запазване на  устройствената зона и показатели 
съгласно приложеното задание и ограничителни линии съгласно приложеното 
предложение за  ПУП-ПЗ. 
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 
        №148 

Гр. Ботевград, 25.06.2020 г. 
 
            
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на  Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на 
финансови средства на НЧ “Христо Ботев 1884“ Ботевград за покриване на 
направените финансови разходи по сключен банков договор/вх.№0806-22/ 
и  становища на Постоянните  комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – 
Ботевград на основание  чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и проведено   гласуване   с   22  
гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 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 на 4 113.76 /Четири хиляди 
сто и тринадесет лева и 76 ст./лева за възстановяване на финансови 
средства изплатени от НЧ „Христо Ботев 1884“ Ботевград по 
обслужване на банков кредит. 

 
 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 
 
 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 
 



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
  
      ПРЕПИС! 

   
 
 
Р Е Ш Е Н И Е 
        №149 

Гр. Ботевград, 25.06.2020 г. 
 
            
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИЛИН ЧЕРНЯШКИ – Председател на Общински 
съвет - Ботевград  на  Докладна записка относно попълване състава  и избор на 
ръководство на ПК  по стопанска политика и инвестиции/вх.№-0806-13/,  
становища на Постоянните  комисии  и предложение от Тихомир Найденов-
общински съветник по  същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на 
основание чл.21,ал.1,т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.20,ал.1, чл.22,ал.1 и ал.2 и ал.3 от Правилника за 
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието  с 
Общинската администрация и проведено   гласуване   с   22  гласа „за“, 0 гласа 
„против“, 2 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                

                    
Р Е Ш И: 

 
1. Избира за  член на  Постоянната комисия по стопанска политика и 

инвестиции Ангел Христов Ангелов -общински съветник мандат 
2019-2023 в Общински съвет – Ботевград 

2. Избира  ръководство на  Постоянната комисия по стопанска 
политика и инвестиции , както следва: 
Председател :  
Цветан Иванов Миньовски-общински съветник 
Секретар:  
Ангел Христов Ангелов- общински съветник 

 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 
Изготвил:А.Нейкова 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

  
      ПРЕПИС! 

   
 
Р Е Ш Е Н И Е 
        №150 

Гр. Ботевград, 25.06.2020 г. 
 
            

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на  Докладна записка относно даване съгласие  главният архитект 
на общината да одобри схеми за поставяне на маси, столове и търговски съоръжения 
върху терени-общинска собственост/вх.№0806-25/и  становища на Постоянните  
комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание  чл. 21, ал.1, 
т. 8 от ЗМСМА, чл. 56 от Закон за устройство на територията  и чл. 10, ал.1 и т. 3 от 
НПОРИМДЕ,    и проведено  поименно гласуване   с   18 гласа „за“, 0 гласа „против“, 
6 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                

                    
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие главния архитект на Община Ботевград да одобри: 

            - схема за поставяне на маси и столове, детско съоръжение върху 
пешеходното пространство между осови т. 295 и т. 298 край кв. 2 по плана на с. 
Врачеш, съгласно схема – предложение; 
            -  схема  за поставяне на стелажи за търговска дейност в тротоарното 
пространство пред магазин в УПИ ІІ – за трафопост, обществено обслужване и 
озеленяване в кв. 99 по плана гр. Ботевград;  
            -  схема за поставяне на маси за хранене пешеходното пространство в УПИ І 
и ІІ в кв. 74 по регулационния план на гр. Ботевград. 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от т. 1 процедури, при спазване нормативните разпоредби по 
устройство на територията. 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
  
      ПРЕПИС! 

   
 
 
Р Е Ш Е Н И Е 
        №151 

Гр. Ботевград, 25.06.2020 г. 
 
            
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на  Докладна записка относно даване съгласие  главният архитект 
на общината да одобри схема за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения 
върху терени-общинска собственост/вх.№0806-26/ и  становища на Постоянните  
комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание чл. 21, ал.1, 
т. 8 от ЗМСМА, чл. 56 от Закон за устройство на територията  и чл. 10, ал.1 и ал. 3 
от НПОРИМДЕ  и проведено  поименно гласуване   с   23 гласа „за“, 0 гласа 
„против“, 1 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                

                    
  
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие главния архитект на Община Ботевград да одобри: 
- схема за поставяне на пространствени елементи от проект „Хетеротопии“ върху 
общински терени. 

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от т. 1 процедури, при спазване нормативните разпоредби по 
устройство на територията. 
 
 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 
 



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
  
      ПРЕПИС! 

  
Р Е Ш Е Н И Е 
        №152 

Гр. Ботевград, 25.06.2020 г. 
 
            

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на  Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на 
финансови средства от собствени приходи на общината необходими за извършване 
на проучвателни и проектантски работи /вх.№0806-27/  и  становища на Постоянните  
комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание чл. 21, ал. 
1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено  
поименно гласуване   със   17 гласа „за“, 0 гласа „против“, 6 гласа „въздържал се“ от 
общ брой общински съветници 29,                

                    
                                                 Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени 

приходи на Община Ботевград в размер до 7 200 (седем хиляди и двеста) 
лева, необходими за извършването на проучвателни и проектантски 
работи за „Велоалея и паркинги по бул. „България“ в гр. Ботевград“. 

 
2. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени 

приходи на Община Ботевград в размер до 6 800 (шест хиляди и 
осемстотин) лева, необходими за извършването на проучвателни и 
проектантски работи за „Благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство в ПИ с идент. 05815.305.142 по КК и КР на гр. Ботевград 
и второстепенна улица - ПИ с идент. 05815.305.1026 по КК и КР на гр. 
Ботевград. 
 
   3. Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички 
произтичащи по т. 1 -  2 действия. 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 
      
  
 
      Р Е Ш Е Н И Е 
            №153                                  
Гр.Ботевград,25.63.2020 г. 

 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИЛИН ЧЕРНЯШКИ– ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД   на проекто - план за работа на 
Общински съвет – Ботевград за третото тримесечие на 2020 година /вх.№0806-
4/ 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“,  0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,
         
                    
 
 

          Р Е Ш И: 
 
 
 

1. Приема план за работа на Общински съвет – Ботевград за третото  
тримесечие на 2020 година ,съгласно приложение. 

 
 

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

 



 
П Л А Н 

за работа на Общинския съвет-Ботевград през  третото  
тримесечие на 2020 година 

 
 
М. ЮЛИ   – 30.07.2020 година 
1.Отчет  за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за  първо 
полугодие на 2020 година. 
Докл.:Председател Общински съвет –Ботевград 
 
2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Ботевград за 
първо полугодие  на 2020 година 

      Докл.:   Кмет на Община-Ботевград 
 
3.Докладни записки 
4.Питания на общински съветници 
                                                                                                                                                                        
 
М. АВГУСТ- отпуск 
 
 
М.СЕПТЕМВРИ      –  24.09.2020 година 
1. Информация за готовността на учебните заведения в Община  Ботевград 
за провеждане на учебната 2020-2021  година 

      Докл.:   Кмет на Община-Ботевград 
 
2. Информация за  социално-икономическото състояние на кметство с. 
Трудовец, общ. Ботевград. 
Докл.:Кмет на кметство с. Трудовец 

      
      3. Докладни записки 

4. Питания на общински съветници 
 


