
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

    

      ПРЕПИС! 

   Р Е Ш Е Н И Е 

          №111      

Гр.Ботевград, 28.05.2020 г. 
 

 

 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  МИЛА ИВАНОВА – УПРАВИТЕЛ НА ОП 

„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ гр. Ботевград  на Информация  за дейността   

на ОП ”Обредни дейности”-гр. Ботевград за 2019 година./внх.№0805-

6/и  становища на Постоянните  комисии    по същия въпрос, Общинският 

съвет – Ботевград на основание   чл. 21, ал. 1, т. 23от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и  проведено    гласуване   с   

26 гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 гласа „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,         

          Р Е Ш И: 
 

 

 

 

 

 

1. Приема   Информация  за дейността   на ОП ”Обредни 

дейности”-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 

          №112      

Гр.Ботевград, 28.05.2020 г. 
 

 

 

 

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Информация за пътната мрежа в община 

Ботевград и мерки за осигуряване безопасността на движението с оглед 

предстоящата лятна ваканция на  учениците в Община 

Ботевград./вх.№0805-15/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   28 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         

          Р Е Ш И: 
 

1. Приема Информация за пътната мрежа в община Ботевград и 

мерки за осигуряване безопасността на движението с оглед 

предстоящата лятна ваканция на  учениците в Община Ботевград 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да изпрати писмо до АПИ за 

спешно поставяне пътна маркировка на пътя Ботевград – с. Врачеш 

и шумоизолиращи прегради на Автомагистрала “Хемус „ в района 

на в.з. Зелин.  

3. Възлага на кмета на община Ботевград да предприеме действия за 

поставяне изкуствени неравности в центъра на с. Липница и по ул. 

Св.Св.Кирил и Методий“,с.Радотина, след оглед на място и 

съобразно мнението на живущите  там  граждани. 

4. Възлага на кмета да предприеме действия за подновяване пътната 

маркировка и поставяне липсващи пътни знаци на територията на 

община Ботевград и  уведоми АПИ за поставяне на липсващи пътни 

знаци по републиканската пътна мрежа  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 

        №113      

Гр.Ботевград, 28.05.2020 г. 
 

 

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  приемане 

на годишен план за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците в община Ботевград./вх.№0805-2/ 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 проведено гласуване   с   

28 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,         

        

            Р Е Ш И: 
 

1. Приема Годишен план на дейностите  за подкрепа на 

личностното развитие на децата и учениците 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 

        №114      

Гр.Ботевград, 28.05.2020 г. 
 

 

 

 

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно 

Кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.019„Продължаваща 

подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 

2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални 

услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020  /вх.№0805-12/ 

и  становища на Постоянните  комисии по  същия въпрос, 

Общинският съвет – Ботевград на основание   чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

проведено гласуване   с   28 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 по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща 

подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 

– предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за 

деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1“ по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2014-2020.  

2. Поема ангажимент за разкриване на съответните социални 

услуги – 1 бр. Център за обществена подкрепа и 1 бр. Дневен център за 



подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства, за 

чието изграждане община Ботевград е получила финансиране по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.  

 

 

 

3. Упълномощава кмета на община Ботевград да извърши всички 

необходими действия, свързани с кандидатстването по процедура 

BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за 

деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – 

предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за 

деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1“ по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2014-2020.  

 

 

 
 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

    

      ПРЕПИС! 

   

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

          №115     

Гр.Ботевград, 28.05.2020 г. 
 

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно именуване на 

улици в община Ботевград/вх.№0805-21/ и  становища на Постоянните  

комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание   

чл. 21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и проведено гласуване   с   28 гласа „за“, 0 гласа „против“, 

0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         

        

           Р Е Ш И: 
 

 

1. Именува улици в индустриална зона „Микроелектроника“, 

както следва:   

1.1.Улица, определена с о.т.617-о.т.-1163-о.т.618-о.т.1305-о.т.165а-о.т.1370-

-о.т.1306-о.т.1313-о.т.1312-о.т.1314-о.т.1346-о.т.-1362-о.т.1353-о.т.1364-

о.т.1365-о.т.1366  се именува улица „Лазар Данчев” 

1.2. Улица, определена с о.т.1310-о.т.1309-о.т.-1307-о.т.1306-о.т.1316-

о.т.1317-о.т.1373-о.т.1320-о.т.1321-о.т.1322-о.т.-1322а-о.т.1374-о.т.1323 се 

именува  улица „инж.Марин Маринов” 

1.3. Улица, определена с о.т.165а-о.т.-1368-о.т.1304-о.т.1371-о.т.1303--

о.т.1302-о.т.1301-о.т.1300-о.т.1321 се именува улица „Димитър Гюлев ” 



1.4. Улица, определена с о.т.1322-о.т.-1324-о.т.1328-о.т.1352-о.т.1353-

о.т.1359-о.т.1360 се именува улица „проф.Иван Попов” 

1.5. Улица, определена с о.т.1300-о.т.-1319-о.т.1372-о.т.1318-о.т.1318а-

о.т.1317-о.т.1316-о.т.-1342-о.т.1339-о.т.1337-о.т.1333-о.т.1331-о.т.1330-

о.т.1329-о.т.1328 се именува улица „доц.Симеон Христов” 

1.6. Улица, определена с о.т.1358-о.т.-1357-о.т.1356-о.т.1355-о.т.1354-о.т.-

1359-о.т.1361-о.т.1376-о.т.1365-о.т.-1367 се именува улица „Високи 

технологии” 

 

2. Именува улици във вилна зона „Лозята“, с.Скравена, 

общ.Ботевград, както следва: 

 2.1. Улица, определена с о.т.22-о.т.-24-о.т.70-о.т.193-о.т.-195-о.т.205-

о.т.210-о.т.-219-о.т.231   се именува улица „Вишнева” 

2.2.  Улица, определена с о.т.19-о.т.-27-о.т.35-о.т.62-о.т.75 се именува улица 

„Детелина” 

2.3. Улица, определена с о.т.22-о.т.-21-о.т.15-о.т.14-о.т.11-о.т.30-о.т.40-

о.т.43-о.т.44 се именува  улица „Пречиста” 

2.4.  Улица, определена с о.т.3-о.т.4-о.т.5-о.т.6-о.т.7-о.т.8  се именува улица 

„Манастирска” 

2.5. Улица, определена с о.т.61-о.т.-69 се именува улица „Еделвайс” 

2.6. Улица, определена с о.т.48-о.т.-65 се именува улица „Роза” 

2.7. Улица, определена с о.т.66-о.т.-68 се именува улица „Витоша” 

2.8. Улица, определена с о.т.35-о.т.-33 се именува улица „Ком” 

2.9. Улица, определена с о.т.30-о.т.-31-о.т.32 се именува улица „Шипка” 

2.10. Улица, определена с о.т.27-о.т.-24 се именува улица „Чукара” 

2.11.Улица, определена с о.т.71-о.т.-81-о.т.85-о.т.87-о.т.88-о.т.93 се именува 

улица „Грамчова падина” 

2.12. Улица, определена с о.т.80-о.т.-193 се именува улица „Иглика” 

2.13. Улица, определена с о.т.192-о.т.-197 се именува улица „Орхидея” 



2.14. Улица, определена с о.т.187-о.т.-197-о.т.194 се именува улица 

„Хризантема” 

2.15. Улица, определена с о.т.197-о.т.-198 се именува улица „Калница” 

2.16. Улица, определена с о.т.185-о.т.-199-о.т.200-о.т.209 се именува улица 

„Търновец” 

2.17. Улица, определена с о.т.180-о.т.-178-о.т.176-о.т.175-о.т.-171-о.т.167-

о.т.165-о.т.-163 се именува улица „Боровинка” 

2.18. Улица, определена с о.т.99-о.т.-109-о.т.111-о.т.115-о.т.122-о.т.-127-

о.т.131-о.т.133-о.т.134 се именува улица „Арония” 

2.19. Улица, определена с о.т.104-о.т.-109 се именува улица „Кацарска” 

2.20. Улица, определена с о.т.162-о.т.161-о.т.163-о.т.211-о.т.210 се именува 

улица „Пухльов дол” 

2.21. Улица, определена с о.т.211-о.т.-153 се именува улица „Брусен” 

2.22. Улица, определена с о.т.153-о.т.-148 се именува улица „Градище” 

2.23. Улица, определена с о.т.134-о.т.-135-о.т.138-о.т.142-о.т.143-о.т.224-

о.т.226-о.т.228  се именува улица „Баткун”     

   

2.24. Улица, определена с о.т.151-о.т.223-о.т.222-о.т.221-о.т.220 се именува 

улица „Темуша” 

2.25. Улица, определена с о.т.220-о.т.313-о.т.314-о.т.318-о.т.320 се именува 

улица „Индустриална” 

2.26. Улица, определена с о.т.216-о.т.-306-о.т.218  се именува улица 

„Краище” 

 

3. Именува улици във „Вилна зона“, с.Трудовец, общ.Ботевград, 

както следва: 

3.1. Улица, определена с о.т.184-о.т.183-о.т.171-о.т.168-о.т.164-о.т.161-

о.т.160-о.т.159-о.т.158-о.т.154 се именува улица „Балканска” 



3.2. Улица, определена с о.т.185-о.т.186-о.т.199-о.т.198-о.т.197-о.т.196-

о.т.195-о.т.194- о.т.193-о.т.192  се именува улица „Пенин дол” 

3.3. Улица, определена с о.т.197-о.т.200-о.т.201-о.т.217-о.т.215-о.т.214-

о.т.212-о.т.211-о.т.210-о.т.209-о.т.208  се именува улица „Изгрев” 

3.4. Улица, определена с о.т.135-о.т.133-о.т.132-о.т.131-о.т.129-о.т.130-

о.т.194-о.т.193-о.т.203-о.т.213-о.т.214 се именува улица „Зора” 

3.5. Улица, определена с о.т.186-о.т.186а-о.т.187-о.т.188а-о.т.188-о.т.189-

о.т.191а-о.т.191-о.т.191б-о.т.191-о.т.130-о.т.129-о.т.128-о.т.127 се именува 

улица „Детелина” 

3.6. Улица, определена с о.т.183-о.т.182а-о.т.182б-о.т.182-о.т.181-о.т.180а-

о.т.-188а-о.т.180-о.т.179-о.т.178а   се именува улица „Васил Наков” 

3.7. Улица, определена с о.т.171-о.т.178-о.т.218-о.т.173-о.т.174-о.т.175-

о.т.176-о.т.177-о.т.132  се именува улица „Синчец” 

3.8. Улица, определена с о.т.137-о.т.136-о.т.135-о.т.134-о.т.118-о.т.119-

о.т.120-о.т.121-о.т.122  се именува улица „Свети Георги” 

3.9. Улица, определена с о.т.128-о.т.118  се именува улица „Атанас 

Василев” 

3.10. Улица, определена с о.т.123-о.т.117-о.т.116-о.т.115-о.т.114-о.т.112а-

о.т.112-о.т.111-о.т.110-о.т.109-о.т.108-о.т.107-о.т.106-о.т.105-о.т.104-

о.т.103-о.т.102  се именува улица „Белите брези” 

3.11. Улица, определена с о.т.138-о.т.139-о.т.140-о.т.141-о.т.123-о.т.94-

о.т.95-о.т.96-о.т.97-о.т.98-о.т.99-о.т.100-о.т.101  се именува улица 

„Свобода” 

3.12. Улица, определена с о.т.150-о.т.147-о.т.148-о.т.146-о.т.144-о.т.142-

о.т.87-о.т.88-о.т.89-о.т.90-о.т.126 се именува улица „Орхидея” 

3.13. Улица, определена с о.т.165-о.т.150-о.т.151-о.т.152-о.т.145-о.т.85-

о.т.84а-о.т.84-о.т.83 -о.т.79а-о.т.79-о.т.64-о.т.83-о.т.79а-о.т.64а-о.т.220а-

о.т.220-о.т.62-о.т.44а-о.т.44-о.т.43-о.т.42-о.т.34-о.т.33-о.т.31-о.т.30-о.т.29-

о.т.8  се именува улица „Лагера” 



3.14. Улица, определена с о.т.144-о.т.145-о.т.85-о.т.86 се именува улица 

„Гъмза” 

3.15. Улица, определена с о.т.87-о.т.82 се именува улица „Момина сълза” 

3.16. Улица, определена с о.т.178-о.т.137-о.т.138-о.т.146 се именува улица 

„Божур” 

3.17. Улица, определена с о.т.84-о.т.82-о.т.81-о.т.93-о.т.92-о.т.58-о.т.82-

о.т.81-о.т.93-о.т.92-о.т.58-о.т.57-о.т.56-о.т.55-о.т.50-о.т.51-о.т.52-о.т.53-

о.т.54  се именува улица „Лозарска” 

3.18. Улица, определена с о.т.201-о.т.202-о.т.203-о.т.204-о.т.205-о.т.206-

о.т.207  се именува   улица „Акация” 

3.19. Улица, определена с о.т.151а-о.т.153-о.т.154-о.т.74-о.т.73-о.т.71-о.т.20-

о.т.19-о.т.18-о.т.247-о.т.246-о.т.244-о.т.245  се именува улица „Памид” 

3.20. Улица, определена с о.т.157-о.т.156-о.т.155-о.т.74-о.т.73-о.т.75-о.т.76-

о.т.77-о.т.70-о.т.65  се именува улица „Липа” 

3.21. Улица, определена с о.т.72-о.т.71-о.т.70а-о.т.69-о.т.68-о.т.44-о.т.219-

о.т.43а се именува   улица „Розова долина” 

3.22. Улица, определена с о.т.20-о.т.21-о.т.22-о.т.23-о.т.39-о.т.38-о.т.37-

о.т.36-о.т.35-о.т.34  се именува улица „Бял равнец” 

3.23. Улица, определена с о.т.81-о.т.80 се именува улица „Перла” 

3.24. Улица, определена с о.т.58-о.т.59-о.т.60-о.т.61  се именува улица 

„Зановец” 

3.25. Улица, определена с о.т.44-о.т.45-о.т.124-о.т.125-о.т.46-о.т.47-о.т.48-

о.т.49-о.т.50  се именува улица „Азалия” 

3.26. Улица, определена с о.т.79-о.т.79б-о.т.60-о.т.59-о.т.48  се именува 

улица „Валуга” 

3.27. Улица, определена с о.т.64-о.т.65-о.т.66-о.т.67-о.т.68-о.т.23-о.т.16-

о.т.236-о.т.235-о.т.233  се именува улица „Липите” 

3.28. Улица, определена с о.т.18-о.т.17-о.т.241-о.т.16-о.т.15-о.т.24-о.т.25-

о.т.26-о.т.27-о.т.28-о.т.31    се именува улица „Възраждане” 



3.29. Улица, определена с о.т.243-о.т.242-о.т.237-о.т.233-о.т.232-о.т.231-

о.т.230-о.т.229-о.т.228-о.т.227-о.т.12  се именува улица „Белият камък” 

3.30. Улица, определена с о.т.241-о.т.240-о.т.239-о.т.238-о.т.237 се именува 

улица „Труд” 

3.31. Улица, определена с о.т.15-о.т.14-о.т.229-о.т.13-о.т.12-о.т.11-о.т.10-

о.т.10а-о.т.10в-о.т.9-о.т.8-о.т.7-о.т.6-о.т.5-о.т.4-о.т.3-о.т.2-о.т.1 се именува 

улица „Панорама” 

3.32. Улица, определена с о.т.37-о.т.25  се именува  улица „Димят” 

 

 

3.33. Улица, определена с о.т.168-о.т.169-о.т.170 се именува улица „Стамен 

Николов” 

4. Възлага на кмета на общината да извърши произтичащите от т.т. 1, 2 и т.3 

процедури.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

    

      ПРЕПИС! 

   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        №116      

Гр.Ботевград, 28.05.2020 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.№-0805-10/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. 8, ал. 9  от ЗОС и чл. 4, ал. 2  от 

НРПУРОИ и проведено поименно гласуване   с   26 гласа „за“, 0 гласа 

„против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 

29,         

        

            Р Е Ш И: 
 

      1. Дава съгласие Програмата за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020 г. да се 

актуализира, както следва: 



             Раздел ІІІ. буква Б. Имоти, които община Ботевград  има 

готовност да продаде или да учреди право на строеж върху тях да се 

допълни със следният имот: 

       - 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. 

       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 

        №117      

Гр.Ботевград, 28.05.2020 г. 
 

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за 

безвъзмездно придобиване на недвижими имоти-държавна собственост по 

реда на чл.54 от ЗДС/вх.№-0805-19/и  становища на Постоянните  комисии 

по  същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21, ал.1, 

т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, 

ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 7, т. 8 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и 

проведено поименно гласуване   с   27 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 придобие безвъзмездно по реда 

на чл. 54 от Закона за държавната собственост правото на собственост 

върху недвижими имоти – държавна собственост, включени в Програмата 



за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 

Ботевград през 2020 г., представляващи: 

- Поземлен имот с идентификатор 05815.304.878 по КК и КР на 

гр.Ботевград, с площ от 128 кв.м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи,  

квартал 62, УПИ V по регулационния план на гр. Ботевград. 

- Поземлен имот с идентификатор 05815.304.879 по КК и КР на 

гр.Ботевград, с площ от 505 кв.м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи,  

квартал 62, УПИ V по регулационния план на гр. Ботевград. 

           2. Възлага на кмета на Община Ботевград да извършва всички 

необходими фактически и правни действия по безвъзмездното придобиване 

на имотите по т. 1 от решението. 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

    

      ПРЕПИС! 

   

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        №118      

Гр. Ботевград, 28.05.2020 г. 
 

 

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно безвъзмездно 

прехвърляне на собственост в полза на държавата-Държавно предприятие 

„Управление и стопанисване на язовири“ на общински недвижим имот-

публична общинска собственост/вх.№0805-9/и  становища на Постоянните  

комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание чл. 

21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл. 19а, ал. 1 от Закона за водите и проведено 

поименно гласуване   с   26 гласа „за“, 0 гласа „против“, 2 гласа „въздържал 

се“ от общ брой общински съветници 29,         

        

            Р Е Ш И: 

            1. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата - 

Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”  на 



собствеността на общински недвижим имот – публична общинска 

собственост:  

            - 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, съгласно акт за публична общинска 

собственост №4942/ 06.04.2020 г., вписан с вх. рег. №877 от 07.04.2020 г., акт 

№95, том ІV в Служба по вписванията Ботевград. 

            2. Възлага на кмета на община Ботевград, в изпълнение на настоящото 

решение да извърши всички необходими фактически и правни действия по 

безвъзмездното прехвърляне на имота в полза на държавата. 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

    

      ПРЕПИС! 

   

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        №119     

Гр. Ботевград, 28.05.2020 г. 
 

 

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно отдаване под наем 

на част от недвижим имот-общинска собственост/вх.№0805-11/ 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. 7 и ал. 8 от Закона за общинска 

собственост,  чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ и във връзка с Тарифата за 

определяне на минимален месечен наем на 1 кв. м. полезна площ при отдаване 

под наем на общински имоти към НРПУРОИ и проведено поименно 



гласуване   с   28 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 недвижим имот –  публична 

общинска собственост представляваща: 

         - 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, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 45.00 

(четиридесет и пет) 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 

        №120     

Гр. Ботевград, 28.05.2020 г. 
 

 

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно отдаване под наем 

на част от недвижим имот- публична общинска собственост/вх.№0805-17/ 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 и проведено поименно гласуване   

с   28 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: 

          - Обособена част от първи етаж с полезна площ от 60.00 кв.м. на 

Двуетажна масивна сграда „Младежки дом” със застроена площ 591 кв.м., 

първи етаж: кафе-сладкарница, зала и две стаи и втори етаж: заседателна 

зала, два кабинета и стая, година на построяване: 1985 г., находяща се в 

УПИ ХІІ, кв. 29 по регулационния план на с. Литаково, при начална тръжна 

месечна наемна цена в размер на 180.00 (сто и осемдесет) 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 

        №121     

Гр. Ботевград, 28.05.2020 г. 
 

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно прекратяване на 

съсобственост в недвижим имот в кв.62 по регулационния план на с. Скравена 

, между община Богевград и физическо лице по реда на чл.36,ал.1,т.2/вх.№-

0805-18/ 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   28 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 VІІ-976, 

целият с урегулирана площ 1 135 кв.м. в кв. 62 по регулационния план на с. 

Скравена, представляваща: 

          Терен с площ от 79 кв.м., влизащ по регулация от улица в УПИ VІІ-976 в 

кв. 62 по регулационния план на с. Скравена, целият с площ от 1 135 кв.м., 

актуван с акт за частна общинска собственост №2804/ 12.01.2017 г. вписан с вх. 

№151 от 18.01.2017 г.,  №107, том І, парт. 43 526, 43 535 в Служба по 

вписванията Ботевград, граници на терена: улица, УПИ VІ-976, имот 

планоснимачен №976, улица,  

          по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС при пазарна цена на терена в размер на 

1 106.00 (хиляда сто и шест) лева, без включен ДДС, 

           в полза на Стефан Георгиев Михайлов, с постоянен адрес: с. Скравена, 

ул. „Муканска” №14, собственик съгласно нотариален акт №113, том І, рег. 

№1315, дело №91 от 2017 г. на поземлен имот планоснимачен №976 в кв. 62 по 

плана на с. Скравена, целият с площ от 1719 кв.м., който участва с 1056 кв.м. в 

УПИ VІІ-976 в кв. 62 по плана на с. Скравена. 

           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 

        №122     

Гр. Ботевград, 28.05.2020 г. 
 

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно  изменение и 

допълване на Решение №77/13.04.2020 година /вх.№-0805-20/ и  становища 

на Постоянните  комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.14, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска 

собственост,  чл. 14, ал. 2 и ал. 3, чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 78 от НРПУРОИ и 

във връзка с Тарифата по чл. 24 от НРПУРОИ за определяне на минимален 

месечен наем на 1 кв. м. полезна площ при отдаване под наем на общински 

имоти и проведено поименно гласуване   с   25 гласа „за“, 0 гласа „против“, 3 

гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                



            Р Е Ш И: 

         

Изменя и допълва Решение №77/ 13.04.2020 г. на  Общински съвет 

Ботевград, което придобива следния текст:  

 В т.1 досегашния текст: 

 „Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 4 (четири) години, чрез 

публичен търг с тайно наддаване на части от недвижими имоти – общинска 

собственост, представляващи:“ 

 Придобива следния вид: 

 „Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 6 (шест) години, чрез 

публичен търг с тайно наддаване на части от недвижими имоти – общинска 

собственост, представляващи:“ 

        В т.1.1. досегашния текст: 

 „5 бр. терени с номера от №1 до №5 включително, с размери 3.80 м. на 

3.80 м., всеки с площ от 14.44 кв.м. за разполагане на преместваеми търговски 

обекти по ул. „Стара планина”, прилежаща на кв. 62 по регулационния план 

на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.304.1546 по КК и 

КР на гр. Ботевград) при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 

174.00 (сто седемдесет и четири) лева за всеки един терен. Сделката е 

освободена от ДДС;“ 

 Придобива следния вид: 

 „5 бр. терени с номера от №1 до №5 включително, с размери 3.80 м. на 

3.80 м., всеки с площ от 14.44 кв.м. за разполагане на преместваеми търговски 

обекти, като един от тях отговаря на следната спецификация в 

търговската дейност: 

 

- За терен №2 преместваемият търговски обект да бъде с предмет на 

дейност „търговия с канцеларски материали“;    

разположени по ул. „Стара планина”, прилежаща на кв. 62 по 

регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 

05815.304.1546 по КК и КР на гр. Ботевград) при начална тръжна месечна 

наемна цена в размер на 174.00 (сто седемдесет и четири) лева за всеки един 

терен. Сделката е освободена от ДДС;“ 

В т.1.4. досегашния текст: 

„3 бр. терени с номера от №9 до №11 включително, с размери 3.60 м. на 

3.60 м., всеки с площ от 12.96 кв.м. за разполагане на преместваеми търговски 

обекти в УПИ ІV – за административни и търговски нужди в кв. 62 по 

регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 

05815.304.25 по КК и КР на гр. Ботевград) при начална тръжна месечна 

наемна цена в размер на 156.00 (сто петдесет и шест) лева за всеки един 

терен. Сделката е освободена от ДДС.“ 

Придобива следния вид: 

Commented [AN1]:  



 „4 бр. терени с номера от №8 до №11 включително, с размери 3.60 м. на 

3.60 м., всеки с площ от 12.96 кв.м. за разполагане на преместваеми търговски 

обекти, като един от тях отговаря на следните спецификации в 

търговската дейност: 

- За терен №10 преместваемият търговски обект да бъде с предмет на 

дейност „търговия с канцеларски материали“,   

разположени в УПИ ІV – за административни и търговски нужди в кв. 62 

по регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 

05815.304.25 по КК и КР на гр. Ботевград) при начална тръжна месечна 

наемна цена в размер на 156.00 (сто петдесет и шест) лева за всеки един 

терен. Сделката е освободена от ДДС.“ 

 

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира 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 

        №123     

Гр. Ботевград, 28.05.2020 г. 
 

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно  одобряване на 

актуална пазарна цена за продажба на скални и земни маси-общинска 



собственост/вх.№0805-4/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 от ЗОС и чл. 66 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 41, ал. 2 

от ЗОС и проведено поименно гласуване   с   28 гласа „за“, 0 гласа „против“, 

0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                

            Р Е Ш И: 

 

      

 

1. Дава съгласие за продажба  чрез публичен търг с тайно наддаване на 

скални и земни маси, добити при изграждане на обект „Регионално депо за 

неопасни  отпадъци” - 443 700 куб.м., депонирани в общински поземлени 

имоти с идентификатори 05815.40.115 и 05815.40116 при начална тръжна 

цена – 5.00 лв./ куб.м. с ДДС, като продажбата може да се извършва на части 

от тях. 

     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 

        №124     

Гр. Ботевград, 28.05.2020 г. 
 

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за 



изработване на ПУП-ПП за кабели ниско напрежение и СрН за захранване на 

базова станция №2169 в землището  на с. Врачеш, община 

Ботевград/вх.№0805-5/ и  становища на Постоянните  комисии по  същия 

въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.11 и чл.20 

във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2 от ЗМСМА и на осн. чл.124а,ал.1 от ЗУТ 

в съответствие с разпоредбите на Наредба №7 за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони и проведено  

гласуване   с   27 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-ПП през имот 

12283.923.167,землище с. Врачеш за кабели ниско напрежение и 

СрН за външно захранване на базова станция №2169. 

2. Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ заедно с 

приложената скица-проект предложение за ПУП-ПП. 

3. Възлага на кмета на община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури. 

 

 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

    

      ПРЕПИС! 

  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        №125     

Гр. Ботевград, 28.05.2020 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 05815.53.2  м. Широко 

ливаде“ по КККР на землището на град Ботевград с цел промяна 

предназначението на земеделска земя. /вх.№0805-24/ и  становища на 

Постоянните  комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 20 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

2 от ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 124б, ал. 1, 

чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 от Закона за устройство на територията 

(ЗУТ) и чл. 40,    ал. 1 от ППЗОЗЗ и проведено  гласуване   с   27 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 Подробен устройствен план – 

план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 

05815.53.2, м.” Широко ливаде” по кадастрална карта и кадастрални 

регистри на землище гр. Ботевград с цел промяна предназначението на 

земята от земеделски за неземеделски нужди, като за същия се установи 

свободно ниско застрояване „За еднофамилно жилищно строителство“ с 

показатели - височина H ≤ 10м, Пзастр. ≤ 40%,            Кинт. ≤ 1,2, Позел. ≥ 

40% при спазване на ограничителните линии на застрояване, съгласно 

приложената  скица-предложение. 

       2. Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ. 

       3. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от горните решения процедури по ЗУТ. 

 

 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

    

      ПРЕПИС! 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        №126     



Гр. Ботевград, 28.05.2020 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 05815.44.65  м. 

„Рудешки дол“ по КККР на землището на град Ботевград с цел промяна 

предназначението на земеделска земя. /вх.№0805-23/ и  становища на 

Постоянните  комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 20 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

2 от ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 124б, ал. 1, 

чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 от Закона за устройство на територията 

(ЗУТ) и чл. 40,    ал. 1 от ППЗОЗЗ  и проведено  гласуване   с   26 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 Подробен устройствен план – 

план за застрояване (ПУП-ПЗ) на част от поземлен имот с идентификатор 

05815.44.65, м.” Рудешки дол” по кадастрална карта и кадастрални регистри 

на землище гр. Ботевград с цел промяна предназначението на земята от 

земеделски за неземеделски нужди, като за същия се установи свободно 

ниско застрояване „За  жилищно строителство“ с показатели - височина H ≤ 

10м,   Пзастр. ≤ 40%, Кинт. ≤ 1,2, Позел. ≥ 40% при спазване на 

ограничителните линии на застрояване, съгласно приложената  скица-

предложение. 

       2. Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ. 

       3. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от горните решения процедури по ЗУТ. 
 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

    

      ПРЕПИС! 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 



        №127  

Гр. Ботевград, 28.05.2020 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 05815.44.64  м. 

„Рудешки дол“ по КККР на землището на град Ботевград с цел промяна 

предназначението на земеделска земя. /вх.№0805-22/ и  становища на 

Постоянните  комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 20 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

2 от ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 124б, ал. 1, 

чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 от Закона за устройство на територията 

(ЗУТ) и чл. 40,    ал. 1 от ППЗОЗЗ  и проведено  гласуване   с   27 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 Подробен устройствен план – 

план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 

05815.44.64, м.” Рудешки дол” по кадастрална карта и кадастрални регистри 

на землище гр. Ботевград с цел промяна предназначението на земята от 

земеделски за неземеделски нужди, като за същия се установи свободно 

ниско застрояване „За  жилищно строителство“ с показатели - височина H ≤ 

10м, Пзастр. ≤ 40%, Кинт. ≤ 1,2,             Позел. ≥ 40% при спазване на 

ограничителните линии на застрояване, съгласно приложената  скица-

предложение. 

       2. Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ. 

       3. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от горните решения процедури по ЗУТ. 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

    

      ПРЕПИС! 

  

 



Р Е Ш Е Н И Е 

        №128  

Гр. Ботевград, 28.05.2020 г. 
 

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за 

отпускане на финансови средства от собствени приходи на общината за 

закупуване високопроходим автомобил за кметство с.Трудовец/вх.№-0805-

25/ и  становища на Постоянните  комисии по  същия въпрос, Общинският 

съвет – Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и проведено  поименно гласуване   

с   25 гласа „за“, 0 гласа „против“, 2 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 12 000.00 (дванадесет 

хиляди) лева с включен ДДС за закупуване на високопроходим 

автомобил за нуждите на кметство Трудовец. 

 

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 

        №129  

Гр. Ботевград, 28.05.2020 г. 
 

 

 

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИЛИН ЧЕРНЯШКИ- ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД на Докладна записка относно 

попълване състава на ПК  по обществен ред и сигурност към ОбС-

Ботевград/вх.№-0805-13/ 

и  становища на Постоянните  комисии 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.21,ал.1,чл.22,ал.1,ал.2 и ал.3 от ПОДОбСВОА и проведено  

гласуване   с  27 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ 

брой общински съветници 29,                

          

     Р Е Ш И: 

 

1. Избира за член на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност 

Любчо Симеонов Василев- общински съветник на мястото на 

Борислав Иванов Витков. 

 

 

 

 

 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



    

      ПРЕПИС! 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        №130  

Гр. Ботевград, 28.05.2020 г. 
 

 

 

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за 

установяване свързано застрояване /вх.№0805-16/ и  становища на 

Постоянните  комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.21, ал.5 от ЗУТ и проведено  

поименно гласуване   с   25 гласа „за“, 0 гласа „против“, 3 гласа „въздържал 

се“ от общ брой общински съветници 29,                

          

     Р Е Ш И: 

 
 

1. Упълномощава Кмета на Община Ботевград да даде съгласие  за 

установяване на свързано ниско застрояване, между УПИ II 792, кв.61 

и УПИ III, кв.61, предвиден за жилищно застрояване – общинска 

собственост; 

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 

        №131  

Гр. Ботевград, 28.05.2020 г. 
 

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  упълномощаване на представител 

на Община Ботевград за участие в извънредно заседание на ОС на Асоциацията 

по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ЕООД-София/вх.№0805-

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 чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 

водите и проведено  гласуване   с   28 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                

                 Р Е Ш И: 

1. Определя  Иван Александров Гавалюгов – кмет на община Ботевград за 

представител на община Ботевград в извънредно заседание на Общото събрание 

на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София, което ще се проведе на 

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. 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 

        №132  

Гр. Ботевград, 28.05.2020 г. 
 

 

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предоставяне на два броя товарни 

автомобила на ОП“БКС“-гр. Ботевград за безвъзмездно управление /вх.№0805-

27/ 

и  становища на Постоянните  комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – 

Ботевград на  основание  чл. 21, ал. 1, и т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1, ал. 4 от Закона на 

общинската собственост и проведено поименно гласуване   с   28 гласа „за“, 0 

гласа „против“, 0 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: 

- Товарен автомобил Грейт Уоулл ,,Стийд 5“ с номер на рамата 

XBCDB3171DG000383 и регистрационен номер СВ0348АМ – 1 (един) брой.; 

- Товарен автомобил Грейт Уоулл ,,Стрийд 5“ с номер на рамата 

XBCDB317XDG000382 и регистрационен номер СВ8420АС – 1 (един) брой. 

 

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 

 

 

 


