
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 
      
  
 
      Р Е Ш Е Н И Е 
            №154                                  
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИЛИН ЧЕРНЯШКИ– ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД    на  Отчет за дейността на 
Общински съвет - Ботевград и неговите комисии за първо полугодие на 2020 
година/вх.№0807-15/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   21 гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 гласа 
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         
                    
 
 

          Р Е Ш И: 
 
 
 

1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет - Ботевград и 
неговите комисии за първо полугодие на 2020 година. 

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



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
         ПРЕПИС! 

      
  
 
      Р Е Ш Е Н И Е 
            №155                                  
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-
Ботевград за първо полугодие на 2020 година /вх.№0807-27/  и становища 
на постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  
на основание чл. 21, ал. 1, т.23  във вр. с чл.44,ал.1т.7 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  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.Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Ботевград 
за първо полугодие на 2020 година. 
 
 
 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 
 

 
 



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
         ПРЕПИС! 

      
  
 
      Р Е Ш Е Н И Е 
            №156                                  
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемане на Наредба за реда и 
условията за извършване на търговска дейност на територията  на община 
Ботевград/вх.№0807-24/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 чл. 72 и чл. 80 от Закона за местните данъци и такси 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. Приема Наредба за реда и условията за извършване на търговска 

дейност 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 
            №157                                  
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  приемане на Наредба за изменение  
и допълнение  на Наредба  за изменение и допълнение  на Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/вх.№0807-4/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, чл. 14, ал. 
4, вр. с ал. 1 от Закона за общинската собствености    проведено     гласуване   с   
21 гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,         
                             Р Е Ш И: 

 
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за 
придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество, както 
следва: 
I. В разпоредбите на Глава Трета „УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ И 
ВЕЩИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“, Раздел II 
„УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ“ се правят следните изменения и допълнения: 
1. В чл. 21: 
а) Ал. 1 се изменя както следва: 
(1) Свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са 
необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица 
на издръжка на общинския бюджет се предоставят безвъзмездно за нуждите 
на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на 
условията, предвидени в Закона за  политическите партии (ЗПП), и на 
общинските ръководства на синдикални организации, със заповед на Кмета 
на общината без търг или конкурс. 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 



Изготвил:А.Нейкова 
 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 
      
  
 
      Р Е Ш Е Н И Е 
            №158                                 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отчет за дейността на Народните 
читалища в Община Ботевград за 2019 година/вх.№0807-20/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 във вр.с чл.26а,ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища 
и    проведено     гласуване   с   20 гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 гласа „въздържал 
се“ от общ брой общински съветници 29,         
                    
 
 

          Р Е Ш И: 
 

1. Приема  Доклада на Народно читалище „Светлина 1900“-с.Литаково 
2. Приема  Доклада на Народно читалище „Събуждане  1895“-с.Врачеш 
3. Приема  Доклада на Народно читалище „Н.В.Ракитин1890“-

с.Трудовец 
4. Приема  Доклада на Народно читалище „19-ти февруари 1906“-

с.Скравена 
5. Приема  Доклада на Народно читалище „Правда 1905“-с.Новачене 

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



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
         ПРЕПИС! 

      
  
 
      Р Е Ш Е Н И Е 
            №159                                
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемане на  Устройствен 
правилник за организацията и дейността на отдел „Хуманитарни и социални 
дейности“ в община Ботевград./вх.№0807-21/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 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.Приема Устройствен правилник за организацията и дейността на отдел 
„Хуманитарни и социални дейности“ в община Ботевград във връзка с 
проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 
община Ботевград и община Мирково“ по процедура BG05M90P001-2.103-
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 
4,съгласно Приложение 1. 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 
      
  
 
      Р Е Ш Е Н И Е 
            №160                                
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемане на годишен план за 
развитие на социалните услуги в община Ботевград/вх.№0805-7/и  становища на 
постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на 
основание чл. 21, ал.1,т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация  във вр.с чл.36б от Правилника за прилагане на Закона 
за социалното подпомагане 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.  Приема Годишен план за развитие на социалните  услуги в община 
Ботевград за 2021 година . съгласно Приложение . 
 
 
 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 
      
  
 
      Р Е Ш Е Н И Е 
            №161                                
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно преобразуване на Общинско 
предприятие за почивно дело „Боженишки урвич“ в Общинско предприятие 
„Туризъм“/вх.№0807-36/ и  становища на Постоянните комисии по същия 
въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и 
ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52-55 във вр. с чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС и    проведено 
поименно     гласуване   със   17 гласа „за“, 0 гласа „против“,  3 гласа „въздържал 
се“ от общ брой общински съветници 29,         
                    
 

          Р Е Ш И: 
 

1. Преобразува Общинско предприятие за почивно дело „Боженишки 
Урвич“ в Общинско предприятие „Туризъм“. 

 
2. Определя предмет на дейност на ОП „Туризъм“: 
- Провежда политиката на Община Ботевград в областта на туризма. 
- Участва в разработването на дългосрочна стратегия за развитието на 

туризма на територията на Община Ботевград. Внася предложения за 
актуализиране на действащата стратегия, съобразно настъпили промени в 
законодателството или провежданата политика. 

- Участва със свои представители в Общинска експертна комисия по 
категоризиране на туристическите обекти /ОЕККТО/. 

- Организира и администрира работата на Консултативния съвет по 
въпросите на туризма в общината и изпълнява решенията му, свързани с 
дейността на Предприятието. 

- Извършва категоризация на туристическите обекти в предвидените от 
Закона за туризма случаи. 

- Събира туристическа информация, създава и поддържа 
информационна база данни за туристическите обекти  - част от Националния 
туристически регистър, както и на общинско ниво. 
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- Участва в работата на Консултативния съвет по туризъм при Община 

Ботевград и изпълнява решенията му, свързани с дейността на 
Предприятието. 

- Участва в изработването на Годишен план за действие по изпълнение 
на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Ботевград 2019-
2025 г., който се приема от Общински съвет – Ботевград, и участва в 
изпълнението му. 

- Разработва краткосрочни концепции и програми в съответствие с 
националната и общинската стратегия и съобразно местните туристически 
ресурси и потребности за развитие на туризма в Община Ботевград. 

- Популяризира Община Ботевград, като привлекателна туристическа 
дестинация у нас и в чужбина, чрез презентиране на туристическия продукт 
на Община Ботевград. 

- Управлява и поддържа Туристическия информационен център и 
подпомага туристическото обслужване на гостите и гражданите на Община 
Ботевград. 

- Осъществява стопански дейности, свързани с популяризирането на 
Община Ботевград като туристическа дестинация. 

- Участва в поддържане и опазване на природните и културно- 
исторически обекти на територията на Община Ботевград. 

- Изработва и разпространява рекламни и информационни материали. 
- Поддържа, актуализира и популяризира туристическия интернет сайт 

и другите информационни канали на Община Ботевград. 
- Участва в национални и международни изложения, панаири и прояви, 

свързани с туризма. 
- Организира самостоятелно и съвместно с отдел „Хуманитарни и 

социални дейности“ мероприятия, заложени в годишния Събитиен календар 
на Община Ботевград. 

- Организира извършването на маркетингови проучвания на 
националния и други перспективни пазари за общинския туристически 
продукт, както и проучвания в сферата на туристическата реклама. 

- Разработва и изпълнява програми и проекти в областта на туризма, 
финансирани от Европейския съюз и международни организации. 

- Извършва контрол върху дейността на търговските обекти, 
предоставящи туристически услуги. 

- Управлява и стопанисва Почивна база „Боженишки Урвич“ с предмет 
на дейност: осъществяване на стопански функции, свързани с почивното 
дело и възстановителната дейност.   
 

3. Приема Правилник за устройството и дейността на Общинско 
предприятие „Туризъм“ – Приложение към докладната. 



 
 
 
 
 
4. Общинско предприятие „Туризъм“ поема активите и пасивите на 

Общинско предприятие за почивно дело „Боженишки Урвич“. 
 
5. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от горните точки на решението процедури.        
 

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



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
         ПРЕПИС! 

      
  
 
      Р Е Ш Е Н И Е 
            №162                                
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно удължаване срока на ликвидация 
на „Родина-75 И“ ЕООД, гр. Ботевград./вх.№0807-5/ и  становища на 
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 266, ал. 2 от Търговския закон  и    
проведено поименно     гласуване   с   20  гласа „за“, 0 гласа „против“,  1 глас  
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         
                    
 

          Р Е Ш И: 
 
 
 

1. Удължава срока за ликвидация на „РОДИНА-75-И” ЕООД, гр. 
Ботевград в /л/ с 12 (дванадесет) месеца, считано от 24.07.2020 г.  

 
2. Възлага на Кмета на община Ботевград да сключи анекс към 

Договора за възлагане на ликвидация на „РОДИНА-75-И” ЕООД, гр. 
Ботевград в /л/. 
 

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

      
  
 
      Р Е Ш  Е Н И Е  
                №163 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на   Докладна записка относно свикване на Общо събрание на 
„Регионалното сдружение за управление на отпадъците-регион 
Ботевград“/вх.№0807-38/  и становища на Постоянните комисии по същия 
въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 
от ЗМСМА и т. 11 от Вътрешните правила за работа „Регионално сдружение за 
управление на отпадъците – регион Ботевград 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. Възлага на Кмета на община Ботевград да внесе в Общото събрание на 

„Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион 
Ботевград“ предложение и да гласува „ЗА“ промяна на оператора на 
Регионалното депо за неопасни отпадъци, като считано от 01.01.2021 г. 
дейността по стопанисване и експлоатация на депото се поеме от 
Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство” – 
гр. Ботевград. 

 
2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от горните точки на решението процедури.        
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 

Commented [AN5]:  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
ПРЕПИС! 

 
 

Р Е Ш  Е Н И Е 
№164 

Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно изменение на Решение 
№198/27.08.2018 година /вх.№0807-30/ и Становища на Постоянните комисии 
по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 
10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 4, т. 1, във връзка с чл. 15a, чл. 17 и чл. 
19а от Закона за общинския дълг и   проведено поименно    гласуване   с   21  
гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 гласа  „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,         
 

Р Е Ш И: 
 

1. Изменя Решение № 198 от 27.08.2018 г. (изменено с Решение  № 214 
от 25.07.2019 год. и Решение №10/30.01.2020 г. на Общински съвет-
Ботевград), както следва: 

 
1.1. В частта „Условия за погасяване“: 

досегашният текст:  
- Срок на погасяване - до 25.08.2020 г., с възможност за 

предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно 
погасяване. 

придобива следния вид: 
- Срок на погасяване - до 25.12.2020 г., с възможност за 

предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно 
погасяване. 

2. Възлага и делегира права на кмета на Община Ботевград да 
подпише Анекс към Договор за кредит № 1017/09.10.2018 г. между ФОНД 
„ФЛАГ” и Община Ботевград 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 
№165 

Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно изменение на Решение 
№199/27.08.2018 година /вх.№0807-31/ и Становища на Постоянните комисии 
по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 
10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 4, т. 1, във връзка с чл. 15a, и чл. 17от 
Закона за общинския дълг и   проведено поименно    гласуване   с   21  гласа „за“, 
0 гласа „против“,  0 гласа  „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,
         

          Р Е Ш И: 
 

 1. Изменя Решение № 199 от 27.08.2018 г. (изменено с Решение  № 
215 от 25.07.2019 год. и Решение №11/30.01.2020 г. на Общински съвет-
Ботевград), както следва: 

1.1. В частта „Условия за погасяване“: 
досегашният текст:  
- Срок на погасяване - до 25.08.2020 г., с възможност за 

предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно 
погасяване. 

придобива следния вид: 
- Срок на погасяване - до 25.12.2020 г., с възможност за 

предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно 
погасяване. 

2. Възлага и делегира права на кмета на Община Ботевград да 
подпише Анекс към Договор за кредит № 1016/09.10.2018 г. между ФОНД 
„ФЛАГ” и Община Ботевград 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  
                №166 
Гр.Ботевград,30.07.2020 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.№0807-16/ / 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   21  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 А. Имоти, които община Ботевград има намерение да 
предостави под наем да се допълни със следните имоти: 
         - сграда – навес с идентификатор  05815.305.29.1 с площ от 70 кв. м., 
находяща се в терен - за озеленяване в кв. 214 по регулационния план на гр. 
Ботевград, част от поземлен имот с идентификатор 05815.305.29; 
          - едноетажна масивна сграда-клуб със застроена площ от 81 кв. м., 
построена в урегулиран поземлен имот I-за обществено обслужващи дейности 
в кв. 53 по регулационния план на с. Скравена. 
          Раздел V. Описание на имотите, в които общината има намерение да 
прекрати съсобственост с физически или юридически лица да се допълни със 
следните имоти. 
          - в урегулиран поземлен имот I-5 в кв. 8 по регулационния план на с. 
Краево с Виктор Марсел Манолов и Цветанка Александрова Манолова;          
          - в урегулиран поземлен имот I-331 и в урегулиран поземлен имот II-331 
в кв. 25 по регулационния план на с. Радотина с Ивайло Петров Модев. 
           Раздел VІ. Описание на имотите, които общината има намерение да 
придобие и способите за тяхното придобиване. Точка 2. Придобиване на 



недвижими имоти, представляващи частна собственост на физически и 
юридически лица се допълни със следните имоти: 
 
 
 

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.301.404.4.1 с 
площ 466 кв.м.,  

предназначение: друг вид самостоятелен обект (подлез и два бр. складове), 
брой нива на обекта 1, етаж -1, находящ се в поземлен имот с идентификатор 
05815.301.404.  

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.301.404.4.2 с 
площ 350 кв.м.,  

предназначение: друг вид самостоятелен обект (складове и тоалетни), брой 
нива на обекта 1, етаж -1, находящ се в поземлен имот с идентификатор 
05815.301.404.  
          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  
                №167 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под 
наем на част от имот-публична общинска собственост/ вх.№0807-3/ и 
становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – 
Ботевград  на основание чл.21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7  от ЗОС и 
чл. 14, ал. 2  от НРПУРОИ   и   проведено поименно    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 отдаване под наем за срок от 4 (четири) години, чрез 
публичен търг с тайно наддаване на  част от недвижим имот –  публична 
общинска собственост, представляваща: 
          - част от фоайето с площ 1 (един) кв. м. на партерния етаж на сграда с 
идентификатор 05815.302.756.1 по КК и КР на гр. Ботевград с предназначение: 
административна, делова сграда, находяща УПИ I по регулационния план на 
гр. Ботевград, за разполагане на автоматична машина за кафе и топли напитки 
(вендинг автомат) при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 100.00 
(сто) 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  
                №168 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под 
наем на част от имот-частна общинска собственост/ вх.№0807-2/ и становища 
на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на 
основание   чл.21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2  от ЗОС и чл. 20, ал. 2  от 
НРПУРОИ, във връзка с чл. 30, ал. 5 от Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура и   проведено поименно    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 да се отдаде под наем без търг или публично обявен 
конкурс за срок от 4 (четири) години на „А1 България“ ЕАД, ЕИК 131468980 
част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща: 
          - 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 
при месечна наемна цена в размер на 500.00 (петстотин) 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  
                №169 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно одобряване  на актуална пазарна 
цена за продажба на общински недвижим имот по реда  на чл.35,ал.1 от 
ЗОС/вх.№-0807-12/ 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   19 
гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 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 №135/ 
25.06.2020 г. на Общински съвет Ботевград 

       
- 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: 
масивна едноетажна сграда със застроена площ 147 кв. м. и масивен гараж със 
застроена площ 77 кв.м., при  начална тръжна пазарна цена в размер на 23 510.00 
(двадесет и три хиляди петстотин и десет) 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  
                №170 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно  одобряване  на актуална пазарна 
цена за продажба на общински недвижим имот по реда на чл.35,ал.3 от 
ЗОСвх.№0807-13/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 
Общинският съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл.35, ал.3, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 45 от НРПУРОИ проведено 
поименно    гласуване   с   21  гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа  „въздържал 
се“ от общ брой общински съветници 29,  

 
     Р  Е  Ш  И :        
                    

     
1. Одобрява пазарна цена и дава съгласие за продажба  по реда на чл.35, ал.3 

от ЗОС,  на общински недвижим имот, представляващ:  
     - Урегулиран поземлен имот IХ-общ., с урегулирана площ от 515 кв.м. в кв. 

65 по регулационния план на с. Гурково, при пазарна цена в размер на 8 240.00 
(осем хиляди и двеста и четиридесет) лева, без ДДС, 

     в полза на Мартин Ангелов Петков, с адрес: гр. Ботевград, ул. 
„Преслав“№26, собственик на масивна двуетажна жилищна сграда построена 
съгласно договор за право на строеж от 04.06.1990 г. в урегулиран поземлен имот 
IХ-общ., с урегулирана площ от 515 кв.м. в кв. 65 по регулационния план на с. 
Гурково, съгласно нотариален акт за продажба на недвижим имот от 31.10.2019 
г., акт190, том IV, рег. №5267, дело №730 от 2019 г. 

     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  
                №171 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно одобряване на актуална пазарна цена 
за продажба на общински недвижим имот, включен в Програма за управление  и 
разпореждане с имотите-общинска собственост в община Ботевград през 2020 
година/вх.№0807-17/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   със   17  
гласа „за“, 0 гласа „против“, 2 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: 

     - ½ идеална част от поземлен имот с идентификатор 05815.305.477 с площ 
от 470 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: ниско застрояване, УПИ ХІІІ, кв. 144 по регулационния план на 
гр. Ботевград, заедно със застроената в него сграда с идентификатор 
05815.305.477.1 със застроена площ от 73 кв.м., брой етажи – 1, предназначение: 
жилищна сграда – еднофамилна с административен адрес: гр. Ботевград, ул. „Княз 
Борис І” №37, при начална тръжна пазарна цена в размер на 19 900.00 
(деветнадесет хиляди и деветстотин) 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  
                №172 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно продажба на две жилища частна 
общинска собственост. /вх.№0807-7/, предложение на Тихомир Найденов – 
общински съветник и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 
Общинският съвет – Ботевград  на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и  във вр. с 
чл.47,ал.1,т.3 и ал.2 от ЗОС и глава Трета, раздел Втори от Наредбата за условията 
и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински 
жилища и проведено поименно    гласуване   с  15  гласа „за“, 1 глас „против“, 5 
гласа  „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,  

 
     Р  Е  Ш  И :        
                    

1. Дава съгласие да бъде продадено жилище частна  общинска собственост 
находящо  се на адрес: гр. Ботевград, ул. Дондуков №6/до блок 
1/,вх.А,ет.5,ап.14, на Петя Пламенова Семкова за сумата от 30 000 
/Тридесет хиляди/  лева. 

                    
2. Дава съгласие да бъде продадено жилище частна  общинска собственост 

находящо  се на адрес: гр. Ботевград, ул.“ Витоша“ №20 ,вх.В, ет.1,ап.2, 
на Преслава Николаева Лекова  за сумата от 22 500 /Двадесет и две 
хиляди и петстотин/  лева. 
 

3. Възлага на кмета на Община Ботевград да изпълни процедурата по 
продажбата. 

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



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 
      
  
      Р Е Ш  Е Н И Е  
                №173 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за продажба и 
бракуване на движими вещи-частна общинска собственост. /вх.№-0807-6/ 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. 
66 и чл. 71 от НРПУРОИ и проведено поименно    гласуване   с 20  гласа „за“, 0 
гласа „против“, 1 глас  „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,  

 
     Р  Е  Ш  И :        
                    

 
1. Одобрява актуални тръжни пазарни стойности и дава съгласие за 

продажба  по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публичен търг с тайно наддаване на 
материални активи – движими вещи, общинска собственост, съгласно 
Приложение 1. 
            2. Дава съгласие да се бракуват и отпишат от  активите на община 
Ботевград  движими вещи, съгласно Приложение 2. 

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

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



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
         ПРЕПИС! 

      
  
      Р Е Ш  Е Н И Е  
                №174 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно   бракуване  на движими материални 
активи –частна общинска собственост, стопанисвани от ОП „Обредни дейности „-
Ботевград./вх.№-0807-32/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 
Общинският съвет – Ботевград  на  основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 65, т. 5 и чл. 71 от Наредба 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
проведено поименно  гласуване   с 20  гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 глас  
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,  

 
     Р  Е  Ш  И :        
                    
 
1. Дава съгласие ОП „Обредни дейности“ да бракува и отпише 
дълготрайните материални активи /ДМА/ и материални запаси като негодни 
вече за употреба, както следва: 
УАЗ 452 /3303/, с регистрационен №СО 7687 РА; 
Мерцедес Е 250 Д, с регистрационен №СО 7669 ВМ; 
2. Възлага на ОП „Обредни дейности“ да организира процедурите, 
произтичащи от т. 1 на Решението. 
 
 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
         ПРЕПИС! 

      
  
      Р Е Ш  Е Н И Е  
                №175 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно възможност за разходване на 
натрупани средства по чл.60,ал.2,т.1 от ЗУО за прилагане на мерки по чл.63,ал.4 
и ал.7 от Закона за здравето./ вх.№0807-26/ 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, § 41 от 
ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето и проведено 
поименно  гласуване   с 19  гласа „за“, 0 гласа „против“, 3 гласа  „въздържал се“ 
от общ брой общински съветници 29,  
 
     Р  Е  Ш  И :        
                    
  
          1. Дава   съгласие Община Ботевград да представи заявление пред 
Министерство на околната среда и водите за финансиране на мерки по чл.63, ал.4 
и 7 от Закона за здравето, свързани с изпълнение на изискванията на ЗУО. 
          2. Дава съгласие  част от  натрупаните средства от отчисления по чл.64 от 
ЗУО да   се изразходват за закупуване на 12/дванадесет/ броя професионални 
системи за почистване и дезинфекция с пара EV 3000i   за нуждите на детските 
заведения на територията на община Ботевград.    
          3. Финансовите средства необходими за закупуването на  професионалните 
системи EV 3000i   са  в размер на 47 988,00/четиридесет и седем хиляди 
деветстотин осемдесет и осем / лева.              
 
 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
         ПРЕПИС! 

        Р Е Ш  Е Н И Е  
                №176 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно промяна в организацията на 
движение на ППС в определени участъци на гр. Ботевград/вх.№0807-19/ 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, чл. 8, ал. 3 и чл. 19, ал. 1, т. 2 от 
Закона за пътищата,  и проведено   гласуване   с 14  гласа „за“, 4 гласа „против“, 
5 гласа  „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,  
 
     Р  Е  Ш  И :        

 1.Движението на ППС по ул. „Свобода” в участъка на кръстовището с 
ул. „Акад. Стоян Романски“ (Общински пазар – Ботевград) да се ограничи в 
двете посоки (съгласно схема – предложение) чрез поставянето на пътни 
принадлежности – цветарници, при съблюдаване на всички приложими 
нормативни изисквания. 

 
2.Да се поставят знаци Ж13 „Път без изход“ от източната страна на 

ул. „Свобода“ след кръстовището с бул. „Трети март“ и от западната страна 
на ул. „Свобода“ след кръстовището с ул. „Боженишки урвич“. 

 
3.Да се премахнат знаците В27 „Забранени са престоят и 

паркирането“ в източната част на ул. „Свобода“ след кръстовището с бул. 
„Трети март“ и в западната част на ул. „Свобода“ след кръстовището с ул. 
„Боженишки урвич“ и се обособят и разчертаят места за паркиране 
(включително места за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи 
хора с увреждания) при спазване на всички приложими нормативни 
изисквания. 

 
 4.Възлага на Кмета на община Ботевград след влизане на решението 

в сила и съгласуване с ОД на МВР област, да организира поставянето на 
необходимите пътни знаци и маркировка, сигнализиращи приетата промяна 
в движението 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
         ПРЕПИС! 

      
  
      Р Е Ш  Е Н И Е  
                №177 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-
ПЗ на поземлен имот с идентификатор 05815.5.437 по КК и КР на землището на 
гр.Ботевград,м.“Зелин“ с цел промяна предназначението на земеделска земя за 
вилно строителство./вх.№0807-35// 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 22  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 05815.5.437 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  вилна сграда 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  
                №178 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за изработване на 
ПУП-ПР на УПИ II-3516 „За производствена, складова и обслужваща дейност“ 
в кв.238 по плана на град Ботевград /вх.№0807-39/и становища на Постоянните 
комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6 от Закона за 
устройство на територията (ЗУТ) и проведено поименно гласуване   с  18 гласа 
„за“, 0 гласа „против“, 5 гласа  „въздържал се“ от общ брой общински съветници 
29,  
 
     Р  Е  Ш  И :  
      1.Дава съгласие за изработването на проект за изменение на Подробен 
устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) на Урегулиран поземлен 
имот (УПИ) II-3516 „За производствена, складова и обслужваща дейност“ в 
квартал 238 по действащ регулационен план на гр. Ботевград (поземлен 
имот с идентификатор 05815.305.582 по Кадастрална карта и кадастрални 
регистри (КККР) на гр. Ботевград), като се образуват два нови 
самостоятелни урегулирани поземлени имоти - УПИ УПИ II-3516 „За 
производствена, складова и обслужваща дейност“ УПИ X-3516 „За 
производствена, складова и обслужваща дейност“, съгласно приложената 
скица-предложение. 
       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  
                №179 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за учредяване 
право на прокарване „Външно ел. захранване с кабели на бензиностанция  в 
УПИ VII, представляващ  ПИ с идентификатор 05815.303.71 по КК и КР на гр. 
Ботевград /вх.№0807-18и 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“,0 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  кабели  1кV  на  
бензиностанция  в  УПИ   VІІ  - „ За бензиностанция и паркинг“,  
представляващ  /ПИ/  с идентификатор  05815.303.71  по  КК и КР на гр. 
Ботевград  в  кв. 210  по  действащият  регулационен  план  на  гр. Ботевград 
“на следните вещни права: 
1.1. Безвъзмездно  право  на  преминаване  и  право  на  прокарване  
/сервитут/ през  поземлени  имоти  (ПИ) с  идентификатори:  05815.303.176, 
област София, община Ботевград, гр. Ботевград, Промишлена зона, вид на 
собствеността-Публична общинска, вид на територия- Урбанизирана, НТП-За 
друг поземлен имот за  движение и транспорт, с  площ  2 958/ две хиляди, 
деветстотин петдесет / кв.м. 
Съседи  на имота: 05815.303.74, 05815.303.75, 05815.303.171, 05815.303.177, 
05815.303.70, 05815.303.71, 05815.303.174, 05815.303.72, 05815.303.61, 
05815.303.73, 05815.303.173, 05815.303.60 
 Сервитут  с  дължина 9/девет/м. и  обща  квадратура  
14,04/четиринадесет цяло, нула четири/кв.м. 
 



 
 
 
 
2. Предоставените по точка 1.1 ограничени вещни права да се усвоят от 
Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения ТП проект  по  
част  „Електро“, съгласно  показаната ситуация на трасето  и  одобрената. 
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  
                №180 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за учредяване 
право на прокарване за обект „Реконструкция на мрежа НН и изнасяне на 
съоръженията за техническо измерване от жилищен блок 13,входове А,Б,В и Г 
и захранването  им от ТП „Север 4“,гр. Ботевград /вх.№0807-23/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“, 0 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: „ Реконструкция  
ва мрежа НН  и изнасяне  на  съоръженията за техническо измерване 
/СТИ/  от  жилищен блок 13, входове А, Б, В и Г  и захранването им от 
ТП „Север 4“ ,  гр. Ботевград , област Софийска“ – /изменение по чл. 
154 от  ЗУТ/на следните вещни права: 
1.1.Възмездно  право на преминаване и право на прокарване през 
следните имоти - частна общинска собственост: 
 -поземлен  имот  ПИ  с  идентификатор  05815.302.15 по КК и КР на 
гр. Ботевград, ж.к.“Саранск“ с площ - 3825кв.м. , трайно предназначение  на 
територията – Урбанизирана, НТП-Комплексно застрояване, номер по 
предходен план : квартал 2а, парцел І; 



 
 
 Сервитут  с дължина 2 /два/м. и общо засегната площ  8/осем/кв. 
м. 
 -поземлен  имот  ПИ  с  идентификатор  05815.302.18 по КК и КР на 
гр. Ботевград, ж.к.“Саранск“ с площ – 34 030кв.м. , трайно предназначение  
на територията – Урбанизирана, НТП- Комплексно застрояване, номер по 
предходен план : квартал 2а, парцел І; 
 Сервитутът е  с дължина 152м. и общо засегната площ  573,80//кв. 
м. 
  
2. Предоставените по точка 1.1 ограничени вещни права да се усвоят от 
Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения ТП проект  
по  част  „Електро“, съгласно  показаната ситуация на трасето  и  одобрената. 
 
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  
                №181 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД   на  Докладна записка относно даване  на съгласие главния 
архитект на общината да одобри схеми за разполагане на маси за търговска 
дейност върху терени-общинска собственост /вх№0807-37/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“, 0 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 разполагане на маси и столове върху тротоарното пространство 
прилежащо към УПИ ХІІ-630, 631, 632, кв. 46 по регулационния план на с. 
Скравена, съгласно схема – предложение; 
           - схема за разполагане на маси и столове върху тротоарното пространство 
към съществуващо заведение за хранене пред УПИ ХХ, кв.1 по плана на с. Врачеш, 
съгласно схема - предложение.   
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  
                №182 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно предложение за включване на ОУ 
„Васил Левски“ с.Литаково в Списъка на средищните детски градини и училища 
за учебната 2020/2021 година./вх.№0807-29/и становища на Постоянните 
комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание  чл.21, 
ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1,т.3 от ЗМСМА, чл.53,ал.2-5 от ЗПУО и  чл.3, 
ал.1 от Постановление№128 от 29.06.2017г. на Министерски съвет за 
определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини 
и училища и проведено  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 ОУ “Васил Левски“ с. Литаково, община Ботевград да бъде 
включено в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 
2020/2021 г. 
2.Възлага на Кмета на община Ботевград да подготви мотивирано предложение 
до Министъра на образованието и науката за включване на ОУ “Васил Левски“ 
с. Литаково, община Ботевград в Списъка на средищните детски градини и 
училища за учебната 2020/2021 г. 
 
 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
         ПРЕПИС! 

      
  
      Р Е Ш  Е Н И Е  
                №183 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за функциониране 
на паралелки под норматива за минимален брой ученици през учебната 
2020/2021 година в общински училища на територията на община Ботевград. 
/вх.№0807-28/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 
Общинският съвет – Ботевград  на основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и във 
връзка с чл.68,ал.1,т.2, при условията на ал.2-ал.5 от Наредбата за финансиране 
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование 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.Дава съгласие за функционирането на паралелки с численост на учениците под 
норматива за минимален брой в общинските училища за учебната  2020/2021г., 
както следва: 

 
 

№ Училище Клас Брой 
ученици в 
маломерни 
паралелки 

Норматив 
за мин.брой 

Недостиг 
до 

мин.брой 

1. ОУ „Отец Паисий” - с.Врачеш ІVклас  12 
 

16 
 

4 
 

2. ОУ „Отец Паисий” - с.Врачеш V клас 10 18 8 
3. ОУ „Отец Паисий” - с.Врачеш  VІІ клас 10 18 8 

  Общо за училището 32 52 20 

4. ОУ „В Левски”-с.Литаково ІI клас 11 16 5 
 ОУ „В Левски”-с.Литаково III клас 14 16 2 

  Общо за училището 
 

25        32 7 

5. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” 
– Скравена 

І клас 14  16 2 

6. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” 
– Скравена 

 II клас 15 16 1 

7. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” 
– Скравена 

VI клас 17 18 1 

8. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” 
– Скравена 

VІІ клас 14 18 4 



      
  Общо за училището 

 
60 68 8 

9. ОУ „В Левски”Новачене І клас  10 16 6 
10. ОУ „В Левски”Новачене ІI - IІІ клас слята 

паралелка 
11 16 5 

11. ОУ „В Левски”Новачене V клас 15 18 3 
12. ОУ „В Левски”Новачене VІ клас 15 18 3 
13. ОУ „В Левски”Новачене VІІ клас 13 18 5 

   Общо за училището 64          86              22 

14. ОУ „Л.Каравелов”- с.Трудовец VI клас 17 18 1 
  Общо за училището 17 18 1 

  Общо за общината 198 256 58 

 
 

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



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
         ПРЕПИС! 

      
  
      Р Е Ш  Е Н И Е  
                №184 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на 
финансови средства за подпомагане участието на мъжкия отбор на БК „ Балкан“ 
в есенния дял на НБЛ и участие в европейски клубни турнири/вх.№0807-33/ 
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 администраия  и проведено  поименно гласуване   с  22 гласа „за“, 0 
гласа „против“, 1 глас  „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,  
 
     
 
     Р  Е  Ш  И : 
 
  
1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 100 000 / 
сто хиляди/лева от собствени приходи на Община Ботевград за подпомагане 
участието на мъжкия отбор на БК Балкан в есенния дял на  НБЛ  и участие в  
европейски клубни турнири.  
 

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



 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
         ПРЕПИС! 

      
  
      Р Е Ш  Е Н И Е  
                №185 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие  за отпускане на 
финансови средства за футболен клуб „Балкан 1929“ - Ботевград за подпомагане 
подготовката и участието в есенния полусезон на 2020 година на трета 
югозападна група /вх.№0807-34/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   с  22 гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 глас  „въздържал се“ от общ брой 
общински съветници 29,  
 
     
 
     Р  Е  Ш  И : 
 
 

1. Дава  съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до    20 
000/двадесет  хиляди /лева от собствени приходи на Община Ботевград 
на  футболен клуб „Балкан 1929“- Ботевград за подпомагане 
подготовката и  участието в есенния полусезон 2020 на трета лига  
югозападна  група. 

 

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



 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
         ПРЕПИС! 

      
  
      Р Е Ш  Е Н И Е  
                №186 
Гр.Ботевград,30.07.2020 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 община Ботевград за закупуване 
на два броя косачки за поддържане на зелени площи /вх.№0807-22/ /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  21 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 1 660,00 (хиляда  шестотин и 
шестдесет) лева с включен ДДС за закупуването на два броя моторни косачки. 

 
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  
                №187 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА 
- БОТЕВГРАД   на  Докладна записка относно даване съгласие за 
извършване на разходи от средствата в делегираната държавна дейност 
на Център за социална рехабилитация и интеграция, за закупуване на 
два броя климатични системи./вх.№0807-25/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  22 гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 гласа  „въздържал се“ от 
общ брой общински съветници 29,  
 
     
 
     Р  Е  Ш  И : 
1.Дава съгласие за извършване на разходи  в размер на 3018,00 /три хиляди 
и осемнадесет /лева   от  финансовите средства в делегираната държавна 
дейност за издръжка на  Център за социална рехабилитация и интеграция. 
Средствата са за   закупуване и монтаж на следните активи: 
-Климатик  MIDEA MA 2-24 NXD0-I - 2049,00/ две хиляди  четиридесет и 
девет/  лева 
-Климатик  MIDEA MA 2-12 NXD0-I  -  969,00 / деветстотин шестдесет и 
девет/ лева 
 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 
 
 



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
         ПРЕПИС! 

    
  
      Р Е Ш  Е Н И Е  
                №188 
Гр.Ботевград,30.07.2020 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.№0806-12/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, 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 ППЗСПЗЗ и проведено  поименно 
гласуване   с  19 гласа „за“, 1 гласа „против“, 3 гласа  „въздържал се“ от общ 
брой общински съветници 29,  
  
 
     Р  Е  Ш  И : 
1. Предоставя на наследниците на Васил Вутов Спасков, следния 
земеделски имот: 
проектен имот с идентификатор 66860.69.3, НТП: пасище, с площ от 2009 
кв.м., категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в 
местността „Градежа”, попадащ в поземлен имот с идентификатор 
66860.69.1 (стар номер 069001) – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на 
с. Скравена, община Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица–
проект №15-83489/28.01.2020 г. 
2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение 
на Пламен Иванов Вутов, в качеството му на наследник на Васил Вутов 
Спасков, 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 
 

 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 
      
       Р Е Ш  Е Н И Е  
                №189 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно даване съгласие за 
кандидатстване на Сдружение „МИГ“ с проектно предложение 
„Обособяване зона за отдих и събития във вилна зона „Зелин“,община 
Ботевград /вх.№0807-42/ и становища на Постоянните комисии по същия 
въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 
23 от ЗМСМА, чл. 56 от Закон за устройство на територията и чл. 10, ал. 1 и 
ал. 3 във вр. с чл. 6, т. 3.2 от НПОРИМДЕ 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 Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ 
Ботевград да кандидатства с проектно предложение „Обособяване на зона 
за отдих и събития във вилна зона „Зелин“, община Ботевград“ по 
Процедура BG06RDNP001-19.372 по подмярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 
2020 г. съфинансирана от ЕЗФРСР. 
 
2.Дава съгласие Главният архитект на община Ботевград да одобри схема за 
поставяне на паркови елементи в УПИ V за парк, кв. 38, в.з. „Зелин“  по 
плана на гр. Ботевград съгласно схема – предложение.  
 
3.Дава съгласие за сключване на договор с МИГ Ботевград за разполагане 
на паркови елементи на обзавеждане съгласно схемата за поставяне в УПИ 
V за парк, кв. 38, в.з. „Зелин“  по плана на гр. Ботевград за целите на 
изпълнение на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във 
вилна зона „Зелин“ община Ботевград“ за срок от 7 (седем) години. 
 
4.Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от т. 1, 2 и 3 процедури. 
 



 
 
5. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс се 
допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на 
приемането му. С предварителното изпълнение се защитават особено важни 
обществени интереси, а именно участието в проекта посочен в т. 1, чийто 
краен срок за приемане на проектни предложения е  31.07.2020 г. В случай 
на закъснение на изпълнението на акта ще се загуби възможността за 
участие и реализация на проекта. 
 
 
 
 
 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
         ПРЕПИС! 

      
  
      Р Е Ш  Е Н И Е  
                №190 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА 
- БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно даване съгласие за 
изработване проект за  ПУП-ПР на поземлени имоти с идентификатори 
61594.68.90 и 61594.68.96 по КК и КР, землище с.Радотина,община 
Ботевград /вх.№0807-40/и становища на Постоянните комисии по същия 
въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на  основание чл.21,ал.1,т.11 във 
вр. с дейностите по чл.17уал.1,т.2 от ЗМСМА и на основание 
чл.124а,ал.1 и чл.124б,ал.1 от ЗУТ във вр. с чл.12,ал.2 чл.59 ,ал.1 
чл.125,ал.7 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. Общински съвет-Ботевград разрешава изработване на Проект за 
Подробен устройствен план/ПУП/-План за регулация /ПР/ на 
поземлени имоти с идентификатори 61594.68.90 и 61594.68.96 по КК 
и КР,землише с.Радотина, като за поземлените имоти се образуват 
самостоятелни урегулирани поземлени имоти. 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да организира извършването 
на произтичащата от горното решение процедура съгласно 
разпоредите на Закона за устройство на територията. 

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



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
         ПРЕПИС! 

      
  
      Р Е Ш  Е Н И Е  
                №191 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА 
- БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за 
изработване проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I „За жилищен 
комплекс“ в кв.26 по плана на гр. Ботевград /вх.№0807-41/и становища 
на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – 
Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 
134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),    
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 за изработването на проект за изменение на Подробен 
устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) на урегулиран поземлен 
имот (УПИ) I-„За жилищен комплекс“ в квартал 26 по действащ 
регулационен план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 
05815.302.801 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. 
Ботевград), като се промени границата между него и УПИ XXIII-362 (ПИ с 
идентификатор 05815.302.813), заменяйки се терени с равностойни площи, 
съгласно приложената скица-предложение. 
        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  
                №192 
Гр.Ботевград,30.07.2020 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  
следните обекти: Ремонт-рехабилитация на участък от ул.“Захари 
Стоянов“-гр. Ботевград и Ремонт и рехабилитация на участък от ул 
"Г.С.Раковски“ гр. Ботевград /вх.№0807-43/,предложение на Цветан 
Цолов-общински съветник по т.4  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  22 гласа „за“, 0 
гласа „против“, 0 гласа  „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,  
    Р  Е  Ш  И : 

 
1. Дава съгласие от собствени приходи на Община Ботевград да бъдат 
отпуснати  финансови средства в размер до 218 500,00 (двеста и осемнадесет 
хиляди и петстотин) лева за ремонт на обект: „Ремонт - рехабилитация на 
участък от ул. „Захари Стоянов“ в участъка от О.Т.209 през О.Т.208, 323, 
186 ,185а до О.Т. 165 в гр. Ботевград“.  
2. Дава съгласие от собствени приходи на Община Ботевград да бъдат 
отпуснати финансови средства в размер до 321 500,00 (триста двадесет и 
една хиляди и петстотин) лева с включен ДДС за ремонт на обект: „Ремонт 
- рехабилитация на участък от ул. „Г. С. Раковски“ в участъка от О.Т.165 
през О.Т.166, 167, 168, 169, 171, 172 до О.Т 344 в гр.  Ботевград“.    
3. Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички 
произтичащи по т. 1 и т. 2   действия. 
4. Възлага на кмета на  общината, да изпрати искане до АПИ за 
възстановяване на сумите по т.1 и т.2 от решението. 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 
      
       Р Е Ш  Е Н И Е  
                №193 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА 
- БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за 
изработване на ПУП-ПР на част от кв.22 по регулационния план на 
с.Трудовец  /вх.№0807-44/  и становища на Постоянните комисии по 
същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 
1, т. 11 във връзка с т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 1,      чл. 
124а, ал.2 и ал.5 и чл. 62а, ал. 4 от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ), и проведено  поименно  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 изработването на проект за Подробен устройствен 
план - План за регулация (ПУП-ПР) на част от кв. 22 по регулационния план 
на с. Трудовец, общ. Ботевград в обхват на имот пл. № 2010 по кадастралния 
план, като се образуват два нови урегулирани поземлени имот       - УПИ IV-
2010 в кв. 22 с площ 1000 кв. м. и УПИ V-2010, За детска площадка, спортна 
площадка и озеленяване в кв. 22 с площ 2927 кв. м., съгласно приложената 
скица-предложение. 
       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  
                №194 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА 
- БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно разрешаване изработване 
на проект на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 05815.5.1411 по КК и КР 
на гр. Ботевград, м. „Зелин“ с цел промяна предназначението на 
земеделска земя.  /вх.№0807-46/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  23 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 05815.5.1411 м. „Зелин” по КК и КР на гр. Ботевград, с цел 
промяна предназначението на имота за неземеделски нужди, за изграждане 
на обект: „Три жилищни сгради и гаражи към тях“, 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 три жилищни сгради и гаражи към тях, 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  
                №195 
Гр.Ботевград,30.07.2020 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА 
- БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно разрешаване изработване 
на проект на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 05815.5.501 по КК и КР 
на гр. Ботевград, м. „Зелин“ с цел промяна предназначението на 
земеделска земя.  /вх.№0807-45/  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  23 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 05815.5.501 м. „Зелин” по КК и КР на гр. Ботевград, с цел 
промяна предназначението на имота за неземеделски нужди, за изграждане 
на обект: „Жилищна сграда и гаражи към нея“, 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  жилищна сграда и гаражи към нея, 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  
                №196 
Гр.Ботевград,30.07.2020 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 
обект „Ремонт-реконструкция на тротоарна настилка и направа на 
джобове за паркиране по южен тротоар по участък от бул“България, 
гр.Ботевград.  /вх.№0807-47/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  20 гласа „за“, 1 
глас „против“, 2 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 315 000,00 (триста и петнадесет 
хиляди) лева с включен ДДС за ремонт на обект: „Ремонт - реконструкция 
на тротоарна настилка и направа на джобове за паркиране по южен тротоар 
по участък от бул. „България“ в участъка от О.Т. 171 през О.Т. 176, 196, 322, 
199, 340 до О.Т. 222 в 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  
                №197 
Гр.Ботевград,30.07.2020 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 
доставка и монтаж на детски съоръжения и ударопоглъщаща настилка.  
/вх.№0807-48/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  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 до 20 000.00 ( двадесет хиляди ) 
лева с включен ДДС за доставка и монтаж на детски съоръжения и 
поставяне на ударопоглъщаща   настилка на детската площадка в УПИ I , 
кв.26 по ПУП на град Ботевград , идентификатор 05815.302.801 по КК 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 
 
 


