
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

       

 

      Р Е Ш  Е Н И Е  

                №198 

Гр.Ботевград,24.09.2020 г. 
 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на  Информация  за готовността на учебните заведения в Община 

Ботевград за провеждане на учебната 2020-2021 година /вх.№0809-16/и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – 

Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т.  23  от ЗМСМА 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.  Информация  за готовността на учебните заведения в Община Ботевград 

за провеждане на учебната 2020-2021 година 

 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

       

 

      Р Е Ш  Е Н И Е  

                №199 

Гр.Ботевград,24.09.2020 г. 
 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на  Информация за социално-икономическото състояние на 

кметство с. Трудовец, общ. Ботевград /вх.№0809-10/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на 

основание чл. 21, ал. 1, т.  23  от ЗМСМА и проведено   гласуване   с  26 гласа 

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

29,  

    

              Р  Е  Ш  И : 

 

 

1.  Приема Информация  за социално-икономическото състояние на кметство 

с. Трудовец, общ. Ботевград. 

 

2. Възлага на кмета на кметство с. Трудовец да извърши проверка на състоянието 

на обществените чешми на територията на селото и при необходимост да бъдат 

предвидени финансови средства за ремонт. 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

       

 

      Р Е Ш  Е Н И Е  

                №200 

Гр.Ботевград,24.09.2020 г. 
 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно приемане на Наредба за 

определяне размера на местните данъци  на територията  на община 

Ботевград/вх.№0809-3/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 75-79 

от АПК, чл. 28, ал. 1, вр. чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и 

чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и проведено   гласуване   с  26 

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

съветници 29,  

    

              Р  Е  Ш  И : 

 
 

1.Приема Наредба за определянето размера на местните данъци 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  

                №201 

Гр.Ботевград,24.09.2020 г. 
 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  приемане на Наредба за 

символиката и отличията на Община Ботевград/вх.№0809-24/ /и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 21 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 75-79 от АПК, чл. 28, ал. 1, 

вр. чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и проведено   

гласуване   с  25 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа  „въздържал се“ от общ 

брой общински съветници 29,  

    

              Р  Е  Ш  И : 

 
 

 

1. Приема Приемане на Наредба за символиката и отличията на Община 

Ботевград 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

       

 

      Р Е Ш  Е Н И Е  

                №202 

Гр.Ботевград,24.09.2020 г. 
 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни 

нужди и за настаняване под наем в общински жилища/вх.№0809-25/ 

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. 45a, 

ал. 1 от Закона за общинската собственост и проведено   гласуване   с  25 гласа 

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

съветници 29,  

    

          Р  Е  Ш  И : 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията 

и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в 

общински жилища, както следва: 

 

I. В разпоредбите на Глава Втора „Управление на общинския 

жилищен фонд“, Раздел IV „Ведомствени жилища. Ред и условия за 

настаняване в тях.“, се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. В чл. 30, ал. 1 след думите „трудовите им“ се добавят „/служебните 

им“. 

 

2. В чл. 31 думите „мотивирано становище“ се заменят с „мотивирано 

предложение до Кмета на общината“. 

 

 

 



 

 

           

           2. 

 

II. В разпоредбите на Глава Трета „Разпореждане с имоти от 

общинския жилищен фонд“, Раздел I „Определяне на критерии за 

образуване на продажни цени на жилищата“, се правят следните 

изменения и допълнения: 
 

1. В чл. 36 думите „данъчната и строителната стойност“ се заменят с 

„данъчната оценка“. 

 

III. В разпоредбите на Глава Трета „Разпореждане с имоти от 

общинския жилищен фонд“, Раздел II „Продажба на общински 

жилища“, се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. В чл. 40: 

а) Досегашният текст става ал. 1. 

 

б) Създава се ал. 2 със следното съдържание: 

„(2) Жилищата, придобити по реда на ал. 1, не могат да се отдават под 

наем или да бъдат обект на разпореждане за срок 5 години.“. 

 

в) Създава се ал. 3 със следното съдържание: 

„(3) Сделка, извършена в нарушение на забраната по ал. 2, е 

нищожна.“. 

 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

       

 

      Р Е Ш  Е Н И Е  

                №203 

Гр.Ботевград,24.09.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Ботевград./вх.№0809-26/; 

предложение на д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ-председател на Общински съвет – 

Ботевград и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският 

съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 

57 и чл. 75-79 от АПК, чл. 28, ал. 1, вр. чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от ЗНА и проведено  

поименно гласуване   с  24 гласа „за“, 0 гласа „против“, 2 гласа  „въздържал се“ 

от общ брой общински съветници 29,  

    

              Р  Е  Ш  И : 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина 

Ботевград, както следва: 

I. В разпоредбите на Глава Трета „Цени на услуги, неуредени със закон, 

предоставяни от Община Ботевград на физически и юридически лица“, се 

правят следните изменения и допълнения: 

 

1.В чл. 53, в точка 22 се създава ново приложение (единадесето по ред): 

„• за разполагане на материали с рекламна цел върху автобусни спирки – 20.00 

лв./кв.м. на месец за всеки започнат квадратен метър от използваната 

площ.” 

2.В чл. 55а се създава т. 6: 

„6. Такси за ползване на тенис кортове към спортно-тренировъчен комплекс 

„Ботевград“: 

6.1. Входни такси: 

6.1.1. В делничен ден – 7 лв. за 1 час. 

6.1.2. В почивен ден – 8 лв. за 1 час. 

6.1.3. На осветление – 12 лв. за 1 час. 



 

 

           2. 

 

6.2. Такса за ползване на ракета (собственост на Община Ботевград) – 4 лв.“. 

II. В Глава Втора „Местни такси“ ;Раздел Седми „Такси за 

административни услуги“ се правят следните изменения: 

1.Изменя чл.40 ,както следва: 

1.1. Отменя т.4 на чл.40 . 

1.2. Отменя т.20 на чл.40 

 
 

 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

       

 

      Р Е Ш  Е Н И Е  

                №204 

Гр.Ботевград,24.09.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на   Докладна записка относно заповед №ВР-11/13.08.2020 

година на Областния управител на Софийска област за връщане за ново 

обсъждане на Решение №176/30.07.2020 година на ОбС-Ботевград /вх.№0808-9/ 

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

Ботевград  на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА; чл. 45, ал. 9 във вр. с ал. 4 

от ЗМСМА и Заповед № ВР-11/13.08.2020 г. на Областния управител на 

Софийска област 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. Отменя свое Решение № 176 от Протокол № 9 от 30.07.2020 г. 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

       

 

      Р Е Ш  Е Н И Е  

                №205 

Гр.Ботевград,24.09.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно приемане на годишния отчет за 

изпълнение на бюджета на община Ботевград, на сметките за средства от 

Европейския съюз и общинския дълг през 2019 година/вх.№0808-14/. 

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

Ботевград  на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА,чл.9 от ЗОД и във връзка с 

чл.140 от ЗПФ и проведено поименно  гласуване   с  21 гласа „за“, 0 гласа 

„против“, 5 гласа  „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,  

    

              Р  Е  Ш  И : 

 

         1.Утвърждава окончателен годишен план на бюджета за 2019г., както 

следва: 

        1.1. По прихода в размер на 34 478 092 лв., съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящето решение. 

        1.2. По разхода  в размер на 34 478 092  лв., съгласно Приложение № 

1, неразделна част от настоящето решение. 

        2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Ботевград  за 

2019 г., както следва: 

       2.1.По прихода в размер на 31 300 085 лв. съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящето решение 

       2.2.По разхода в размер на 31 300 085 лв., съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящето решение. 

в т.ч. 

       - Държавни дейности                            -     16 018 881 лв. 

       - Местни дейности                                 -     14 196 902 лв. 

       - Дофинансиране с общински приходи   -   1 084 302 лв. 

 

    3. Утвърждава окончателния годишен план на инвестиционната програма 

и отчет на инвестиционните разходи за 2019 г., съгласно Приложение № 2, 

неразделна част от настоящото решение. 



    4. Утвърждава окончателен максимален размер на новите задължения за 

разходи по бюджета на общината за 2019г.  – 869 369 лв., съгласно 

Приложение № 3, неразделна част от настоящото решение. 

    5. Утвърждава окончателен максимален размер на поетите ангажименти 

по бюджета на общината за 2019 г. – 3 085 458 лв., съгласно Приложение № 

4, неразделна част от настоящото решение. 

    6. Приема отчета за изпълнение на сметки за средства от Европейския 

съюз за 2019 г., съгласно Приложение 5,неразделна част от настоящото 

решение. 

    7. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2019 г., съгласно 

Приложение № 6, неразделна част от настоящото решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

       

 

      Р Е Ш  Е Н И Е  

                №206 

Гр.Ботевград,24.09.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно приемане Информация за 

изпълнението на бюджета на община Ботевград към 30.06.2020 

година./вх.№0809-8/.и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет – Ботевград  на основание чл.21,ал.1,т.6  и т.23 от ЗМСМА и 

във вр. с чл.137,ал.2 от Закона за публичните финанси и проведено поименно  

гласуване   с  21 гласа „за“, 0 гласа „против“, 5 гласа  „въздържал се“ от общ 

брой общински съветници 29,  

    

              Р  Е  Ш  И : 

 

 

 

1. Приема Информация за изпълнението на бюджета на община 

Ботевград към 30.06.2020 година. 

 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

       

 

      Р Е Ш  Е Н И Е  

                №207 

Гр.Ботевград,24.09.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно одобряване  на проект на бюджет 

за 2021 година  и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022-2023 

година на  община Ботевград в частта местни дейности/вх.№0809-9/и становища 

на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на 

основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.83,ал.2 от Закона за публичните 

финанси и проведено   гласуване   с  20 гласа „за“, 0 гласа „против“, 5 гласа  

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,  

    

              Р  Е  Ш  И : 

1.Одобрява прогноза за показателите за поети ангажименти и за 

задължения за разходи за 2020 г. и 2021 г.- Приложение 1а. 

2.Одобрява прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за 

период 2021-2023 година-Приложение 6г. 

3. Одобрява бюджетната прогноза на постъпленията от местни приходи и 

по разходите за местни дейности на община Ботевград за периода 2021-2023 

година-Приложение №8 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

        

 

     Р Е Ш  Е Н И Е  

                №208 

Гр.Ботевград,24.09.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на  .Докладна записка относно избор на Временно изпълняващ 

длъжността „Управител“ на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД/вх.№0809-23/  

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

Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 9  от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, от 

Търговския закон, чл. 16 от Наредба № 9 от 26 юни 2000г. за условията и реда 

за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения 

по Закона за лечебните заведения изд. от Министъра на здравеопазването и чл. 

12, т. 5 във вр. с чл. 35, ал. 2, т. 5 от Наредбата за упражняване правото на 

собственост на общината върху общинската част от капитала на ТД и проведено  

поименно гласуване   с  25 гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 гласа  „въздържал се“ 

от общ брой общински съветници 29,  

    

              Р  Е  Ш  И : 

 

1. Избира д-р Иван Димитров Багелейски, заемащ длъжността ординатор в 

Хирургично отделение, за временно изпълняващ длъжността управител на 

„Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград” ЕООД,  считано от 

25.09.2020 година до назначаване на управител, избран след провеждане на 

конкурс.  

 

2. Определя възнаграждение на новоизбрания управител, съгласно 

разпоредбите на Наредба № 9 от 26 юни 2000г. на МЗ и Наредбата за 

упражняване правото на собственост на общината върху общинската част от 

капитала на ТД, приета от ОбС - Ботевград. 

 

3. Възлага на Кмета на община Ботевград да сключи договор за управление и 

контрол на „Многопрофилна болница за активно лечение–Ботевград” ЕООД с 

новоизбрания управител. 

 

 



           2. 

 

 

4. Дава съгласие д-р  Иван Багелейски  да извършва дейност  като изпълнява  

болнична и доболнична помощ по урология. 

 

 

5. Възлага на новоизбрания управител да впише промените в търговския 

регистър. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

        

 

 

 

 

     Р Е Ш  Е Н И Е  

                №209 

Гр.Ботевград,24.09.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА – МИЛЧО ИЛЧЕВ – ЛИКВИДАТОР НА „РОДИНА 

75 И“ ЕООД в ликвидация  на  Докладна записка относно  приключване 

ликвидацията на „Родина 75 И“ЕООД-в ликвидация /вх.№0809-28/. 

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

Ботевград  на основание  чл.21,ал.1,т.9 и т.23 от ЗМСМА ; чл.273,ал.1 от 

Търговския закон 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.Освобождава от отговорност ликвидатора на „РОДИНА 75 И“ ЕООД-

Ботевград / в ликвидация/,считано от 01.10.2020 година. 

 

2.Цялото имущество на Дружеството е разпределено, като Дружеството не 

притежава движими вещи, недвижимо имущество и финансови активи. 

 

3.Упълномощава Милчо Николов Илчев да извърши необходимите правни и 

фактически действия по реализиране на процедурата за заличаване на „Родина 

75-И“ЕООД-Ботевград,включително вписване на това обстоятелство в 

Търговския регистър. 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

         ПРЕПИС! 

      

       Р Е Ш  Е Н И Е  

                №210 

Гр.Ботевград,24.09.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно промяна в структурата и 

числеността на персонала в Общинска  администрация на община 

Ботевград/вх.№0809-22/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет – Ботевград  на основание  чл.21,ал.1,т.2 Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и проведено   гласуване   с  24 гласа 

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

29,  

                 Р  Е  Ш  И : 
 

1. Намалява числеността на персонала в отдел „Икономическа дейност и 

общинска собственост” с една щатна бройка;    

2.Увеличава числеността на персонала в отдел „Хуманитарни и социални 

дейности”  с една щатна бройка; 

3.Намалява числеността на персонала в отдел „Управление на проекти и 

програми” с една щатна бройка;      

4.Увеличава числеността на персонала в отдел „Инфраструктура и 

капитално строителства”  с една щатна бройка. 

 

Направените промени влизат в сила от 12.10.2020 година.                                                                        

    

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

       Р Е Ш  Е Н И Е  

                №211 

Гр.Ботевград,24.09.2020 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.№0808-5/ 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  20 гласа „за“, 0 гласа „против“, 

6 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 следните 

имоти: 

          - поземлен имот 05815.303.18 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 11 

617 кв.м. трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 

трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, УПИ VII, кв. 199 

по плана на гр. Ботевград; 

          - поземлен имот 05815.303.20 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 11 

695 кв.м. трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 

трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, УПИ V, кв. 199 по 

плана на гр. Ботевград; 

          - поземлен имот 05815.303.22 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 8 

672 кв.м. трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 

трайно ползване: незастроен имот за производствен, складов обект, УПИ VII, 

кв. 199 по плана на гр. Ботевград; 

          - поземлен имот 05815.303.23 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 11 

674 кв.м. трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 

трайно ползване: незастроен имот за производствен, складов обект, УПИ VII, 

кв. 199 по плана на гр. Ботевград; 

          - поземлен имот 05815.301.89 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 2 

293 кв.м. трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 

трайно ползване: за търговски обект, комплекс, УПИ ХIХ-Кооперативен 

пазар, кв. 46 по плана на гр. Ботевград – за учредяване право на пристрояване; 



        

 

           2. 

 

         - поземлен имот 05815.304.615 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 

533 кв.м. трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 

трайно ползване: ниско застрояване, УПИ ХVIII, кв. 127 по плана на гр. 

Ботевград – за учредяване право на пристрояване и надстрояване; 

          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  

                №212 

Гр.Ботевград,24.09.2020 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.№0809-7/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на 

основание чл.21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9  от ЗОС и чл. 4, ал. 2  от 

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

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

      

         Р  Е  Ш  И : 

1.  Дава съгласие Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска  собственост в община Ботевград през 2020 г. да се актуализира, 

както следва:  

 1.1.  Раздел III, буква Б. „Имоти, които Община Ботевград има готовност да 

продаде или учреди право на строеж върху тях“ да се допълни със следните 

имоти: 

Поземлен имот с идентификатор 05815.302.69, с площ от 284 кв.м., трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, НТП: незастроен имот за 

жилищни нужди, номер по предходен план: квартал 190, парцел III; 

Поземлен имот с идентификатор 05815.302.70, с площ от 296 кв.м., трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, НТП: незастроен имот за 

жилищни нужди, номер по предходен план: квартал 190, парцел IV; 

Поземлен имот с идентификатор 05815.302.71, с площ от 328 кв.м., трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, НТП: незастроен имот за 

жилищни нужди, номер по предходен план: квартал 190, парцел V; 

1.2.  Раздел V. „Описание на имотите, в които общината има намерение да 

прекрати съсобственост с физически или юридически лица“ да се допълни 

със следният имот: 

-         Проектен имот с идентификатор 05815.303.310 по КК и КР на гр. 

Ботевград с площ 25805 кв.м., гр. Ботевград, п.к. 2140, Промишлена зона, 

кв. 202 по регулационния план на гр. Ботевград с „ЛЕКС ГРУП“ АД. 

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 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

       Р Е Ш  Е Н И Е  

                №213 

Гр.Ботевград,24.09.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в 

недвижим имот в кв.8 по регулационния план на с. Краево между община 

Ботевград и физическо лице по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС вх.№0808-3/ 

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

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

и местната администрация, чл.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  

22 гласа „за“, 0 гласа „против“, 4 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 І-5, целият с 

урегулирана площ 1 545 кв.м. в кв. 8 по регулационния план на с. Краево, 

представляваща: 

          Терен с площ от 1025 кв.м., (от извън регулация – 353 кв.м., от улица – 108 

кв.м. и от имот пл. №5 – 564 кв.м.), влизащ по регулация в УПИ І-5 в кв. 8, целият 

с площ от 1545 кв.м.,  по регулационния план на с. Краево, одобрен със заповед 

№АБ-352/ 1987 г., актуван с акт за частна общинска собственост №5071/ 

08.07.2020 г. вписан с вх. №1816 от 10.07.2020 г., акт №18, том VІІІ в Служба по 

вписванията Ботевград, граници на УПИ І-5: терен извън регулация, УПИ ІІ-6 , 

УПИ V-7, улица,  

          по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС при пазарна цена на терена в размер на 15 

000 (петнадесет хиляди ) лева, без включен ДДС, 

           в полза на Виктор Марсел Манолов и Цветанка Александрова 

Манолова, собственици съгласно Нотариален акт №1, том II, дело №452/87 г. на 

дворно място, находящо се в чертите на с. Краево, окръг Софийски, съставляващо 

парцел ХIV в кв. 41 по плана на с Краево, одобрен със Заповед №4900/ 1943 г. 

урегулиран от 520 кв.м., идентичен с част от УПИ I-5 в кв. 8 по плана на с. Краево, 

одобрен със Заповед №АБ-352/ 1987 г., и застроена в този парцел масивна 

жилищна сграда. 

           2. Възлага на Кмета на община Ботевград да изпълни произтичащите от т. 1 

на  решението процедури по ЗОС. 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

       Р Е Ш  Е Н И Е  

                №214 

Гр.Ботевград,24.09.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в 

недвижим имот в кв.25 по регулационния план на с. Радотина между община 

Ботевград и физическо лице по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС вх.№0808-4/ 

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

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

и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.41, ал.2 от 

ЗОС , чл. 47, ал.1, т. 2 и ал. 2 от НРПУРОИ  и проведено  поименно гласуване   с  

24 гласа „за“, 0 гласа „против“, 2 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 І-331 в кв. 25, 

целият с урегулирана площ 910 кв.м. в кв. 25 по регулационния план на с. 

Радотина, представляваща: 

          Терен с обща площ от 156 кв.м., влизащ по регулация от улица с 84 кв. м. 

и от дере със 72 кв.м. в УПИ І-331 в кв. 25, целият с урегулирана площ 910 кв.м.,  

по регулационния план на с. Радотина, одобрен със заповед №АБ-148/ 1983 г., 

актуван с акт за частна общинска собственост №5055/ 07.07.2020 г., вписан с вх. 

рег. №1752/ 09.07.2020 г., акт №166, том VII, граници на УПИ І-331: улица, УПИ 

ІІ-331, дере, река.   

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

500 (две хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС, 

           в полза на Ивайло Петров Модев, с адрес: гр. София, ул. „Козлодуй“ 

№146, вх. 1, ет. 6, ап. 18, собственик на: дворно място, представляващо поземлен 

имот пл. №331 в кв. 25 по плана на с. Радотина, община Ботевград, Софийска 

област, с площ 1616 кв.м., от които 754 кв.м. попадат в УПИ І-331, 833 кв.м. 

попадат в УПИ ІІ-331, 22 кв.м. попадат в УПИ ІІІ-330 и 7 кв.м. попадат УПИ V-

329 в кв. 25 по плана на с. Радотина, съгласно нотариален акт за продажба на 

недвижим имот от 26.02.2020 г., акт №91, том І, рег. №872, дело №82 от 2020 г. 

          2. Дава съгласие да се извърши разпоредителна сделка - прекратяване на 

съсобственост, чрез продажба на общинската собственост в УПИ ІІ-331 в кв. 25, 

целият с урегулирана площ 890 кв.м. в кв. 25 по регулационния план на с. 

Радотина, представляваща: 



          

 

 

Терен с обща площ от 48 кв.м., влизащ по регулация от улица с 27 кв. м. и от дере 

със 21 кв.м. в УПИ ІІ -331 в кв. 25, целият с урегулирана площ 810 кв.м.,  по 

регулационния план на с. Радотина, одобрен със заповед №АБ-148/ 1983 г., 

актуван с акт за частна общинска собственост №5056/ 07.07.2020 г., вписан с вх. 

рег. №1751/ 09.07.2020 г., акт №165, том VII, граници на УПИ ІІ-331: улица, УПИ 

ІІІ-330, УПИ IV-330, УПИ V-329, УПИ I-331.   

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

800.00 (осемстотин) лева, без включен ДДС, 

           в полза на Ивайло Петров Модев, с адрес: гр. София, ул. „Козлодуй“ 

№146, вх. 1, ет. 6, ап. 18, собственик на: дворно място, представляващо поземлен 

имот пл. №331 в кв. 25 по плана на с. Радотина, община Ботевград, Софийска 

област, с площ 1616 кв.м., от които 754 кв.м. попадат в УПИ І-331, 833 кв.м. 

попадат в УПИ ІІ-331, 22 кв.м. попадат в УПИ ІІІ-330 и 7 кв.м. попадат УПИ V-

329 в кв. 25 по плана на с. Радотина, съгласно нотариален акт за продажба на 

недвижим имот от 26.02.2020 г., акт №91, том І, рег. №872, дело №82 от 2020 г. 

          3. Възлага на Кмета на община Ботевград да изпълни 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  

                №215 

Гр.Ботевград,24.09.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно  одобряване  на актуални пазарни 

цени за продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС на употребявани автомобили, 

собственост на община Ботевградвх.№0808-10/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, във връзка с чл. 66 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. Одобрява актуални тръжни пазарни цени и дава съгласие за продажба  по 

реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публичен търг с тайно наддаване на 

материални активи – автомобили, както следва:  

     1.1. Сметосъбирачна машина „Щаер 19С28“ с регистрационен №СО 8150 

АМ, рама №VAN1928YYOOYY2863, двигател 6156320099, при начална 

тръжна пазарна цена в размер на 3 500.00 (три хиляди и петстотин ) лева, 

без ДДС. 

     1.2.    Лада „Нива“ с регистрационен №СО 1155 ВМ при при начална 

тръжна пазарна цена в размер на 500.00 (петстотин) лева, без ДДС. 

     1.3.  Лада „Нива“ с регистрационен №СО 9999 МА, рама 

№XTA21213041751441, двигател №7754880, при при начална тръжна 

пазарна цена в размер на 550.00 (петстотин и петдесет) лева, без ДДС. 

     1.4.  Лада „Нива“ с регистрационен №СО 8330 АС, рама 

№X9823290080006435, двигател №212149220581, при при начална тръжна 

пазарна цена в размер на 520.00 (петстотин и двадесет) лева, без ДДС. 

     1.5.  „Тойота Авенсис“ с регистрационен №СО 7887 СВ при  начална 

тръжна пазарна цена в размер на 1000.00 ( хиляда) 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  

                №216 

Гр.Ботевград,24.09.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под 

наем на помещение-общинска собственост по реда на чл.14,ал.2 от 

ЗОС/вх.№0808-11/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 

от Закона за общинска собственост,  чл.20, ал. 1 и чл. 78 от НРПУРОИ и във 

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

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

проведено  поименно гласуване   с  26 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа  

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,  

  

                             Р  Е  Ш  И : 

 

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

публичен търг с тайно наддаване на  част от недвижими имот –  частна общинска 

собственост, представляваща: 

         - обособена част с площ 54 кв.м. (квартален клуб) от едноетажна масивна 

сграда – квартален клуб и магазин построена в УПИ I-за обществено обслужващи 

дейности в кв.53 по плана на с. Скравена, при начална тръжна месечна наемна цена 

в размер на 108.00 (сто и осем) 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  

                №217 

Гр.Ботевград,24.09.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под наем 

на сграда-навес-общинска собственост по реда на чл.14,ал.7 от ЗОС/вх.№0808-

12/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, ал. 3 и ал. 8 от 

ЗОС,  чл. 14, ал. 2 и чл. 78 от НРПУРОИ и във връзка с Тарифата по чл. 24 от 

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

отдаване под наем на общински имоти  и проведено  поименно гласуване   с  26 

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

съветници 29,  

  

                             Р  Е  Ш  И : 

 

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

публичен търг с тайно наддаване на  част от недвижими имот –  публична 

общинска собственост, представляваща: 

         - сграда – навес с идентификатор  05815.305.29.1 с площ от 70 кв. м., 

находяща се в терен - за озеленяване с площ 1323 кв.м. в кв. 214 по регулационния 

план на гр. Ботевград, част от поземлен имот с идентификатор 05815.305.29, при 

начална тръжна месечна наемна цена в размер на 210.00 (двеста 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  

                №218 

Гр.Ботевград,24.09.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно предоставяне на активи на община 

Ботевград на ОП“БКС“-гр. Ботевград за безвъзмездно стопанисване и 

управление. /вх.№-0809-2/и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА 

и чл.12,ал.1,т.4 от Закона за общинската собственост и проведено  поименно 

гласуване   с  23 гласа „за“, 1 глас „против“, 1 глас  „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 описаните в 

Приложение 1 дълготрайни материални активи. 

2. Допълва Приложение №2  към Правилника за организацията, 

устройството и дейността на ОП“БКС’ към Решение №2/14.01.2016 

година на Общински съвет-Ботевград с активите по т.1. 

3. Възлага на кмета на община Ботевград да организира произтичащите  

от горното решение процедури по Закона за общинската  собственост. 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

 

 

       Р Е Ш  Е Н И Е  

                №219 

Гр.Ботевград,24.09.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие главния архитект  

на общината да утвърди схема за ситуиране на паркоместа за абонаментно 

ползване/вх.№-0808-6//и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет – Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 27, 

ал 9 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, 

общественото имущество и околна среда в община Ботевград,   и проведено  

поименно гласуване   с  23 гласа „за“, 0 гласа „против“, 2 гласа  „въздържал се“ 

от общ брой общински съветници 29,  

  

                             Р  Е  Ш  И : 

 

1. Дава съгласие главния архитект на Община Ботевград да утвърди схема за 

ситуиране на паркоместа с режим на платено паркиране „Служебен абонамент“ 

в поземлен имот с идентификатор 05815.302.1004, съгласно схема – 

предложение; 

 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на 

произтичащите от т. 1 процедури, при спазване действащите нормативни 

разпоредби. 

 
 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

 

 

       Р Е Ш  Е Н И Е  

                №220 

Гр.Ботевград,24.09.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за учредяване 

право на преминаване и право на прокарване за обект „Реконструкция на 

съществуващата мрежа НН за ел.захранване на блок 12  в УПИ – в кв.2а, ЖК 

Саранск/ вх.№0809-20/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  25 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  на съществуваща мрежа НН  за 

ел. захранване  на блок 12  в  УПИ І - за комплексно жилищно строителство 

и магазини в кв. 2а, представляващ ПИ с идентификатор 05815.302.18 по КК 

и КР на гр. Ботевград, ж.к. „Саранск“ на следните вещни права: 

1.1.Възмездно  право на преминаване и право на прокарване /сервитут/ през 

ПИ - частна общинска собственост 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 130, 47м. /без трасето в  сервитута на 

трафопоста/ и ширини съобразно местоположението  и  вида на ел. провода 

по Приложение № 1 към чл.7, ал.1, т. 1  от  Наредба № 16 от 2004г. за 

сервитутите на енергийните обекти и  е  с  обща  площ   218,88 /двеста и 

осемнадесет цяло и осемдесет и осем/ кв. м.   

 



 

 

 2. Цената на обезщетението да се определи от комисията по чл.210 от ЗУТ, 

след направа на пазарна оценка от независим оценител. 

 3. Предоставените по точка 1.1 ограничени вещни права да се усвоят от 

Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения ТП проект  по  

части „Геодезия“ и „Електро“, съгласно  показаната ситуация на трасето. 

4. 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  

                №221 

Гр.Ботевград,24.09.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за учредяване 

право на преминаване и право на прокарване за обект „Външно ел.захранване с 

кабел на многофамилна жилищна сграда с търговски обекти в кв.94 по плана на 

гр. Ботевград/ вх.№0809-21/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  25 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 ел. захранване с кабел  НН-1кV  на 

многофамилна жилищна сграда с търговски обекти  в  УПИ ХІV-1323 - за 

жилищно строителство и магазини в кв.94, представляващ ПИ с 

идентификатор 05815.304.156 по КК и КР на гр. Ботевград„ на следните 

вещни права: 

1.1.Безвъзмеддно  право на преминаване и право на прокарване /сервитут/ 

през ПИ с  идентификатор  05815.304.1560  по КК и КР на гр. Ботевград ПИ 

с  идентификатор  05815.304.1560  по КК и КР на гр. Ботевград, 

представляващ публична общинска собственост, вид на териториятя-

Урбанизирана, НТП - за второстепенна улица,  с  площ 6143кв.м. 

 Сервитут  с  дължина 47/четидесет и седем/ метра и ширина 2,10/две 

цяло и десет/м. с обща  засегната площ  98,70 /деветдесет и осем цяло и 

седемдесет/ 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  

части „Геодезия“ и „Електро“, съгласно  показаната ситуация на трасето. 

          3. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването на 

произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ и ЗЕ. 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

       Р Е Ш  Е Н И Е  

                №222 

Гр.Ботевград,24.09.2020 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, необходими 

за реализацията на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане 

на общински сгради на територията на община Ботевград в които се предоставят 

обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 

ефективност/вх.№0809-17/и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, 

ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,   и 

проведено  поименно гласуване   с  25 гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 глас  

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,  

  

                             Р  Е  Ш  И : 

 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени приходи 

на община Ботевград в размер на 9 236.40 лв. с вкл. ДДС (девет хиляди 

двеста тридесет и шест лева и четиридесет стотинки) за реализацията на проект 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на 

територията на община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, 

с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, разпределени по 

следния начин: 

- 2 346.48 лв. с вкл. ДДС за „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сградата на кметство с. Литаково“; 

- 2 278.56 лв. с вкл. ДДС за Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сградата на кметство с. Врачеш“; 

- 2 279.76 лв. с вкл. ДДС за „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сградата на кметство с. Елов дол“; 

- 2 331.60 лв. с вкл. ДДС за „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сградата на кметство с. Скравена“. 

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  

                №223 

Гр.Ботевград,24.09.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

за закупуване на кухненски уреди и оборудване на кухненски бокс в ДГ 

„Детелина“ с.Скравена./вх.№0809-4/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  26 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 глас  

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,  

  

                             Р  Е  Ш  И : 

 

 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 

8 355.00 /Осем хиляди триста петдесет и пет/ лева от собствени 

приходи на Община Ботевград за закупуване на кухненски уреди и 

оборудване  на кухненски бокс в детска градина „Детелина“-

с.Скравена. 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

       Р Е Ш  Е Н И Е  

                №224 

Гр.Ботевград,24.09.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД   на . Докладна записка относно отпускане финансови средства 

от собствени приходи на общината за   изработване на работен проект за 

отоплителна инсталация  на две училища/вх.№0809-18/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  24 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 на 14 376.00 четиринадесет  

хиляди триста седемдесет и шест / лева   с вкл. ДДС за изработване 

на  работен проект за отоплителна инсталация на ОУ „Любен 

Каравелов“-с.Трудовец и на ОУ „Васил Левски“, 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  

                №225 

Гр.Ботевград,24.09.2020 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 

обособяване на помещение в зала за танци, намираща се на втори етаж 

в южно крило на НЧ “Христо Ботев 1884“,гр.Ботевград/вх.№0809-27/ 

/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“, 1 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,  

  

                             Р  Е  Ш  И : 

 

1.Дава съгласие от собствени приходи на Община Ботевград да бъдат 

отпуснати  финансови средства в размер на 67 494 (шестдесет и седем 

хиляди четиристотин деветдесет и четири) лева с включен ДДС за 

обособяване на помещение в зала за танци и други, намираща се на II-ри ет. 

в южно крило на Народно читалище ,,Христо Ботев 1884“ – гр. Ботевград. 

    

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  

                №226 

Гр.Ботевград,24.09.2020 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 обезпечаване  

на състезателната подготовка на Владимир Далаклиев-състезател на СК“СУНГ-

РИ БОТЕВГРАД“ и национален отбор на Р.България/вх.№0809-5/ 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“, 3 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,  

  

                             Р  Е  Ш  И : 

 

 

1.Дава съгласие от собствени приходи на Община Ботевград да бъдат 

отпуснати  финансови средства в размер до  5 000 (пет хиляди ) лева за 

обезпечаване  на състезателната подготовка на Владимир Далаклиев-

състезател на СК „ СУНГ-РИ БОТЕВГРАД“ и национален отбор на 

Република България.    

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

 

 

 

    Р Е Ш  Е Н И Е  

             №227 

Гр.Ботевград,24.09.2020 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 

подсигуряване на дърва за огрев /вх.№0809-19/ 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  24 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 4 600,00 ( четири хиляди 

и шестотин ) лева с включен ДДС за закупуване и предоставяне дърва 

за огрев на всички граждани - 13 ( тринадесет) човека, които имат 

статус на ветерани от войните, военноинвалиди, военно пострадали 

(по 5 куб. м. за всеки – общо 65 куб. м.). 

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  

             №228 

Гр.Ботевград,24.09.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ  НА ОБЩИНА 

- БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно удължаване срока на 

ликвидация на „Търговия“ЕАД в ликвидация /вх.№0809-29/и становища 

на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – 

Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 266, ал. 1 и 2 

от Търговския закон и чл. 14, т. 8, чл. 36, ал. 1, ал. 2 и  ал. 3 от Наредба 

за упражняване правото на собственост на Общината върху общинската 

част от капитала на търговските дружества,   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.Удължава срока за ликвидация на „ТЪРГОВИЯ” ЕАД – в ликвидация, 

ЕИК 832080286 до 31.03.2021 г. 

2.Избира  Милчо Николов Илчев за ликвидатор на „ТЪРГОВИЯ” ЕАД на   

мястото на  Марин Василев Колчаков. 

 3.Задължава определения с т.2 от настоящото решение ликвидатор на 

„ТЪРГОВИЯ” ЕАД – в ликвидация да предприеме необходимите действия 

за вписване на решението в Търговския регистър на Агенция по 

вписванията. 

4.Възлага на Кмета на община Ботевград да сключи Договор за възлагане на 

ликвидация на „ТЪРГОВИЯ” ЕАД – в ликвидация с определения в т. 2 

ликвидатор. 

5.Преди изтичане на срока на ликвидация, определения в т. 2 за ликвидатор 

на  „ТЪРГОВИЯ” ЕАД – в ликвидация, да внесе в Общински съвет – 

Ботевград  окончателен ликвидационен баланс и пояснителен доклад, които 

да докладва  на редовно заседание на ОбС  през месец март 2021 г. 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

    Р Е Ш  Е Н И Е  

             №229 

Гр.Ботевград,24.09.2020 г. 
 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИЛИН ЧЕРНЯШКИ– ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД   на проекто - план за работа на 

Общински съвет – Ботевград за четвърто тримесечие на 2020 година /вх.№0809-

12/ 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 план за работа на Общински съвет – Ботевград за четвъртото  

тримесечие на 2020 година ,съгласно приложение. 

 

 

 
 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 



П Л А Н 

за работа на Общинския съвет-Ботевград през  четвъртото  

тримесечие на 2020 година 

 

 

М.ОКТОМВРИ   – 29.10.2020 година 

1.Информация за готовността на община Ботевград за работа в зимни 

условия. 

Докл.:Иван Гавалюгов - Кмет на Община-Ботевград 

2.Информация за социално-икономическото състояние на Кметство с. 

Скравена 

Докл.:Кмет на кметство с. Скравена 

3.Докладни записки 

4.Питания на общински съветници 

            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

М. НОЕМВРИ-26.11.2020 година 

1.Информация за състоянието на престъпността, безопасността на 

движението  и опазване на обществения ред  в община Ботевград. 

Докл. Гл. инспектор Красимир Кирилов- н-к РУ-Ботевград 

2. Информация за дейността на отдел „Обществен ред и сигурност“ за 

деветмесечието на 2020 година. 

Докл.:Иван Гавалюгов - Кмет на Община-Ботевград 

3.Информация за социално-икономическото състояние на Кметство с. 

Новачене 

Докл.:Кмет на кметство с. Новачене 

4.Докладни записки 

5.Питания на общински съветници 

 

М.ДЕКЕМВРИ-30.12.2020 година 

1. Информация за състоянието и управлението  на общинската собственост 

в Община Ботевград. 

Докл.:Иван Гавалюгов -  Кмет на Община-Ботевград 

2. Докладни записки 

3. Приемане План за работа на Общински съвет-Ботевград през първото 

тримесечие на 2021 година 

Докл.Илин Черняшки -  Председател на Общински съвет-Ботевград 

4.  Питания на общински съветници 
 


