
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                          

ПРЕПИС! 

      

 

 

 

 

    Р Е Ш  Е Н И Е  

             №240 

Гр.Ботевград,29.10.2020 г. 
 

 

 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на   Информация  за готовността на  Община Ботевград за 

работа при зимни условия/вх.№0810-28//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  

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

         

                    

          Р Е Ш И: 

 

 

1. Приема Информация за готовността  на Община Ботевград за работа 

при зимни условия . 

 

 

 

 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                          

ПРЕПИС! 

      

 

    Р Е Ш  Е Н И Е  

             №241 

Гр.Ботевград,29.10.2020 г. 
 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МЕТОДИ ДРАГАНОВ– КМЕТ НА 

КМЕТСТВО С. СКРАВЕНА  на   Информация за социално-

икономическото състояние на кметство с. Скравена, общ. Ботевград 

/вх.№0810-22/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  глас „против“,  0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         

                    

          Р Е Ш И: 

 

  1. Информация за социално-икономическото състояние на кметство 

с. Скравена, общ. Ботевград 

 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                          

ПРЕПИС! 

      

 

    Р Е Ш  Е Н И Е  

             №242 

Гр.Ботевград,29.10.2020 г. 
 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци  на 

територията  на община Ботевград/вх.№0810-26/ /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,чл.8 и чл.11,ал.3 от ЗНА и 

чл.1,ал.1,т.8 във вр. с чл.61ф,ал.1 и чл.1,ал.3 във вр. чл.47,ал.2 от ЗМДТи 

проведено    гласуване   с  18 гласа „за“, 5  гласа „против“,  4 гласа „въздържал 

се“  по т.1 и 27 гласа „за“, 0  гласа „против“,0 гласа „въздържал се „ по т.2от 

общ брой общински съветници 29,         

                    

          Р Е Ш И: 

 

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера 

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

В разпоредбите на  Глава втора „Местни данъци“, раздел Трети “Данък при 

придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин“ се правят следните 

изменения и допълнения: 

1.1. В чл.35,ал.2 думите „2 на сто“ се заменят с думите „3 на сто“. 
 

2.Наредбата влиза в сила от 1 януари 2021 година. 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



                          

ПРЕПИС! 

      

 

    Р Е Ш  Е Н И Е  

             №243 

Гр.Ботевград,29.10.2020 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.№0810-25/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,чл.8 и чл.11,ал.3 от ЗНА и проведено поименно   гласуване   

с  15 гласа „за“, 2  гласа „против“,  10 гласа „въздържал се“  от общ брой 

общински съветници 29,         

                    

          Р Е Ш И: 

 

1.Приема, Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

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

Ботевград ,както следва: 

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: 

1.1. В чл.53,в точка 17 цифрата  „100.00 лв.“ се заменят с цифрата „50.00 лв.“. 
 

2.Наредбата влиза в сила от 1 януари 2021 година. 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



                          

ПРЕПИС! 

    

    Р Е Ш  Е Н И Е  

             №244 

Гр.Ботевград,29.10.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане на Правилник за 

финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на 

безплодие на лица, двойки във фактическо съжителство и семейства с 

репродуктивни проблеми, живеещи на територията на  Община Ботевград 

/вх.№0810-29//и становища на постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет – Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 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 Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, 

свързани с лечение на безплодие на лица, двойки във фактическо съжителство и 

семейства, с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на Община 

Ботевград; 

2.  Избира общинските съветници: 

Д-р Веселка Златева 

Д-р Марияна Горгачева 

Д-р Елица Петрова 

за членове на Комисията по чл. 6 от този Правилник. 

3. Комисията разработва Системата от критерии по чл.9 от Правилника и я внася 

за одобрение от ОбС – Ботевград в срок до последното редовно заседание на ОбС 

– Ботевград за 2020 г. 

4 Възлага на кмета на общината осъществяването на всички процедури, свързани 

с правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                  

ПРЕПИС! 

    

   

 

  Р Е Ш  Е Н И Е  

             №245 

Гр.Ботевград,29.10.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно поемане на общински дълг във 

връзка с осигуряване на финансиране за изпълнение на проекти за въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради 

на територията на гр. Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020, приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни 

центрове в периферните райони /вх.№0810-19/ 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. 3, т. 2 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 5 от 

Закона за общинския дълг 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. Община Ботевград да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 

краткосрочен общински дълг с цел реализацията на следните проекти: № 

BG16RFOP001-2.002-0044 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград 

– етап 1", № BG16RFOP001-2.002-0049 "Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на 

град Ботевград – етап 2", № BG16RFOP001-2.002-0048 "Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на 

територията на град Ботевград – етап 3", № BG16RFOP001-2.002-0045 

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни 

жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 4",  № BG16RFOP001-

2.002-0050 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и 

многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 5" и № 

BG16RFOP001-2.002-0051 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград 

– етап 6", при следните основни параметри: 

 



 

 

 Максимален размер на дълга – 2 482 183.00 (словом: два милиона 

четиристотин осемдесет и две хиляди сто осемдесет и три); 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, 

без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договори за безвъзмездна финансова помощ: 

o № BG16RFOP001-2.002-0044-C02/11.03.2019 г.; 

o № BG16RFOP001-2.002-0049-C02/11.03.2019 г.; 

o № BG16RFOP001-2.002-0048-C02/11.03.2019 г.; 

o № BG16RFOP001-2.002-0045-C02/11.03.2019 г.; 

o № BG16RFOP001-2.002-0050-C02/11.03.2019 г.; 

o № BG16RFOP001-2.002-0051-C02/11.03.2019 г.; 

и/или от собствени бюджетни средства. 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 4.083 % 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 

съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Ботевград по Договори 

за безвъзмездна помощ: 

o № BG16RFOP001-2.002-0044-C02/11.03.2019 г.; 

o № BG16RFOP001-2.002-0049-C02/11.03.2019 г.; 

o № BG16RFOP001-2.002-0048-C02/11.03.2019 г.; 

o № BG16RFOP001-2.002-0045-C02/11.03.2019 г.; 

o № BG16RFOP001-2.002-0050-C02/11.03.2019 г.; 

o № BG16RFOP001-2.002-0051-C02/11.03.2019 г.; 



сключени с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, 

настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Ботевград, по чл. 45, ал. 

1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери 

за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, 

ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, 

постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи 

и бъдещи, също са обект на особен залог; 

2. Възлага и делегира права на кмета на Община Ботевград да подготви 

искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише 

договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали 

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  

             №246 

Гр.Ботевград,29.10.2020 г. 
 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно участие на Община Ботевград с 

проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „Топъл Обяд /вх.№0810-23/и 

становища на постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – 

Ботевград  на основание  чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА 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. Дава   съгласие   Община Ботевград да кандидатства с проектно 

предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „Топъл Обяд“ по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане; 

2. ОПРЕДЕЛЯ дейността по предоставянето на топъл обяд като 

местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси; 

3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да предприеме всички 

необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и 

реализирането на проектно предложение BG05FMOP001-5.001 „Топъл 

Обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане. 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 

 
    

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №247 

Гр.Ботевград,29.10.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на   Докладна записка относно даване на съгласие за допълване 

и актуализиране  Програмата за управление и разпореждане с имотите -  

общинска собственост в община Ботевград през 2020./вх.№0810-16 /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  26 гласа „за“, 0  

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

        

                    

          Р Е Ш И: 

 

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

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

следва:       

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

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

имоти: 

          - Поземлен имот с идентификатор: 05815.105.36 по КККР на гр. 

Ботевград, с площ от 510 кв.м.; трайно предназначение на територията: 

земеделска; НТП: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ); 

категория на земята при неполивни условия: 6; местоположение спрямо 

строителните граници на населеното място: до 1 км; местоположение спрямо 

пътната мрежа с трайна настилка: до 1 км.; 

          - Поземлен имот с идентификатор: 05815.101.87 по КККР на гр. 

Ботевград, с площ от 371  кв.м.; трайно предназначение на територията: 

земеделска; НТП: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ); 

категория на земята при неполивни условия: 6; местоположение спрямо 

строителните граници на населеното място: до 1 км; местоположение спрямо 

пътната мрежа с трайна настилка: до 1 км. 



 

            2. 

          - Поземлен имот с идентификатор 05815.302.57 по КККР на гр. Ботевград, 

с площ от 549 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, 

НТП: незастроен имот за жилищни нужди, номер по преходен план: квартал 

182, парцел III 

          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  

             №248 

Гр.Ботевград,29.10.2020 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 общински недвижими имоти, 

включени в Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост в община Ботевград през 2020 г /вх.№0810-18/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 чл. 43, ал. 1 от НРПУРОИ и проведено  поименно     гласуване   с  21 гласа „за“, 

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

        

                    

          Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява актуални начални тръжни цени и дава съгласие за продажба  по 

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

недвижими имоти, включени  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, актуализирана и 

допълнена с Решение №212/ 24.09.2020 г., на Общински съвет Ботевград: 

            1.1. Поземлен имот с идентификатор 05815.302.69 по КК и КР на гр. 

Ботевград, с площ от 284 кв.м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, 

УПИ III, кв. 190 по регулационния план на гр. Ботевград, при начална тръжна 

пазарна цена в размер на 6 390.00 (шест  хиляди триста и деветдест) лева без 

ДДС. Сделката е облагаема; 

 

 

 



 

 

            1.2. Поземлен имот с идентификатор 05815.302.70 по КК и КР на гр. 

Ботевград, с площ от 296 кв.м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, 

УПИ IV, кв. 190 по регулационния план на гр. Ботевград, при начална тръжна 

пазарна цена в размер на 6 660.00 (шест хиляди шестстотин и шестдесет) лева 

без ДДС. Сделката е облагаема; 

            1.3. Поземлен имот с идентификатор 05815.302.71 по КК и КР на гр. 

Ботевград, с площ от 328 кв.м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, 

УПИ IV, кв. 190 по регулационния план на гр. Ботевград, при начална тръжна 

пазарна цена в размер на 7 380.00 (седем хиляди триста и  осемдесет) лева без 

ДДС. Сделката е облагаема. 

      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  

             №248 

Гр.Ботевград,29.10.2020 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 общински недвижими имоти, 

включени в Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост в община Ботевград през 2020 г /вх.№0810-18/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 чл. 43, ал. 1 от НРПУРОИ и проведено  поименно     гласуване   с  21 гласа „за“, 

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

        

                    

          Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява актуални начални тръжни цени и дава съгласие за продажба  по 

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

недвижими имоти, включени  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, актуализирана и 

допълнена с Решение №212/ 24.09.2020 г., на Общински съвет Ботевград: 

            1.1. Поземлен имот с идентификатор 05815.302.69 по КК и КР на гр. 

Ботевград, с площ от 284 кв.м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, 

УПИ III, кв. 190 по регулационния план на гр. Ботевград, при начална тръжна 

пазарна цена в размер на 6 390.00 (шест  хиляди триста и деветдест) лева без 

ДДС. Сделката е облагаема; 

 

 

 

 



 

            1.2. Поземлен имот с идентификатор 05815.302.70 по КК и КР на гр. 

Ботевград, с площ от 296 кв.м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, 

УПИ IV, кв. 190 по регулационния план на гр. Ботевград, при начална тръжна 

пазарна цена в размер на 6 660.00 (шест хиляди шестстотин и шестдесет) лева 

без ДДС. Сделката е облагаема; 

            1.3. Поземлен имот с идентификатор 05815.302.71 по КК и КР на гр. 

Ботевград, с площ от 328 кв.м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, 

УПИ IV, кв. 190 по регулационния план на гр. Ботевград, при начална тръжна 

пазарна цена в размер на 7 380.00 (седем хиляди триста и  осемдесет) лева без 

ДДС. Сделката е облагаема. 

      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  

             №249 

Гр.Ботевград,29.10.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на   Докладна записка  относно продажба на две жилища частна 

общинска собственост/вх.№0810-21/и становища на постоянните комисии по 

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

ЗМСМА и във връзка с чл.47, ал.1,т.3 и ал.2 от ЗОС и глава ІІІ, разделІІ от 

Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за 

настаняване под наем в общински жилища и проведено  поименно     гласуване   с  

24 гласа „за“, 0  глас „против“,  2 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,  жк.”Васил Левски”, бл.63,  вх.А, ет.1, 

ап.1 , на Цветелина Цветанова Гърнева  за сумата от 65 000,00 лв.  

/шестдесет и пет  хиляди  лв./  

2. Дава съгласие да бъде продадено жилище, частна общинска собственост, 

находящо се на адрес, гр. Ботевград,  жк.”Саранск”, бл.6,  вх.Б, ет.3, ап.17 , 

на Стоянка Стоянова Николова за сумата от 25 000,00 лв.  /двадесет и пет   

хиляди  лв./  

3. Възлага на кмета 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  

             №250 

Гр.Ботевград,29.10.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на   Докладна записка относно промяна  организацията на 

движение на ППС в определени участъци на гр.Ботевград/вх.№0810-2/  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.8,ал.3 и чл.19,ал.1,т.2 

и ал.2,т.5 от Закона за пътищата и проведено  поименно     гласуване   с  15 гласа 

„за“, 3  гласа „против“,  6 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 

29,         

                    

          Р Е Ш И: 

 

 

1.Движението на ППС по ул.»Свобода»,гр.Ботевград  да се извършва еднопосочно 

– от бул. “Трети март“ към сградата на РУ“Полиция“ - Ботевград. 

 

2.Възлага на кмета на общината 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  

             №251 

Гр.Ботевград,29.10.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно даване  съгласие  за  учредяване на 

безсрочно  право  на  преминаване  и  право  на прокарване за обект: „Външно ел. 

захранване с кабел  НН-1кV  за „Вилна сграда“ в   ПИ с идентификатор  

05815.306.218 по КК и КР на гр. Ботевград, представляващ УПИ  ІV - 257, кв. 17 

по действащия регулационен план на в.з. „Чеканица“, гр. Ботевград“/вх.№0810-20/ 

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  глас „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  за „Вилна 

сграда“ в   ПИ с идентификатор  05815.306.218  по КК и КР на гр. Ботевград, 

представляващ  УПИ  ІV - 257, кв.17  по действащия регулационен план на в. 

з. „Чеканица“, гр. Ботевград“: на следните вещни права: 

 1.1. Безвъзмездно  безсрочно право на преминаване и право на прокарване 

през ПИ с идентификатори  05815.306.1024; 05815.306.1008 и  05815.306.1013  с   

обща  дължина   468 /четиристотин шестдесет и осем /метра, ширина 1,5 /едно 

цяло и пет/метра и  обща  засегната площ през  публична общинска 

собственост  702 /седемстотин и два/ кв. м. 

 

 



 

 

            2. 

 

 

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

Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения ТП проект  по  

части  „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  

             №252 

Гр.Ботевград,29.10.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно даване съгласие за изработване на 

ПУП-ПР  на УПИ XXIX „За жилищно строителство“ в кв.170 по плана на гр. 

Ботевград/ вх.№0810-27/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  25 гласа „за“, 0  глас „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) XXIX „За жилищно строителство“ в квартал 170 по действащ регулационен 

план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.304.887 по 

Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на                  гр. Ботевград), като 

се образуват два нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти - УПИ X „За 

жилищно строителство“ и УПИ XXIX „За жилищно строителство“, 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  

             №253 

Гр.Ботевград,29.10.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

от собствени приходи на община Ботевград, необходими за поставянето на 

еднотипни клетки за складиране на дърва за огрев в терени общинска 

собственост /вх.№0810-24/и становища на постоянните комисии  по същия 

въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от 

ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси  и проведено  

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

от общ брой общински съветници 29,         

                    

          Р Е Ш И: 

  

 

1.1. Одобрява увеличение с 2 700,00 лв. на операции с нефинансови активи  за 

изработка, доставка и монтаж на два броя клетки / групирани в една двойка/ за 

съхранение  на дърва за огрев на терени общинска собственост в гр. Ботевград  в 

параграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения““ в 

местна дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, 

благоустройство и регионално развитие“. 

1.2.За осигуряване на увеличението по т .1.1  одобрява намаление с 2 700,00 лв. 

на     операции с нефинансови активи на разходите в §10-00 „ Издръжка“ в местна 

дейност , 759  „Други дейности по културата“. 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 

 

 

 
    

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №254 

Гр.Ботевград,29.10.2020 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно  одобряване промени в 

структурата и общата численост на Общинска администрация – Ботевград 

/вх.№0810-32/ и становища на постоянните комисии  по същия въпрос, 

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

местното самоуправление и местната администрация  и проведено       

гласуване   с  22 гласа „за“, 0  глас „против“,  3 гласа „въздържал се“ от общ 

брой общински съветници 29,         

                    

          Р Е Ш И: 

 

 

1. Одобрява обща численост и структура на Общинска администрация-

Ботевград, съгласно Приложение №1,считано от влизане в сила на 

Решението на Общинския съвет.  

2. Кметът на общината да отрази съответните корекции в длъжностното 

разписание на общинската администрация, както и да извърши 

промени в Устройствения правилник на същата, съгласно настоящето 

решение. 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 

 

 

 
    

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №255 

Гр.Ботевград,29.10.2020 г. 
 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ТИХОМИР НАЙДЕНОВ- общински съветник на 

Докладна записка относно изменение на чл.77,ал.2  от Правилника за 

организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация /вх.№0810-33/и становища на постоянните комисии  

по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание  чл.21,ал.3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация    и проведено       

гласуване   с  22 гласа „за“, 0  глас „против“,  3 гласа „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,         

                    

          Р Е Ш И: 

 

 

1. Изменя Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите 

комисии и  взаимодействието му с общинската администрация, приет с 

решение №29/29.12.2015 г. изм. с Решение №6/25.01.2018 г. , изм. с Решение 

№20/19.12.2019 година на ОбС-Ботевград, както следва : 

Изменя Чл.77, ал.2, която приема следния текст: 

Чл. 77. (2) Размерът на възнаграждението на общинския съветник е в размер 

на 30 % от средната работна заплата на общинската администрация за 

предходния месец за участие в редовно заседание и 5% общо за участие в 

постоянните комисии, в които е включен. За извънредно заседание на 

общинските съветници се заплаща възнаграждение в размер на 20.00 лв. на 

час.  /изменението влиза в сила от 01.01.2021 година/ 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 

 

 
    

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №256 

Гр.Ботевград,29.10.2020 г. 
 

   ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно изменение на бюджета на община 

Ботевград за 2020 година в частта местни разходи за дейност 122 „Общинска 

администрация“/вх.№0810-34/ /и становища на постоянните комисии  по същия 

въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание  чл.21, ал.1, т.6 , т 8  от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 

чл.124, ал.1,ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и проведено  поименно      

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

общински съветници 29,         

                    

          Р Е Ш И: 

 

1.Одобрява увеличение с 35 700,00 лв. на операции с нефинансови активи за 

изготвяне на технически инвестиционен проект за обект  „ Преустройство на 

сградата на младежки дом – гр. „ Ботевград, находяща се в ПИ с идентификатор 

05815.301.404.2 и административен адрес пл. “Незнаен войн „№ 5, гр. Ботевград 

“ в параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ в 

местна дейност 122 „Общинска администрация“ 

2. За осигуряване на увеличението по т .1 , одобрява намаление с 35 700,00 лв. на 

операции с нефинансови активи на разходите в §10-00 „ Издръжка“ в местна 

дейност , „Общинска администрация“. 

3. Възлага на Кмета на община Ботевград да отрази промените по бюджета на 

община Ботевград за 2020 г., включително и в плана за финансиране на 

капиталови разходи за 2020г. 

4. Промените да се отразят по пълна бюджетна класификация и по тримесечия. 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 

 

 

 
    

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №257 

Гр.Ботевград,29.10.2020 г. 
 

   ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно Заповед №ВР-14/26.10.2020 година 

на Областния управител на Софийска област за връщане за ново обсъждане в 

ОбС Решения №238 и №239 от протокол №11 от 13.10.2020 година на ОбС като 

незаконосъобразно /вх.№0810-35/ /и становища на постоянните комисии  по 

същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание чл. 45, ал. 9 във вр. 

с ал. 4 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 

от Закона за публичните финанси и Заповед № ВР-14/26.10.2020 г. на Областния 

управител на Софийска област и проведено  поименно      гласуване   с  25 гласа 

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

29,         

                    

          Р Е Ш И: 

 

           1.Изменя свое Решение № 238 по Протокол № 11 от 13.10.2020 г. на ОбС 

– Ботевград, както следва: 

1.1. Одобрява увеличение с 11 000,00 лв. на операции с нефинансови активи  за 

доставка и монтаж на детски съоръжения и ударопоглъщаща настилка за 

минипарк с детска площадка в кв. „Триъгълника“, с. Трудовец в параграф 52-03 

„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения““ в местна дейност 

619 „Други дейности по  

жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“. 

          2.Изменя свое Решение № 239 по Протокол № 11 от 13.10.2020 г. на ОбС 

– Ботевград, както следва: 

2.1. Одобрява увеличение с 2 000,00 лв. на операции с нефинансови в параграф 

в      

параграф 42-14 „Обезщетения и помощи по решения на общински съвет“ в 

местна дейност 589 „Други дейности по социалното осигуряване ,подпомагане 

и заетостта“. 

 



 

 

           2. 

3. За осигуряване на увеличението по т .1.1 и т. 2.1 , одобрява намаление с 13 

000,00 лв. на операции с нефинансови активи на разходите в §10-00 „ Издръжка“ 

в местна дейност , 759  „Други дейности по културата“. 

4. Възлага на Кмета на община Ботевград да отрази промените по бюджета на 

община Ботевград за 2020 г., включително и в плана за финансиране на 

капиталови разходи за 2020г. 

5. Промените да се отразят по пълна бюджетна класификация и по тримесечия. 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 


