
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 

 
    

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №259 

Гр.Ботевград,26.11.2020 г. 
 

   ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  КАТЯ ПЕТРОВА – КМЕТ НА КМЕТСТВО 

С. НОВАЧЕНЕ НА  Информация за социално-икономическото състояние 

на Кметство с. Новачене. /вх.№0811-2/ и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание 

чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  и проведено гласуване    с  26 гласа „за“, 0  глас „против“,  

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

                              

 

Р Е Ш И: 

 

 

 

1. Приема Информация  за административното, териториално и 

социално икономическо развитие на кметство с. Новачене. 

 
 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: Анета Нейкова 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 

 
    

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №260 

Гр.Ботевград,26.11.2020 г. 
 

   ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно 

изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с 

епидемичната обстановка. /вх.№0811-19/, предложение на ГЕОРГИ ДОНКОВ-

общински съветник и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет – Ботевград  на основание чл.21,ал.3 и чл.28а от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация   и проведено гласуване    с  

20 гласа „за“,1 глас „против“,  4 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.36, като се добавят и нови алинеи, със следния текст: 

„Чл.36 (9) Председателят на Общинския съвет огласява на гражданите деня, 

мястото и дневния ред най-малко пет дни преди редовното заседание. 

Огласяването става по реда на чл.7, ал.(2) от настоящия правилник, като 

предоставя изцяло или части от докладите, информациите и другите материали. 

(10) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна 

епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на 

общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените 

ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на 

присъствени заседания, общинският съвет или неговите комисии могат да 

провеждат заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично 

гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция 



чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване 

и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на 

различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна 

сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на 

всеки общински съветник. 

(

) За заседанията по ал. 1,6, и 10  се изготвя видеозапис върху електронен 

носител, който се прилага към протокола от заседанието.До видеозаписа  се 

осигурява свободен достъп на електронната страница на община Ботевград не 

по-късно от 48 часа след приключване на заседанието. Когато този срок изтича 

в неработен ден, достъпът се осигурява до 17.00 часа на първия работен ден 

след изтичането му. (

) При невъзможност за свикване на заседание по реда на ал.1, или на ал.10, за 

разглеждане на неотложни въпроси, Общинският съвет може да приеме 

решение чрез неприсъствено гласуване с подписите на необходимия брой 

съветници, при осигуряване спазването на условията за кворум и съгласно 

изискванията за мнозинство, определени в закон, но с не по-малко от 

половината от общия брой на общинските съветници.   

(

) Председателят на общинския съвет свиква заседанията и определя начина на 

провеждането им, като осигурява публичност и пряко излъчване на интернет 

страницата на общината на заседанията по ал. 1 ,6 и 10, освен ако общинският 

съвет реши отделно заседание да бъде закрито.  
 

(

) Обстоятелствата по ал. 10 и 12 се отразяват в протокола от заседанието. 
 
 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: Анета Нейкова 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 

 
    

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №261 

Гр.Ботевград,26.11.2020 г. 
 

   ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно приемане на Наредба за обема на 

животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни 

на територията на община Ботевград./ вх.№0811-6/и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание 

чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрацияччл.75-79 от АПК,чл.28,ал.1,вр.чл.8 и чл.11,ал.3 от Закона за 

нормативните актове и чл.133,ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската  

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

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         

                              

 

Р Е Ш И: 

 

 

 

1.Приема Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за 

отглеждане на селскостопански животни на територията на община 

Ботевград 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

 

 



Изготвил: Анета Нейкова 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 
    

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №262 

Гр.Ботевград,26.11.2020 г. 
 

   ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно актуализация на бюджета на 

община Ботевград за 2020 година. /вх.№0811-17/и становища на Постоянните 

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

ал.1, т.6 и чл.52, ал.1  от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и 3 от Закона за публичните 

финанси и чл.41, ал.2 и 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на община Ботевгради 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.Приема актуализирания план на  бюджета на община Ботевград за 2020 г. в 

размер на 36 007 169 лв. , както следва   

 По прихода, съгласно Приложение 1:  

                             Първоначален план          Уточнен план                      

         30 922 806 лв.                    36 007 169 лв. 

 По разхода, съгласно Приложение 1: 

                             Първоначален план          Уточнен план                                

                              30 922 806 лв.                    36 007 169 лв. 

   2.Възлага на Кмета на Община Ботевград да извърши необходимите промени  

по бюджета за 2020г. 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 



Изготвил: Анета Нейкова 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

ПРЕПИС! 
    

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №263 

Гр.Ботевград,26.11.2020 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 осигуряване на средства за 

обособяване на помещение за извършване на изследвания за COVID-19 в топла 

връзка между блок-1 и блок-2 в МБАЛ Ботевград. /вх.№0811-18/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, във връзка с  чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните 

финанси   и проведено  поименно гласуване    с  23 гласа „за“, 0  глас „против“,  

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

                              

Р Е Ш И: 

 

          1.Одобрява увеличение с 17 100,00 (седемнадесет хиляди и сто) лева на 

операции с нефинансови активи за  „Обособяване на помещение за 

извършване на изследвания за COVID – 19 в топла връзка между блок – 1 

и блок – 4 в МБАЛ – Ботевград“ в параграф 10-30 „Разходи за текущ ремонт“ 

в местна дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение“. 

          2 . За осигуряване на увеличението по т .1 одобрява намаление с 17 100,00 

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

местна дейност , 759  „Други дейности по културата“. 

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

на община Ботевград за 2020 г. 

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

тримесечия. 

 



 

 

          2. 

5. На основание чл.60,ал.1 от Административно-процесуалния кодекс се 

допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на 

приемането му. С предварително изпълнение се защитават особено важни 

обществени интереси, а именно: Обособяване на помещение за извършване на 

изследвания за COVID – 19 в топла връзка между блок – 1 и блок – 4 в МБАЛ – 

Ботевград.   

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: Анета Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 
    

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №264 

Гр.Ботевград,26.11.2020 г. 
 

   ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно изменение на Решение 

№198/27.08.2018г. на Общински съвет – Ботевград. /вх.№0811-9/ и становища 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 4, т. 1, във връзка 

с чл. 15a и чл. 17 от Закона за общинския дълг и проведено  поименно гласуване  

с  24 гласа „за“, 0  глас „против“,  1 глас „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,         

                              

Р Е Ш И: 

1. Изменя Решение № 198 от 27.08.2018 г. на Общински съвет-

Ботевград (изменено с Решение №214/25.07.2019 г., Решение 

№10/30.01.2020 г. и Решение №164/30.07.2020 г.  на Общински съвет-

Ботевград), както следва: 

1.1. В частта „Условия за погасяване“: 

досегашният текст:  

- Срок на погасяване - до 25.12.2020 г., с възможност за предсрочно 

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

придобива следния вид: 

- Срок на погасяване - до 25.03.2021 г., с възможност за предсрочно 

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

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

подпише Анекс към Договор за кредит № 1017/09.10.2018 г. между ФОНД 

„ФЛАГ” и Община Ботевград и да извърши всички необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



 

Изготвил: Анета Нейкова 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 
    

    

 

 

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №265 

Гр.Ботевград,26.11.2020 г. 
 

   ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно съгласие за изготвяне и 

съгласуване на задание за изработване на общ устройствен план /ОУП/ на  
гр. Ботевград. /вх.№0811-20/ и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т.23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във 

връзка с чл. 125, ал. 1, ал. 6 и ал. 7 и   чл. 124, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/и проведено   гласуване  с  25 гласа „за“, 0  глас „против“,  0 

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

                              

Р Е Ш И: 

 

      1. Дава съгласие за изготвяне на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за 

изработване на проект за общ устройствен план /ОУП/ на гр. Ботевград и 

съгласуването му съгласно чл. 125, ал. 6 и ал. 7 от ЗУТ. 

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

на произтичащите от горното решение процедури. 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил: Анета Нейкова 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 
    

    

 

 

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №266 

Гр.Ботевград,26.11.2020 г. 
 

   ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване на актуална пазарна цена 

за продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, на общински недвижим имот. 

/вх.№0811-3/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският 

съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, във връзка 

с чл. 41, ал.2 от ЗОС и чл. 43, ал. 1 от НРПУРОИ и проведено  поименно гласуване  

с  24 гласа „за“, 0  глас „против“,  0 глас „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,         

                              

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява актуална начална тръжна цена и дава съгласие за продажба  по 

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

недвижим имот, включен в Програма за управление и разпореждане с имотите-

общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., приета с Решение №27/ 

19.12.2019 г., на Общински съвет Ботевград: 

            Поземлен имот №280.79 с площ 752 кв. м., празен, незастроен в 

кадастрален район 280, местност „Конопище“, землище с. Новачене, при начална 

тръжна пазарна цена в размер на 16 920.00 (шестнадесет хиляди деветстотин и 

двадесет) лева без ДДС. Сделката е освободена от ДДС. 

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

произтичащите от т.1 на решението процедури по  ЗОС. 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 



 

Изготвил: Анета Нейкова 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 
    

    

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №267 

Гр.Ботевград,26.11.2020 г. 
 

   ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване на актуална пазарна цена 

за продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, на общински недвижим имот. /вх.№0811-

11/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 и чл. 78 от НРПУРОИ и проведено  поименно 

гласуване  с  24 гласа „за“, 0  глас „против“,  0 глас „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,         

                              

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява актуална начална тръжна цена и дава съгласие за продажба  по 

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

недвижим имот, включен в Програма за управление и разпореждане с имотите-

общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., приета с Решение №27/ 

19.12.2019 г.,,актуализирана и допълнена с Решение №247/ 29.10.2020 г., на 

Общински съвет Ботевград: 

            Поземлен имот с идентификатор 05815.105.36 по КК и КР на гр. Ботевград, 

с площ от 510 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на 

трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), 

категория на земята при неполивни условия – 6, местност „Чеканица“, гр. 

Ботевград, при начална тръжна пазарна цена в размер на 12 878.00 (дванадесет 

хиляди осемстотин седемдесет и осем) лева без ДДС. Сделката е освободена 

от ДДС. 

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

произтичащите от т.1 на решението процедури по  ЗОС. 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 



Изготвил: Анета Нейкова 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 
    

    

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №268 

Гр.Ботевград,26.11.2020 г. 
 

   ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване на актуална пазарна цена 

за продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, на общински недвижим имот. /вх.№0811-

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

Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, във връзка с чл. 

41, ал.2 от ЗОС и чл. 43, ал. 1 от НРПУРОИ и проведено  поименно гласуване  с  23 

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

29,         

                              

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява актуална начална тръжна цена и дава съгласие за продажба  по 

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

недвижим имот, включен в Програма за управление и разпореждане с имотите-

общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., приета с Решение №27/ 

19.12.2019 г., на Общински съвет  Ботевград: 

          Урегулиран поземлен имот VIII-802 с урегулирана площ 665 кв. м. в квартал 

80 по регулационния план на с. Новачене, при начална тръжна пазарна цена в 

размер на 9  975.00 (девет хиляди деветстотин седемдесет е пет) 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: Анета Нейкова 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 
    

    

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №269 

Гр.Ботевград,26.11.2020 г. 
 

   ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предоставяне на автомобил на ОП 

„БКС“ – гр. Ботевград за безвъзмездно управление. /вх.№0811-13/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на 

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

администрация, чл. 12, ал. 1, ал. 4 от Закона на общинската собственост и проведено  

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

общ брой общински съветници 29,         

                              

Р Е Ш И: 

 

1.Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие 

„Благоустройство и комунално стопанство” – гр. Ботевград: 

 Лек автомобил  марка СИТРОЕН БЕРЛИНГО HDI 2, с регистрационен №СО 5494 

АН, № на рама VFMFRHYB65568342, № на двигател 10DYBD3001863 

        

 2. Допълва Приложение № 2 към Правилника за организацията, устройството и 

дейността на ОП БКС към Решение №2/14.01.2016 на Общински съвет Ботевград с 

материалния актив по т. 1. 

 

3. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира произтичащите от горното 

решение процедури по Закона на общинската собственост.  

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил: Анета Нейкова 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 
    

    

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №270 

Гр.Ботевград,26.11.2020 г. 
 

   ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно бракуване на движими вещи – 

общинска собственост. /вх.№0811-16/и становища на Постоянните комисии по 

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

ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от ЗОС, във връзка чл. 71 от НРПУРОИ  и проведено  

поименно гласуване  с  22 гласа „за“, 0  глас „против“,  2 глас „въздържал се“ от 

общ брой общински съветници 29,         

                              

Р Е Ш И: 

 

 

            1. Дава съгласие да се бракуват и отпишат от  дълготрайните активи на 

община Ботевград, като негодни за употреба, поради морално и физическо 

изхабяване материални активи – движими вещи, съгласно Приложение 2. 

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

произтичащите от т. 1 на решението процедури по  ЗОС и ЗС. 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил: Анета Нейкова 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 
    

    

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №271 

Гр.Ботевград,26.11.2020 г. 
 

   ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно бракуване на движими вещи – 

общинска собственост. /вх.№0811-14/и становища на Постоянните комисии по 

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

от ЗМСМА, във връзка с чл.65, т.5 и чл. 71 от НРПУРОИ, и проведено  поименно 

гласуване  с  22 гласа „за“, 0  глас „против“, 2 глас „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,         

                              

Р Е Ш И: 

 

 

1. Дава съгласие да се бракува и отпише от активите на община Ботевград, като 

негодно за употреба, поради морално и физическо изхабяване следното МПС: Опел 

Вектра с рег.№ СО 7538 ВМ. 

2. Предвид неговото състояние, същото да бъде предадено на вторични суровини. 

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

нормативни процедури, произтичащи от т.1 и т.2 на решението. 

 

 

 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

Изготвил: Анета Нейкова 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 
    

    

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №272 

Гр.Ботевград,26.11.2020 г. 
 

   ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно бракуване на движими вещи – 

общинска собственост /вх.№0811-15/и становища на Постоянните комисии по 

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

от ЗМСМА, във връзка с чл.65, т.5 и чл. 71 от НРПУРОИ, и проведено  поименно 

гласуване  с  23 гласа „за“, 0  глас „против“, 1 глас „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,         

                              

Р Е Ш И: 

 

 

1. Дава съгласие да се бракува и отпише от активите на община Ботевград, като 

негодно за употреба, поради морално и физическо изхабяване следното 

МПС: ЗИЛ с рег. № СФ 0931 ТВ. 

2. Предвид неговото състояние, същото да бъде предадено на вторични 

суровини. 

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

всички нормативни процедури, произтичащи от т.1 и т.2 на решението 

 
 
 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

Изготвил: Анета Нейкова 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 
    

    

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №273 

Гр.Ботевград,26.11.2020 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 осигуряване на средства за 

закупуване на вендинг автомат за лекарства. /вх.№0811-22 и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на   

основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,във връзка с  чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси 

, чл.28, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване ,управление и разпореждане с 

общинско имущество ,чл.60, ал. 1 от Административно-процесулания кодекс, във 

вр. с Решение   № 673 от    25 септември     2020 година на Министерския съвет за 

удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 

2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на 

Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 

25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение 

№ 525 на Министерския съвет от  30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския 

съвет от 28 август 2020 г., и проведено  поименно гласуване  с  15 гласа „за“, 2  глас 

„против“, 7 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         

                              

Р Е Ш И: 

 

1.Одобрява увеличение с 10 000 /десет хиляди/ лева на операции с нефинансови 

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

в местна дейност 469 “Други дейности по здравеопазването“ за закупуване на  
сертифициран за продажби на лекарствени продукти вендинг автомат . Автомата да 

бъде закупен след   проявен писмен интерес за участие в търг за отдаване под наем. 

 

2.За осигуряване на увеличението по т.1 одобрява намаление с 10 000 лева на 

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

,759 „ Други дейности на културата“. 



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

община Ботевград за 2020 г. 

 

 

4. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 4/ четири/ години чрез публичен 

търг с тайно наддаване на сертифициран за продажби на лекарствени продукти 

вендинг автомат при начална  месечна тръжна цена в размер на 50,00 /петдесет/ лева 

без ДДС . 

 

5. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс се допуска 

предварително изпълнение на настоящото решение от деня на приемането му. С 

предварителното изпълнение се защитават особено важни обществени интереси, а 

именно : Осигуряване на денонощен достъп до лекарствени продукти в условията на 

COVID -19  на гражданите на община Ботевград. 

 
 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

Изготвил: Анета Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 
    

    

 

 

 

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №274 

Гр.Ботевград,26.11.2020 г. 
 

   ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно освобождаване на наемателите на 

обекти и терени – общинска собственост от заплащане на дължимата  наемна цена 

и правене на отстъпка на наемателите на общински обекти или наети площи за 

периода 01.12.2020 г. -28.02.2021 година/вх.№0811-21/ 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. 60, ал. 1 от Административно-

процесуалния кодекс, във вр. с Решение   № 673 от    25 септември     2020 година 

на Министерския съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на 

Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, 

удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 

418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския 

съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от  30 юли 2020 г. 

и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., заповед №РД-01-

677/25.11.2020 година  на Министъра на здравеопазването,  и проведено  поименно 

гласуване  с  23 гласа „за“, 0  глас „против“, 0гласа „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,         

                              

Р Е Ш И: 

 

1.Дава съгласие да бъдат освободени наемателите на общински помещения 

и терени, ползвани от физически и юридически лица за стопанска дейност, 

както и за дейност на юридически лица с нестопанска цел, в обществена 

полза, от заплащане наемната цена за периода на въведената забрана със 

заповед №РД-01-677/25.11.2020 година  на Министъра на здравеопазването, 

ако дейността им в обекта или наетата общинска площ е забранена по силата 

на заповедта на министъра  или решение на Министерски съвет. 



 

 

 

 

 

 

2.Дава съгласие да бъде направена отстъпка на наемателите на общински 

помещения и терени, ползвани от физически и юридически лица за 

стопанска дейност, както и за дейност на юридически лица с нестопанска 

цел в обществена полза в размер на 50 % от наемната цена за периода 

01.12.2020г.-28.02.2021г., в случай на доказано  намаление на 

средномесечния оборот за 2020г. към 30.11.2020г. поне с 50 % спрямо 

средномесечния оборот за 2019г. (в случай, че търговецът е станал наемател 

за обекта през 2020г. – средномесечният оборот за октомври - ноември 

месец 2020г. трябва да е  с поне 25% по-нисък от средномесечния оборот за 

периода януари – септември месец 2020г.) 

 

3.Коригирането на дължимата наемна цена да бъде извършено след 

подаване на декларация от страна на наемателите, удостоверяваща 

намалението на средномесечните им обороти, съгласно т.2 от Решението.  

 

4.Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички произтичащи 

по т. 1 - 3  действия. 

 

5.На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс се 

допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на 

приемането му. С предварителното изпълнение се защитават особено важни 

обществени интереси, а именно подпомагане на местния бизнес в условията 

на извънредна епидемична обстановка и въведени противоепидемични 

мерки в Република България и запазване на икономическата активност и в 

следкризисния период. 

 
 

 

 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

Изготвил: Анета Нейкова 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 
    

      Р Е Ш  Е Н И Е  

             №275 

Гр.Ботевград,26.11.2020 г. 
 

   ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно въвеждане на задължителна 

предучилищна подготовка на 4 годишните деца, считано от 01.01.2021 

година/вх.№0811-23/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал.1 от Закона за 

предучилищното и училищно образование и във връзка с §17 от ПЗР на ЗИД на 

Закона за предучилищното и училищно образование , и проведено  гласуване  с  24 

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

съветници 29,         

                              

Р Е Ш И: 

 

1. Въвежда задължително предучилищно образование на 4-годишните деца 

в детските градини на територията на община Ботевград, считано от 01.01.2021г. 

2. Предучилищното образование на територията на община Ботевград се 

осъществява в общинските детски градини, посочени в точка 1 на настоящото 

решение при стриктно спазване изискванията на държавния образователен 

стандарт за предучилищно образование и държавния образователен стандарт за 

физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските 

градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие. 

3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да изпрати решението до МОН 

с оглед осигуряване на необходимото финансиране за осъществяването на 

всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно прилагане на 

решението. 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 



Изготвил: Анета Нейкова 

 

 

 


