
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 
      

 

 

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №277 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 

 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИЛИН ЧЕРНЯШКИ - Председател на 

Общински съвет- Ботевград на Предложение за присъждане на отличие 

„Почетна грамота на община Ботевград/вх.№0812-13/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на 

основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление  във вр. с 

чл.51, ал.3 и ал.2 от  Наредбата за символиката и отличията на община 

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

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         

          

                    Р Е Ш И: 

1. Присъжда  отличие „Почетна грамота на община Ботевград“ на д-р 

Наташа Вълковска, за значими заслуги в областта на здравеопазването, 

в община Ботевград. 

2. Присъжда   отличие „Почетна грамота на община Ботевград“ на д-р 

Петър Чипев, за значими заслуги в областта на здравеопазването, в 

община Ботевград. 

 
 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 
      

 

 

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №278 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 

 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 

Ботевград на Информация за състоянието и управлението на общинската 

собственост в община Ботевград. /вх.№0812-19 / и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на 

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

местната администрация и чл. 66а от Закона за общинската собственост 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 състоянието, управлението и разпореждането с 

общинската собственост в община Ботевград през 2020 г. 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 
      

 

 

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №279 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 

 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно приемане на Програма за 

управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община 

Ботевград през 2021 година/ вх.№0812-20 и становища на Постоянните 

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

21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 

2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 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.Приема Програма за управление и разпореждане с имотите-

общинска собственост в Община Ботевград през 2021 г.  

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 
      

 

 

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №280 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград 

на Докладна записка относно определяне  размера  на таксата за битови 

отпадъци в община Ботевград за 2021 година и одобряване на план-сметка за 

необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на 

битовите отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване в община Ботевград през 2021 год. /вх.№0812-21/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 и чл. 67, ал. 1 от 

ЗМДТ и чл. 14 от Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Ботевград и проведено 

поименно гласуване    с  16 гласа „за“, 3 гласа „против“, 8 гласа „въздържал се“ 

от общ брой общински съветници 29,         

          

                    Р Е Ш И: 

1. Приема план-сметката за необходимите средства за финансиране на 

дейностите за всички населени места в общината за 2021 година,  

включваща необходимите разходи за осигуряване на  съдове  за съхраняване 

на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до 

регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, включително  и 

отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, както и разходите за осъществяване 

на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване - Приложение №1. 

2. Определя размера на таксата за битови отпадъци в промили за 2021 

година за всички населени места в общината, както следва: 

2.1.  За нежилищни  имоти на предприятия, според количеството 

битови отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им: 

- за един съд от 1100 литра за една година, при честота на 

сметоизвозването два пъти седмично – 3790,00 /три хиляди 

сдемстотин и деветдесет/ лева; 



   - 4,2 на хиляда върху облагаемата основа на имотите за поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване. 

 

 2.2. За нежилищни  имоти на предприятия  чрез пряко договаряне 

с фирми,извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване: 

  - 3,2 на хиляда  върху облагаемата основа на имотите за 

обезвреждане на битовите отпадъци в депо; 

 - 4,2 на хиляда  върху облагаемата основа на имотите за поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване.  

 

 2.3. За нежилищни  имоти на предприятия  по реда на чл.18-Г от 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Ботевград – 9,5 на хиляда върху 

облагаемата основа, както следва: 

- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,1 на хиляда; 

- за обезвреждане на битовите отпадъци в депо - 3,2 на хиляда; 

- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 

- 4,2 на хиляда. 

 

 2.4. За имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия – 2,7 

на хиляда върху данъчната оценка на имотите, като разпределението е както 

следва: 

-  за сметосъбиране и сметоизвозване – 0,8 на хиляда; 

-  за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 0.8 на хиляда;  

-  за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 

- 1,1 на хиляда. 

2.5. За училищата - държавна и/или общинска собственост размерът 

на таксата е 12,24 лв. на един ползвател – ученик и персонал. Броят на 

учениците за съответната календарна година се определя по данни от 

Сведение за организиране дейността на училището списък-образец №1 

утвърден от МОН, а информацията се предоставя на дирекция „Местни 

данъци и такси „под формата на справка - извлечение от този образец, 

изготвена от началник отдел „Хуманитарни и социални дейности” в 

общинската администрация до края на предходната година, а за персонала 

по щатното разписание за текущата календарна година. 

    3. На предплатилите задължени лица в срок до 30 април 2021 г. се 

прави отстъпка както следва: 

3.1. в размер на 15 % за физически лица. 

 



 

 

3.2. в размер на 5% за предприятия. 

3.3. в размер на 5 % за  физически лица и предприятия, подали 

декларация по чл. 71 ал. 1 от ЗМДТ. 

3.4. в размер на 5%  на предприятия, допуснати до свободно 

договаряне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. 

    4. Решението 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  

             №281 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно закриване на Общинско предприятие 

„Регионално депо за неопасни отпадъци“/вх.№0812-30/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на 

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

администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 52,ал.2 от 

ЗОС и проведено  гласуване    с  21 гласа „за“, 0  глас „против“, 5 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         

 

                    Р Е Ш И: 

 

1. Закрива, считано от 01.01.2021 година второстепенен разпоредител с 

бюджетни средства - Общинско предприятие „Регионално депо за 

неопасни отпадъци“, гр. Ботевград. 

2. Всички активи съгласно Приложение 1 и цялата документация, на 

свързана с дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за 

неопасни отпадъци“, гр. Ботевград да се приемат от Общинско 

предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“,гр. 

Ботевград. 

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

допуска предварително изпълнение на настоящето решение от деня на 

приемането му. С предварителното изпълнение се защитават особено 

важни обществени интереси, а именно недопускане прекъсване 

дейността на Регионално депо за неопасни отпадъци“, гр. Ботевград, 

което  обслужва общините Ботевград, Етрополе и Правец. 

4. Възлага на кмета на община – Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от горните точки на решението процедури. 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 

 

 

 

        Р Е Ш  Е Н И Е  

             №282 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно увеличаване числеността на персонала 

на Общинско предприятие „БКС“-гр. Ботевград/вх.№0812-31/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.52,ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост 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. Дава съгласие считано 01.01.2021 година да се увеличи числеността на 

персонала на Общинско предприятие ”Благоустройство и комунално стопанство” - 

гр. Ботевград със 12 (дванадесет) щатни бройки – от  136  на 148, както следва: 

 Звено „Депониране“ към отдел „Сметосъбиране и сметоизвозване”        - 12  

бр. 

 - лаборант                                               - 1 бр. 

 - машинист  ПСМ                                           - 3 бр. 

 - шофьор тежкотоварен автомобил                      - 1 бр. 

 - машинист лекотоварен автомобил                     - 1 бр. 

 - пазач невъоръжена охрана                                  - 4 бр. 

 - общ работник                                                       - 1 бр. 

 - автомонтьор                                                         - 1 бр. 

2. Изменя чл. 6 от Правилника за организацията, устройството и дейността на 

Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство” - гр.Ботевград 

като утвърждава структура и числен състав – 148 щатни бройки, съгласно 

Приложение № 1.   

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

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

активите по  Приложение 1(активи на ОП „РДНО“). 

    

 



            2. 

 

 

4. 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 недопускане прекъсване на дейността на Регионалното депо за неопасни 

отпадъци – гр. Ботевград, което обслужва общините Ботевград, Етрополе и Правец. 

5. Възлага на директора на Общинско предприятие „Благоустройство и 

комунално стопанство” - гр. Ботевград да предприеме всички законови действия по 

изпълнение на решението.  

          

 

 

 

 

 

 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 

        Р Е Ш  Е Н И Е  

             №283 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно прекратяване на дейността и обявяване  в 

ликвидация на „ВиК Бебреш“ ЕООД / вх.№0812-29/и становища на Постоянните 

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

1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 154, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 147  и чл. 266, ал. 1 и ал. 2  от 

Търговския закон и чл. 12, т. 16 и чл. 36 от Наредбата за упражняване правото на 

собственост на общината върху общинската част от капитала на ТД 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. Прекратява дейността на дружеството и обявява в ликвидация „В и К 

Бебреш” ЕООД с ЕИК 122052207. 

2. Назначава за ликвидатор на „В и К Бебреш” ЕООД с ЕИК 122052207, 

лицето Ивайло Николов Бойчев, с ЕГН 571019****, като определя месечното му 

възнаграждение в размер на минималната работната заплата за страната. 

3. Възнаграждението на ликвидатора по т. 2 да бъде за сметка на собствени 

приходи на Община Ботевград. 

4. Задължава и упълномощава ликвидатора на „В и К Бебреш” ЕООД с ЕИК 

122052207 да предприеме всички действия по обявяване на дружеството в 

ликвидация съгласно Търговския закон. 

5. Определя срок на ликвидация до 8 месеца, считани от деня на влизане в 

сила на настоящото решение. 

6. Възлага на Кмета на община Ботевград сключи договор с ликвидатора 

Ивайло Николов Бойчев в изпълнение на настоящото решение. 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 

        Р Е Ш  Е Н И Е  

             №284 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно  приемане Стратегия за подкрепа на 

личностното развитие на децата и учениците в община Ботевград /2020-

2022/вх.№0812-26/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет - Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.12, т.23 и ал.2 от ЗМСМА 

и чл.197, ал.1 и 2 от ЗПУО  и проведено   гласуване    с  25 гласа „за“, 0  глас 

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

                 

 

    Р Е Ш И: 

 

 

1.Приема Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците в община Ботевград (2020-2022). 

 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 

        Р Е Ш  Е Н И Е  

             №285 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно оправомощаване на кмета на община 

Ботевград да взема  решения, свързани с банковото обслужване на община 

Ботевград /вх.№0812-23/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

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

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, и т. 40 от ДДС № 

09 от 22.12.2020 г., издадено от Министъра на финансите на основание чл.133, ал.5, 

чл.167 и чл.170 от Закона за публичните финанси  и проведено   гласуване    с  21 

гласа „за“, 1  глас „против“, 3 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,         

                 

 

    Р Е Ш И: 

 

 

1. Оправомощава Кмета на община Ботевград да взема всички решения, 

свързани с банковото обслужване на община Ботевград, в това число да взема 

решения и да одобрява смяна на обслужващата банка на община Ботевград , 

включително за откриване и закриване на банкови сметки на община Ботевград и 

за даване на одобрение за смяна на обслужващата банка и банковите сметки на 

второстепенни разпоредители с бюджет към община Ботевград. 

 

2. Делегира права на Кмета на Община Ботевград да извършва всички 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 

        Р Е Ш  Е Н И Е  

             №286 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно извършване на компенсирани промени  в 

плана за капиталови разходи финансирани с целева субсидия от държавния бюджет 

за 2020 година на община Ботевград. /вх .№0812-22/ 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.3 от Закона за публичните финанси 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.Приема компенсирани промени в плана за капиталови разходи 

финансирани с целева субсидия за 2020 г., съгласно приложение №1 - ПЛАН 

за компенсирани промени  на капиталовите разходи между отделни обекти, 

финансирани със средства от целевата субсидия, определена със закона за 

държавния бюджет за  2020г. 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 

        Р Е Ш  Е Н И Е  

             №287 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно възможност за разходване  на натрупаните 

средства по чл.60,ал.2,т.1 и 2 и чл.64,ал.1 от ЗУО/вх.№0812-24/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, § 58 Закона за изменение и допълнение на Данъчно - осигурителния 

процесуален кодекс и чл. 124 , ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и 

проведено  поименно гласуване    с  19 гласа „за“, 2  глас „против“, 4 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         

                 

 

    Р Е Ш И: 

  

1.Приема компенсирани промени в плана за капиталови разходи и 

текущи ремонти  със средствата  от дължимите отчисления по  чл. 64, ал.1 от 

Закона за управление на отпадъците от  община  Ботевград   в размер на  541 

163, 00 /петстотин четиридесет и една хиляди, сто шестдесет и три/  лева   

съгласно приложение №1. 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 
      

 

 

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №288 

Гр.Ботевград,30.12.2020 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.№0812-25/ 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 /ЗМСМА/, 

чл.124,ал.1,ал.2  от Закона за публичните финанси и чл.63,ал.4 и ал.7 от Закона 

за здравето/ЗЗ/ и чл.64 от Закона за управление на отпадъците/ЗУО/ и проведено 

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

от общ брой общински съветници 29,         

          

                    Р Е Ш И: 

 

1.Одобрява увеличение  с 12 100 /дванадесет хиляди и сто / лева на операции 

с нефинансови активи  за отпускане на средства за „Ремонтни дейности за 

доставка и монтаж на инсталация за медицински газове в отделението по 

вътрешни болести на МБАЛ „Ботевград“ ЕООД за лечение на болни, 

заразени  с КОВИД 19“, в §10-30“Текущ ремонт“ в местна дейност 412 

„Многопрофилни болници за активно лечение“. 

2.За осигуряване на увеличението  по т.1, одобрява намаление12 100 

/дванадесет хиляди и сто / лева  на операции с нефинансови активи на 

разходите в §10-30 „Издръжки“ в местна дейност 122 “Общинска 

администрация“. 

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

на община Ботевград за 2020 година, включително и в плана за финансиране 

на капиталови разходи за 2020 година. 

 



4.Дава съгласие след отпускане на средствата по т.1  община Ботевград да 

представи заявление  пред МОСВ за финансиране на мерки по чл.63,ал.4и 

ал.7 от ЗЗ, свързани с изпълнение на изискванията на ЗУО. 

 

 

 

5.Дава съгласие част от натрупаните средства от отчисления по чл.64 от ЗУО 

да се изразходват за  отпускане на средства за закупуване на нов мобилен 

рентгенов апарат за нуждите на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД. 

 

            
 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 

        Р Е Ш  Е Н И Е  

             №289 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно кандидатстване на община Ботевград по 

проект „Красива България“ на МТСП по мярка М01“Подобряване на обществената 

среда в населените места"/вх.№0812-33/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 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 Община Ботевград да кандидатства за финансиране по 

Проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика, 

по  мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ с 

проектно предложение „Модернизация на спортна инфраструктура в гр. 

Ботевград“  на стойност до 400 000 лв. с ДДС. 

 

2.Дава съгласие Община Ботевград да съфинансира с до 70 % от стойността 

на реализация на проекта по т. 1. 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 

        Р Е Ш  Е Н И Е  

             №290 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно кандидатстване на община Ботевград по 

проект „Красива България“ на МТСП по мярка М02“Подобряване на социалната 

инфраструктура"/вх.№0812-32/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 проведено  поименно гласуване    с  22 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 

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

                 

 

    Р Е Ш И: 

 

 

1. Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства за финансиране по 

Проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната 

политика, по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с 

проектно предложение „Реконструкция и/или ремонт на ДГ „Зора“, с. 

Новачене, общ. Ботевград“ на стойност до 400 000 лв. с ДДС. 

 

2. Дава съгласие Община Ботевград да съфинансира с до 70 % от 

стойността реализацията на проекта по т. 1. 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 

        Р Е Ш  Е Н И Е  

             №291 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно изменение на Решение №244/20.10.2020 

година на Общински съвет – Ботевград/вх.№0812-28/ и становища на Постоянните 

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

1,  т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

проведено   гласуване    с  24 гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 глас „въздържал се“ от 

общ брой общински съветници 29,         

                 

 

    Р Е Ш И: 

 

1. Изменя Решение №244 от 29.10.2020 г. както следва: 

Отменя т.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.“ ; 

2.Променя Правилника 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, приет с Решение №244 от 29.10.2020 г., съгласно приложение 1; 

3.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  

             №292 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно отдаване под наем на  помещение-част от 

недвижим имот-публична  общинска собственост чрез провеждане на публичен 

търг по реда на чл.14,ал.7 от ЗОС /вх.№0812-5/ 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 и ал. 7 от Закона за общинска собственост, чл. 14, ал. 2, ал. 3, ал. 4, чл. 15, ал. 1 и 

чл. 78 от НРПУРОИ и във връзка с Тарифата за определяне на минимален месечен 

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

НРПУРОИ  и проведено  поименно гласуване    с  23 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, чрез публичен търг с тайно наддаване 

за срок от 4 (четири) години  на обособена част от недвижим имот –  публична 

общинска собственост, представляваща: 

             Помещение с полезна площ от 30.00 кв.м., част от сутерена на триетажна 

масивна сграда със застроена площ 1350 кв.м., разположена в УПИ VIII в кв. 2 по 

регулационния план на с. Врачеш, съседи на поземления имот: улица, УПИ ХI-

980,981,979, улица, УПИ XI, УПИ XVII, УПИ VI, УПИ XIV, УПИ XIII, при начална 

тръжна месечна наемна цена в размер на 90.00 (деветдесет) лв., без ДДС. 

Сделката е облагаема. Помещението да се използва в регламентирания от МОН 

учебен период на годината – от 15.09.  до 15.06.    

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

произтичащите от т.1 на горното решение процедури по реда на ЗОС. 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 

        Р Е Ш  Е Н И Е  

             №293 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно застраховане  на общински имоти-частна 

общинска собственост /вх.№0812-15/ 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. 9, ал. 2 от ЗОС, 

и проведено  поименно гласуване    с  22 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         

                 

 

    Р Е Ш И: 

 

 

           1. Определя имотите – частна общинска собственост, съгласно 

Приложение 1 към настоящето решение, които подлежат на задължително 

застраховане за 2021 г., включително срещу природни бедствия и 

земетресения. 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от т.1 на решението процедури. 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 

        Р Е Ш  Е Н И Е  

             №294 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за бракуване на движими 

вещи-автомобили-общинска собственост /вх.№0812-4/ 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  23 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 

гласа „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 – автомобили, както следва: 

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

АМ, рама №VAN1928YYOOYY2863, двигател 6156320099. 

            1.2. Лек автомобил „Тойота Авенсис 2.0 И“ с регистрационен №СО 7887 

СВ, рама SB153SBN00E050524,  двигател 3S7832880 

      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:А.Нейкова 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 

        Р Е Ш  Е Н И Е  

             №295 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 
           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛЧО ИЛЧЕВ – ЛИКВИДАТОР НА „Родина 

75 И“ ЕООД /в ликвидация/ на  Докладна записка относно повторно гласуване  на 

краен ликвидационен баланс, пояснителен доклад към баланса и годишен отчет на 

ликвидатора на „Родина 75 И“ЕООД/в ликвидация/вх.№0812-14/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  23 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 

гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29 и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на 

основание чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА,вр.чл.147,ал.2 от Търговския закон 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. Приема краен ликвидационен баланс на „Родина 75 И “ ЕООД в 

ликвидация. 

2. Приема доклада на ликвидатора на „Родина 75 И“ЕООД в ликвидация, 

поясняващ крайният ликвидационен баланс. 

3. Приема годишният отчет на ликвидатора на „Родина 75 И“ЕООД в 

ликвидация. 

4. Освобождава от отговорност  ликвидатора на Родина 75 И“ЕООД в 

ликвидация. 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 

        Р Е Ш  Е Н И Е  

             №296 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 
               

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно необходимост от издаване запис на 

заповед за адекватно обезпечаване пълния размер на авансово плащане по Договор 

за безвъзмездна финансово помощ /вх.№0812-1/ становища на Постоянните 

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

т.6, т.8 и т.23 от ЗМСМА  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. Упълномощава кмета на община Ботевград да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто 

и да било характер,  платима на предявяване в полза на Министерство на труда и 

социалната политика, в размер на 29 999,59 лв. (двадесет и девет хиляди 

деветстотин деветдесет и девет лева и петдесет и девет стотинки) за обезпечаване 

на 100 % от заявения размер на авансово плащане на безвъзмездна финансова 

помощ по Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0028-СО1 по 

процедура BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на 

уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - 

Компонент 1, сключен между Община Ботевград, Министерство на труда и 

социалната политика и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и 

образование за  интелигентен растеж“, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“. 

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да подготви необходимите документи 

за получаване на авансово плащане по Административен договор № 

BG05M9OP001-2.018-0028-СО1 и  да ги представи пред  Управляващия орган. 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
Изготвил:А.Нейкова 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 

        Р Е Ш  Е Н И Е  

             №297 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 
               

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие гл. архитект на общината 

да одобри схеми за разполагане на преместваеми обекти/вх.№0812-17/ и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет - 

Ботевград на основание  чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 56 от Закон за устройство 

на територията  и чл. 10, ал.1 и ал. 3 от НПОРИМДЕ и проведено  поименно 

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

общински съветници 29,                         

 Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие главния архитект на Община Ботевград да одобри: 

            - схема за ситуиране на метална клетка за съхранение на дърва в поземлен 

имот с идентификатор 05815.301.89 по КК и КР на гр. Ботевград, урбанизирана 

територия, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, УПИ ХIХ, кв. 

46 (общински пазар), съгласно схема – предложение; 

            - схема за разполагане на кафе-автомат салона на първи етаж сграда с 

идентификатор 05815.301.173.1 със застроена площ 133 кв.м., предназначение: 

сграда на транспорта (Автогара Ботевград)   

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

произтичащите от т. 1 процедури, при спазване нормативните разпоредби по 

устройство на територията. 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 

        Р Е Ш  Е Н И Е  

             №298 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 
               

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно съгласие за определяне на площадка/трасе 

за изработване на ПУП-ПП за „ Велоалея за споделено велосипедно и пешеходно  

движение ,засягащи имоти в землищата на с. Врачеш и гр. Ботевград/вх.№0812-12/и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет - 

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

местната администрация (ЗМСМА), чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на 

Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ) и проведено  поименно 

гласуване    с  21 гласа „за“, 0 гласа „против“, 2 гласа „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,                         

 Р Е Ш И: 

 

      1. Дава съгласие за определяне на площадка/трасе за изработване на 

подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждането на 

обект „Велоалея за споделено велосипедно и пешеходно движение от КМ 

195+190 по километража на път I-1 (Ботевград – Витиня) до КМ 196+577 

(чешма) – етап I“, засягащ поземлени имоти в землищата на с. Врачеш и гр. 

Ботевград, съгласно приложения регистър и графично 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  

             №299 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 
               

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за учредяване право на 

строеж на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за изграждане  на нов 

трансформаторен пост в общински недвижим имот/вх.№0812-18 и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на 

основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 от ЗЕ и чл.37, ал.4, т. 4, във връзка 

с чл. 41, ал. 2 от  ЗОС и чл. 52, ал.1, т. 5 от НРПУРОИ 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. Одобрява пазарна цена и дава съгласие да се учреди на „ЧЕЗ Разпределение 

България” АД, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление: област София 

(столица), община Столична, гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” №159, бл. 

БенчМарк, Бизнес център, представлявано от Петър Холаковски, Виктор Любомиров 

Станчев, Душан Рибан от всеки двама от членовете на управителния съвет заедно:  

          - възмездно право на строеж върху терен от 25 кв.м.  в поземлен имот с 

идентификатор 05815.305.530 по КК и КР на гр. Ботевград, целият с площ от 4 972 

кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно 

ползване: за друг обществен обект, комплекс, номер по предходен план: 3516, 

квартал 235, УПИ ХIV, съседи на поземления имот: поземлени имоти с 

идентификатори: 05815.100.263, 05815.305.531, адрес на поземления имот: гр. 

Ботевград, п.к. 2140, Промишлена зона ЮГ, за изграждане на нов трансформаторен 

пост  срещу заплащане на сумата от 2 500.00 ( две хиляди и петстотин) лева, 

представляваща пазарната цена на правото на строеж. Сделката е освободена от 

ДДС. 

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

произтичащите от т. 1 на решението процедури по   ЗОС. 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 

 

 

 

        Р Е Ш  Е Н И Е  

             №300 

Гр.Ботевград,30.12.2020 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 „Реконструкция на мрежа НН от трафопост, 

кв.10,гр.Ботевград/вх.№0812-16/ 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. 64, ал. 1, ал. 2, т. 1 и т. 2, ал. 3, т. 1 и 

ал. 4, т. 2 от ЗЕи 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 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 Петър Холаковски, Виктор Станчев и Душан Рибан 

– членове на Управителния съвет на АД, с цел изграждане на обект: 

„Реконструкция  на мрежа НН от трафопост  ТП „кв.10“, гр. Ботевград“, на 

следните ограничени вещни права: 

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

през  част от поземлен  имот  (ПИ) с  идентификатор  05815.302.244 по  КК  и  КР  

на  гр. Ботевград, представляващ  публична  общинска  собственост, съгласно  

АПОС  №3081/24.02.2017г., целият с  площ 4 994 /четири хиляди деветстотин  

деветдесет  и  четири/ кв. м.; трайно  предназначение  на  територията - 

урбанизирана; начин  на  трайно  ползване - обществен  селищен  парк, градина; 

номер  по  предходен  план  - квартал  10, парцел ІІ, с  дължина на трасето 29 

/двадесет  и  девет /метра, при ширина  на  сервитута  4 /четири/ метра и  обща  

площ  116 /сто  и  шестнадесет/ кв. метра; 

 

 



 

 

 

              2. 

1.2. Възмездно  право  на  преминаване  и  право  на  прокарване  /сервитут/ през  
част от поземлен  имот  (ПИ) с идентификатор  05815.302.243 по  КК  и  КР  на  

гр. Ботевград, представляващ  частна  общинска  собственост, съгласно  АЧОС  

№2104/24.03.2015г., целият с  площ  12 978 /дванадесет хиляди деветстотин 

седемдесет  и  осем/ кв. м.; трайно  предназначение  на  територията-урбанизирана; 

начин  на  трайно  ползване - за  жилищен  комплекс; номер  по  предходен  план  - 

квартал  10, парцел  І, с дължина на трасето 160,6 /сто и шестдесет цяло и 

шестдесет /метра при ширина  на  сервитута  4 /четири/ метра, или  обща  площ  

642,4 / шестстотин  четиридесет и две цяло и четиридесет/ кв. метра. 

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

част от  поземлен  имот  (ПИ) с  идентификатор  05815.302.246 по  КК  и  КР  на  

гр. Ботевград, представляващ  частна  общинска  собственост, съгласно  АЧОС  

№3004/08.02.2017г., целият с  площ  511 /петстотин и  единадесет/ кв. м.; трайно  

предназначение  на  територията - урбанизирана; начин  на  трайно  ползване - 

незастроен имот за жилищни нужди; номер  по  предходен  план  - 243, квартал  10, 

парцел  VІІІ, с дължина на трасето  32  /тридесет и два /метра, при ширина  на  

сервитута  4 /четири/ метра, или  обща  площ  128 / сто двадесет и осем / кв. 

метра. 

1.4.Сервитутът в имота по точка 1.3. се учредява при условие, че линията се 

изпълни по приложения проект и  не засяга съседният ПИ 05815.302.245 по КК 

и КР на гр. Ботевград. 

2. Предоставените по точки 1.1, 1.2. и 1.3. ограничени вещни права да се усвоят от 

Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения ТП, по част 

Геодезия, 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. 

3.1.Съгласно чл. 64, ал. 6 от ЗЕ определянето на размера и изплащането на 

обезщетенията за сервитути на енергийния обект да се извърши по реда на чл. 210 и 

чл. 211 от ЗУТ. 

 

 

 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 

 

        Р Е Ш  Е Н И Е  

             №301 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 
               

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно одобряване на Проект за ПУП – ПП за 

изграждане на нова кабелна линия за кабел НН в изкоп и ново въздушно отклонение 

с усукан проводник от съществуващ клон и Мрежа на НН от ТП“Ломето“ в 

землището на с. Липница, община Ботевград /вх.№0812-11 и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на 

основание чл.21,ал.1,т.11 във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2 ат ЗМСМА и 

чл.129,ал.1 от ЗУТ и проведено   гласуване    с  24 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 

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

        

 Р Е Ш И: 

 
1.Общински съвет – Ботевград одобрява Проект за Подробен устройствен 

план /ПУП/-Парцеларен план/ПП/ за нова кабелна линия НН в изкоп и ново 

въздушно отклонение с усукан проводник от съществуващ клон и  Мрежа от 

трафопост „Ломето“,землище с. Липница, община Ботевград. 

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

произтичащата от горното решение процедура съгласно разпоредбите на 

Закона за устройство на територията. 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 

 

        Р Е Ш  Е Н И Е  

             №302 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 
               

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно  разрешение за изработване на ПУП-

ПЗ на поземлени имоти, м.“Селото“ в землището на с. Трудовец с цел промяна 

предназначението на имота за неземеделски нужди. /вх.№0812-10/ и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет - 

Ботевград на основание чл.20 във връзка с дейностите по чл. 17, ал.1 т.2 и на 

основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/ и проведено   гласуване    с  23 гласа „за“, 0 гласа „против“, 

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

         

 Р Е Ш И: 

 
  

      1. Общински съвет Ботевград разрешава изработване на проект за Подробен 

устройствен план/ПУП/- План за застрояване/ПЗ/ на ПИ № 73256.5.24 по КК и 

КР, м.“Селото” в землището на с.Трудовец, Община Ботевград с цел промяна 

на предназначението на имота за неземеделски нужди, с предвиждане на 

застрояване – „Жилищна сграда и гаражи към нея”, и одобрява заданието за 

проектиране. 

      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  

             №303 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 
               

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно съгласие за изработване на ПУП-ПР на 

имот и прилежаща улица в кв.202 по действащия регулационен план на гр.-

Ботевград /вх.№0812-9/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  24  гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от 

общ брой общински съветници 29,                         

 

 Р Е Ш И: 

  

      1.Дава съгласие за изработването на проект за изменение на Подробен 

устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) на урегулиран поземлен имот 

(УПИ) XLIX „За производствени нужди и складова дейност“ в квартал 202 по 

действащ регулационен план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 

05815.303.306 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. 

Ботевград) и прилежаща улица-тупик с осови точки о.т. 306а – о.т. 306б (ПИ с 

идентификатор 05815.303.307), като се намали дължината на улицата-тупик и 

същата част от нея премине в XLIX „За производствени нужди и складова дейност“ 

в квартал 202, 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  

             №304 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 
               

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на 

ПП-ПЗ на Поземлен имот в землището на м.Зелин, гр. Ботевград с цел промяна 

предназначението  на земеделска земя за изграждане на обект „Две вилни  сгради и 

гаражи към тях“/вх.№0812-7/и становища на Постоянните комисии по същия 

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

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

връзка с дейностите по чл.17, ал.1, т.2  от ЗМСМА и  на основание  чл.124а ал.1 и 

ал.5 и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, във връзка с  чл.8,  т.1, чл.12, ал.2 и чл.59, ал.1  от ЗУТ  

и проведено    гласуване    с  23  гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 гласа „въздържал се“ 

от общ брой общински съветници 29,                         

 

 Р Е Ш И: 

 

1.Разрешава изработване на проект за ПУП - ПЗ на Поземлен имот с 

идентификатор 05815.5.531 м.”Зелин” по КК и КР на гр.Ботевград, с цел промяна 

предназначението на имота за неземеделски нужди „Две вилни сгради и гаражи 

към тях“, със съответните технически показатели: височина на жилищна сграда – 

Н- до 7.00м., Кинт – до 0.8, Плътност на застрояване – до 40%, Озеленяване – мин. 

50%,  предвиди се ниско, разположено свободно вилно  застрояване, съгласно 

представената скица предложение. 

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

предложение за ПУП-ПЗ. 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 

 

        Р Е Ш  Е Н И Е  

             №305 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 
               

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на 

ПП-ПЗ на Поземлен имот в землището на м.Зелин, гр. Ботевград с цел промяна 

предназначението  на земеделска земя за изграждане на обект „Две жилищни  

сгради и гаражи към тях“/вх.№0812-8/и становища на Постоянните комисии по 

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

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

връзка с дейностите по чл.17, ал.1, т.2  от ЗМСМА и  на основание  чл.124а ал.1 и 

ал.5 и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, във връзка с  чл.8,  т.1, чл.12, ал.2 и чл.59, ал.1  от ЗУТ и 

проведено    гласуване    с  23  гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 гласа „въздържал се“ 

от общ брой общински съветници 29,                         

 

 Р Е Ш И: 

 

1.Разрешава изработване на проект за ПУП - ПЗ на Поземлен имот с идентификатор 

05815.3.21 м.”Зелин” по КК и КР на гр.Ботевград, с цел промяна предназначението 

на имота за неземеделски нужди „Две жилищни сгради и гаражи към тях“, със 

съответните технически показатели: височина на жилищна сграда – Н- до 10.00м., 

Кинт – до 1.2, Плътност на застрояване – до 60%, Озеленяване – мин. 40%,  

предвиди се ниско, разположено свободно жилищно  застрояване, съгласно 

представената скица предложение. 

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

предложение за ПУП-ПЗ. 
 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 

 

        Р Е Ш  Е Н И Е  

             №306 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 
               

           ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно създаване на Съвет по въпросите на 

социалните услуги /вх.№0812-27/ и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, 

чл.27 във връзка с чл.26, ал.3-7 от Закона за социалните услуги, и проведено    

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

общински съветници 29,                         

 

 Р Е Ш И: 

 

I.Създава се Съвет по въпросите на социалните услуги в следния състав: 

1. Красимира Петрова – Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. 

Ботевград; 

2. Свежа Саботинова – социален работник в отдел „Индивидуална оценка на 

хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“ 

гр. Ботевград; 

3. Д-р Валери Радков – Общопрактикуващ лекар в МБАЛ – Ботевград; 

4. Диана Къндева – Христова – старши експерт по организация на средното 

образование в отдел „ОМДК“ в РУО – София – регион; 

5. Полицейски инсп. Полина Иванова – мл. експерт в РУ – Ботевград; 

6. Цонка Иванова – Председател на Фондация  „Социални норми“ и Фондация 

„Приобщаване“; 

7. Венера Георгиева – родител на дете, ползващо услугите на ДЦДМУ – гр. 

Ботевград; 

8. Мария Маринова - родител на дете, ползващо услугите на ДЦДМУ – гр. 

Ботевград; 

9. Цветанка Георгиева – управител на ДЦДМУ – гр. Ботевград; 

10. Мила Павлова – управител на ЦСРИ – гр. Ботевград; 



 

           2. 

11. Яница Иванова – управител на Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов“ – гр. 

Ботевград; 

12. Димитър Манолов – управител на ЦНСТДМ „Д-р Петко Иванов“ и ЦНСТДМ 

„Д-р Иван Цветков“ гр. Ботевград; 

13. Стефка Граматикова – Секретар на Община Ботевград; 

14. Камен Еленков – Началник на отдел „Хуманитарни и социални дейности“ в 

Община Ботевград. 

 
 
 
 
 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 
      

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №307 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- кмет на община Ботевград 

на Докладна записка относно отпускане на финансови средства за закупуване 

на мобилен дигитален рентгенов апарат за нуждите на „МБАЛ-Ботевград“ 

ЕООД /вх.№0812-34/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет - Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.124,ал.1,ал.2  

от Закона за публичните финанси /ЗПФ/,чл.63,ал.4 и ал.7 от Закона за 

здравето/ЗЗ/ и чл.64 от Закона за управление на отпадъците/ЗУО/ 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 със 114 000 /сто и четиринадесет хиляди/ лева на 

операции с нефинансови активи за отпускане на средства за закупуване на нов 

мобилен рентгенов апарат за нуждите на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД, в §55-01 

„Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“ в местна дейност 412 

„Многопрофилни болници за активно лечение“. 

2.За осигуряване на увеличението  по т.1, одобрява намаление със 114 000 /сто и 

четиринадесет хиляди лева/ на операции с нефинансови активи на разходите в 

§10-15 „Материали“ в местна дейност 122“Общинска администрация“. 

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

община Ботевград за 2020 година, включително и в плана за финансиране на 

капиталови разходи за 2020 година. 

4.Дава съгласие след отпускане на средствата по т.1  община Ботевград да 

представи заявление  пред МОСВ за финансиране на мерки по чл.63,ал.4и ал.7 

от ЗЗ, свързани с изпълнение на изискванията на ЗУО. 

5.Дава съгласие част от натрупаните средства от отчисления по чл.64 от ЗУО да 

се изразходват за  отпускане на средства за закупуване на нов мобилен рентгенов 

апарат за нуждите на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД. 

 

 



 

                 2. 

6. На основание чл.60,ал.1 от АПК се допуска  предварително изпълнение на 

настоящето решение от деня на приемането му. С предварителното изпълнение 

се защитават  особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на 

качествена диагностика при пациентите лекувани от корона вирус/КОВИД -19/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 
      

 

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №308 

Гр.Ботевград,30.12.2020 г. 

 

 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИЛИН ЧЕРНЯШКИ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД на ПРОЕКТ на  план за работа на 

Общинския съвет – Ботевград през  първото  тримесечие на 2021 година 

/вх.№0812-2/, и становища на Постоянните комисии и предложения на ЦВЕТАН 

ЦОЛОВ И ГЕОРГИ ДОНКОВ - общински съветници 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  

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

съветници 29,         

          

                    Р Е Ш И: 

 

1. Приема план за работа на Общински съвет-Ботевград през първото 

тримесечие на 2021 година съгласно Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 


