
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

        

 

 

 

Р Е Ш  Е Н И Е  

         №51 

Гр.Ботевград,25.03.2021 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване на бюджетната прогноза 

на община Ботевград за периода 2020-2022 година в частта за местните дейности 

/вх.№0803-22/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет – Ботевград  на  основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.83, ал.2 от Закона за 

публичните финанси и  проведено  гласуване  с  22 гласа „за“, 0  глас „против“,  

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

         

Р Е Ш И: 
 

1. Одобрява  прогноза за показателите за поети ангажименти и за 

задължения за разходи за периода 2021-2022 г. -Приложение №1а 

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

периода 2022-2024 г.-Приложение № 6г 

3. Одобрява бюджетната прогноза за периода 2022-2024 на постъпленията 

от местни приходи и на разходите за  местните дейности -Приложение 

№8 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

        

 

 

 

Р Е Ш  Е Н И Е  

         №52 

Гр.Ботевград,25.03.2021 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предложение за поемане на 

общински дълг във връзка с осигуряване  на финансиране за изпълнение на 

проект „Хетеротопии“, финансиран по Програма Interreg-ИПП за трансгранично 

сътрудничество – Сърбия 2014-2020 / вх.№0803-23/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  23 гласа „за“, 

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

                                  

Р Е Ш И: 

 

1. Община Ботевград да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по 

силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на 

проект: № CB007.2.11.224 „Хетеротопии”, финансиран от Програма за 

трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020, 

приоритетна ос 1 „Туризъм“, схема 2014TC16I5CB007-2, при следните основни 

параметри: 

 Максимален размер на дълга – 479 769.78  (словом: четиристотин 

седемдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и девет лева и седемдесет 

и осем стотинки) 

 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 Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-

02-29-94 от 16.05.2019 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 Договор за 

безвъзмездна помощ № РД-02-29-94 от 16.05.2019 г., сключен с Управляващия 

орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, 

вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на 

особен залог;  

- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община 

Ботевград, по която постъпват средствата по проект № CB007.2.11.224 по 

Договор за безвъзмездна помощ №  РД-02-29-94 от 16.05.2019 г.; 

- 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 „Фонд 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  

         №53 

Гр.Ботевград,25.03.2021 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно кандидатстване на община 

Ботевград пред  ПУДООС/вх.№0803-24//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  23 гласа „за“, 0  глас „против“,  

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

         

Р Е Ш И: 
1. Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства пред Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околната среда за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ от средствата, постъпили като погасяване на 

стари задължения от такси, натрупани от ВИК дружествата, платени чрез 

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД,  със следните проектни предложения: 

1.1.  „Реконструкция и доизграждане на ВиК инфраструктура в с. Трудовец, 

община Ботевград“ на стойност до 7 500 000 лева с вкл. ДДС.  

1.2.  „Реконструкция и доизграждане на ВиК инфраструктура в с. Врачеш, 

община Ботевград“ на стойност до 5 500 000 лева с вкл. ДДС. 

2. Упълномощава кмета на община Ботевград да извърши всички 

необходими действия, свързани с кандидатстването с горепосочените проектни 

предложения пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на 

околната среда. 

3. Декларира недостиг на  вода и/или резервни водоизточници, както и че 

предвижданията на проектите ще подпомогнат преодоляването на тези 

обстоятелства. 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

        

 

Р Е Ш  Е Н И Е  

         №54 

Гр.Ботевград,25.03.2021 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане отчет за изпълнението на 

Програма за развитието на туризма в община Ботевград 2016-2020 

година/вх.№0803-25/.и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет – Ботевград  на  основание чл. 21, ал. 1, т.12, т. 23 и т.24 от 

ЗМСМА и  чл.11,ал.1 от Закона за туризма и  проведено    гласуване  с  23 гласа 

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

29,                                  

Р Е Ш И: 
 

 

1. Приема Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма в 

община Ботевград 2016-2020 година. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

        

 

Р Е Ш  Е Н И Е  

         №55 

Гр.Ботевград,25.03.2021 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане  на Програма за 

развитието на туризма в община Ботевград за 2021 година/вх.№0803-26/.и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – 

Ботевград  на  основание чл. 21, ал. 1, т.12  от ЗМСМА и  чл.11,ал.1 и ал.2 от 

Закона за туризма и  проведено    гласуване  с  23 гласа „за“, 0  глас „против“,  0 

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

         

Р Е Ш И: 
 

 

1.Приема  Програма за развитието на туризма в община Ботевград за 2021 

година. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

        

 

Р Е Ш  Е Н И Е  

         №56 

Гр.Ботевград,25.03.2021 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛЧО ИЛЧЕВ – ЛИКВИДАТОР НА 

„ТЪРГОВИЯ“ ЕАД – в ликвидация на Докладна записка относно приемане на 

окончателен краен  ликвидационен баланс на „Търговия“ ЕАД в ликвидация и 

доклад на ликвидатора, поясняващ крайния ликвидационен баланс / вх.№0803-

18/. и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет 

– Ботевград  на  основание  чл.21,ал.1,т.9 и т.23 от ЗМСМА и мл.12,т.3 и т.18 от 

Наредбата за упражняване правото на собственост на общината върху капитала 

от общинските търговски дружества и   проведено  поименно  гласуване  с  23 

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

съветници 29,                                  

Р Е Ш И: 
 

 

1. Приема крайният ликвидационен баланс  на „Търговия“ ЕАД в 

ликвидация. 

2. Приема Доклада на ликвидатора, поясняващ крайният ликвидационен 

баланс. 

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

притежава движими вещи, недвижимо имущество и финансови активи  

4. Освобождава от отговорност ликвидатора на „Търговия“ ЕАД в 

ликвидация, считано от 01.04.2021 година. 

5. Упълномощава Милчо Николов Илчев да извърши необходимите правни 

и фактически действия по заличаване на „Търговия“ ЕАД – Ботевград, 

включително вписване на това обстоятелство в Търговския регистър. 

 

 

 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

        

 

Р Е Ш  Е Н И Е  

         №57 

Гр.Ботевград,25.03.2021 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на 

ползване на „Балкангаз 2000“АД ,Ботевград по реда на чл.39,ал.4 от ЗОС/ 

вх.№0803-13/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от 

Закона за общинската собственост 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. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 

(десет) години на „Балкангаз 2000” АД, ЕИК 130203228, представлявано от 

Михаил Петков Димитров, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, 

ул. „Академик Стоян Романски” №2, върху следните недвижими имоти – частна 

общинска собственост: 

        - обособена част - трети етаж със ЗП – 522.35 кв. м. на триетажна масивна 

административна сграда с партерен етаж (бивша сграда на “Родина-75И”), 

представляваща самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

05815.302.734.1.10 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

05815.302.734.1.11  находящи се в сграда с идентификатор 05815.302.734.1 по КК 

и КР на гр. Ботевград,  построена в поземлен имот с идентификатор 

05815.302.734 по КК и КР на гр. Ботевград,  част от УПИ І в кв.49 по плана на гр. 

Ботевград, при граници на поземления имот: поземлени имоти с 

идентификатори: 05815.304.1589, 05815.302.733, 05815.302.1064, 05815.302.735, 

административен адрес: гр. Ботевград, п. к. 2140, бул. „Цар Освободител“ №15. 

Обособената част се предоставя на „Балкангаз 2000” АД за ползване за 

административни нужди; 

 

 

 



 

 

        - Сграда с идентификатор 05815.302.734.4 със застроена площ 18 кв. м., 

разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734 по КК и КР на гр. 

Ботевград, с предназначение: постройка на допълващото застрояване /гараж/ с 

адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”;  

         - Сграда с идентификатор 05815.302.734.5 със застроена площ 16 кв. м., 

разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734 по КК и КР на гр. 

Ботевград, с предназначение: постройка на допълващото застрояване /гараж/ с 

адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”; 

         - Сграда с идентификатор 05815.302.734.6 със застроена площ 16 кв. м., 

разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734 по КК и КР на гр. 

Ботевград, с предназначение: постройка на допълващото застрояване /гараж/ с 

адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”. 

         Гаражните клетки се предоставят „Балкангаз 2000” АД за ползване от 

специализираните автомобили – работилници на дружеството. 

         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  

         №58 

Гр.Ботевград,25.03.2021 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за допълване и 

актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост през 2021 година /вх.№0803-12/ 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  24 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 2021 г. да се актуализира, както 

следва:   

             1.1. Раздел III. буква А. Имоти, които община Ботевград има намерение 

да предостави под наем да се допълни със следният имот:  

             - терен с площ от 17.5 кв. м. за разполагане на преместваем търговски 

обект в поземлен имот с идентификатор 05815.302.735 по схема одобрена от 

главния архитект на община Ботевград.  

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

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

имот: 

             - поземлен имот с идентификатор 05815.304.1698 по КК и КР на гр. 

Ботевград, ж.к. „Васил Левски“, с площ от 2970 кв. м., вид територия: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, УПИ ХХIХ в 

кв. 170 по плана на гр. Ботевград.   

 

 

 



              

 

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

прекрати съсобственост с физически или юридически лица да се допълни със 

следният имот: 

             -  проектен имот с идентификатор 05815.306.1252 по КК и КР на гр. 

Ботевград с площ 3 086 кв.м. , гр. Ботевград, п.к. 2140, вилна зона „Зелин“, кв. 10 

по регулационния план на вилна зона „Зелин“. 

          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  

         №59 

Гр.Ботевград,25.03.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно придобиване от община Ботевград 

на недвижим имот, представляващ частна  собственост на физическо лице по 

реда на чл.34,ал.2 от ЗОС/вх.0803-20/и становища на Постоянните комисии по 

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

Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 2, от 

Закона за общинската собственост и чл. 7, т. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  проведено    

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

от общ брой общински съветници 29,                                  

Р Е Ш И: 
1. Дава съгласие Община Ботевград възмездно да придобие чрез покупко–

продажба правото на собственост  върху недвижим имот - частна собственост на 

физическо лице - Мариета Михайлова Арбова – Павлова, с адрес: гр. Ботевград, 

ул. „Витоша” №4, вх. Б,  ап. 4, собственик по наследство на: Парцел XXIII-362 в 

кв. 26  с площ 600 кв. м. по плана на гр. Ботевград, съгласно нотариален акт от 

25.05.1993 г. №184, том I, дело 568/ 93 г. и удостоверение за наследници №503/ 

04.06.2020 г., заверено за актуалност на 21.01.2021 г., представляващ съгласно 

кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Ботевград: 

          Поземлен имот с идентификатор 05815.302.813, вид територия: 

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

площ 565 кв. м., адрес на поземления имот: гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. 

„Славейков“ №3, граници на поземления имот: поземлени имоти с 

идентификатори 05815.302.801, 05815.302.1029, 05815.302.812, 05815.302.805, 

05815.302.804,  

           срещу заплащане на сума в размер на 39 550.00 (тридесет и девет хиляди 

петстотин и петдесет) лв. 

2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира произтичащите 

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  

         №60 

Гр.Ботевград,25.03.2021 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, 

включен  в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост през 2021 година /вх.№0803-15/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  23 гласа „за“, 0  глас 

„против“,  0 гласа „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 2021 г., приета с Решение №279/ 

30.12.2020 г., актуализирана и допълнена с Решение №34/ 25.02.2021 г. на 

Общински съвет Ботевград: 

           Поземлен имот с идентификатор 05815.305.1183 по КККР на гр. 

Ботевград, с площ от 1000 кв.м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана; НТП: за друг вид производствен, складов обект; номер по 

предходен план: 3516, УПИ Х, кв. 238, предишен идентификатор: 05815.305.582, 

граници: поземлени имоти с идентификатори: 05815.305.583, 05815.305.1182, 

05815.305.580,05815.305.570, 05815.305.1137, при начална тръжна цена в размер 

на 60 000.00 (шестдесет хиляди) 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  

         №61 

Гр.Ботевград,25.03.2021 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, включен  в 

Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 

2021 година /вх.№0803-19/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  23 гласа „за“, 0  глас „против“,  0 гласа „въздържал се“ от 

общ брой общински съветници 29,                                  

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

 
1. Одобрява  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 2021 г., приета с Решение №279/ 30.12.2020 г. 

на Общински съвет Ботевград: 

           1.1. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.723 по КККР на гр. Ботевград, 

с площ от 1370 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; НТП: 

незастроен имот за жилищни нужди; УПИ I, кв. 168, с адрес: гр. Ботевград, ж. к. 

„Васил Левски“, граници: поземлени имоти с идентификатори: 05815.304.724, 

05815.304.722, 05815.304.721, 05815.304.1587, 05815.304.1584, при начална тръжна 

цена в размер на 109 600.00 (сто и девет хиляди и шестстотин) лева без ДДС. 

Сделката е облагаема. 



           

   1.2. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.724 по КККР на гр. Ботевград, 

с площ от 2479 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; НТП: 

незастроен имот за жилищни нужди; УПИ IХ, кв. 168, с адрес: гр. Ботевград, ж. к. 

„Васил Левски“, граници: поземлени имоти с идентификатори: 05815.304.1510, 

05815.304.722, 05815.304.721, 05815.304.723, 05815.304.1584, при начална тръжна 

цена в размер на 198 320 (сто деветдесет и осем хиляди триста и двадесет) 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  

         №62 

Гр.Ботевград,25.03.2021 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, включен  в 

Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 

2021 година /вх.№0803-21/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  22 гласа „за“, 0  глас „против“,  1 гласа „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 2021 г., приета с Решение №279/ 

30.12.2020 г. на Общински съвет Ботевград: 

           Поземлен имот  с идентификатор 05815.305.404 по КККР на гр. Ботевград,  

с площ от 2119 кв.м.; предназначение на територията: урбанизирана; НТП: за друг 

обществен обект, комплекс, квартал 140, УПИ I  по действащия регулационен 

план на гр. Ботевград, заедно със застроените в него сгради: 1. Сграда с 

идентификатор: 05815.305.404.1 по КККР на гр. Ботевград, ЗП - 581 кв.м., брой 

етажи -1, предназначение: административна, делова сграда; 2. Сграда с 

идентификатор: 05815.305.404.2 по КККР на гр. Ботевград, ЗП- 5 кв.м., брой 

етажи -1, предназначение: постройка на допълващото застрояване; Година на 

построяване: 1951 год., граници на поземления имот: поземлени имоти с 

идентификатори: 05815.305.405, 05815.305.407, 05815.305.1043, 05815.305.403, 

05815.305.402, при начална тръжна цена в размер на 269 096.00 (двеста шестдесет 

и девет хиляди и деветдесет и шест) лева без ДДС, в т.ч. цена на земята – 

169 520.00 (сто шестдесет и девет хиляди петстотин и двадесет) 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  

         № 63 

Гр.Ботевград,25.03.2021 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно определяне на цена за отдаване под 

наем на част от имот- публична общинска собственост ,предоставен за управление 

на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград /вх.№08-03-17/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. 7 от Закона за общинска собственост, чл. 15, 

ал. 2 и от НРПУРОИ и  проведено    поименно  гласуване  с  16 гласа „за“, 0  глас 

„против“,  6 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,            

                      

 

Р Е Ш И: 
1. Определя  наемна цена в  размер 2.00 лева на час , но не по-малко от  100.00 

лв.  на месец за почасово отдаване под наем по график в часове, когато не е 

необходимо за провеждане на учебен процес на:  

            - футболно игрище-стадион, част от поземлен имот с идентификатор: 

05815.301.225, по КККР на гр. Ботевград, с площ от 37 618  кв.м., трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект 

комплекс за образование, номер по предходен план: 3538,1028; квартал 70А, УПИ 

II.       

 2. Възлага на директора на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ да внесе 

за информация   за следващото  редовно заседание на Общинския съвет проект на 

договор за отдаване под наем на имота по т.1. 

 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 

           

  

 

 Р Е Ш  Е Н И Е  

         №64 

Гр.Ботевград,25.03.2021 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  отдаване под наем на части от 

недвижими имоти –общинска собственост за разполагане на преместваеми  

търговски обекти за продажба на сладолед/вх.№0803-6/и становища на Постоянните 

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

1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал. 

2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост,  чл. 14, ал. 2 и ал. 3, чл. 20, 

ал. 1 и ал. 2 и чл. 78 от НРПУРОИ и във връзка с Тарифата по чл. 24 от НРПУРОИ 

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

под наем на общински имоти  и  проведено    поименно  гласуване  с  18 гласа „за“, 

0  глас „против“,  6 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29, 

                                 

 

Р Е Ш И: 
 

           1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 1 (една) година, чрез 

публичен търг с тайно наддаване на  части от недвижими имоти –  общинска 

собственост представляващи: 

           -  терен № 1 с площ от 4 кв.метра, находящ се  в УПИ І- за административни  

културни дейности и паркинг в кв.65, (срещу банка ДСК), ПИ със  идентификатор 

05815.301.404, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг 

обществен обект, комплекс, актуван с акт №3120 от 27.03.2017 г. за частна 

общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 

80.00 (осемдесет) лева. Сделката е освободена от ДДС. 

           - терен № 2 с площ от 4 кв.метра, находящ се в кв.75 /на бул.Трети март, до 

пресечката на ул. Гурко/, ПИ с идентификатор 05815.301.344, вид територия: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица - публична 

общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 

80.00 (осемдесет) лева. Сделката е освободена от ДДС. 



          

 

- терен  № 3 с площ  от 4 кв.метра, находящ се на площадното пространство 

между кв.62 и кв.49 / западно от сградата на Исторически музей/, ПИ с 

идентификатор 05815.304.1588, вид територия: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: за площад, публична общинска собственост, при начална тръжна 

месечна наемна цена в размер на 80.00 (осемдесет) лева. 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  

         №65 

Гр.Ботевград,25.03.2021 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за отдаване  под наем на 

част от недвижим имот-публична общинска  собственост, с. Боженица. /вх.№0803-

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, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска 

собственост,  чл. 14, ал. 2 и ал. 3 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  18 гласа 

„за“, 0  глас „против“,  6 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,

                                  

 

Р Е Ш И: 
        1. Дава съгласие за отдаване под наем за периода от 01.05.2021 г. до 

30.09.2021 г., чрез публичен търг с тайно наддаване на  част от недвижим имот –  

публична общинска собственост представляваща: 

         - Терен с площ от 150 кв.м., част от кв. 53 по плана на с. Боженица, до 

каменния мост на р. Бебреш, местност „Скока”, при начална тръжна месечна наемна 

цена в размер на 300.00 (триста) лева.   

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

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

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

           Р Е Ш  Е Н И Е  

         №66 

Гр.Ботевград,25.03.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в 

недвижим имот – УПИ Х-7, в кв.38 по регулационния план на с. Боженица, между 

община Ботевград и физическо лице по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС/вх.№0803-14/ и 

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

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

администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл.41, ал. 2 от ЗОС , чл. 47, ал. 

1, т.  2 и ал.  2 от НРПУРОИ  и  проведено    поименно  гласуване  с  23 гласа „за“, 0  

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

                              

Р Е Ш И: 
          1. Дава съгласие да се извърши разпоредителна сделка - прекратяване на 

съсобственост, чрез продажба на общинската собственост в УПИ Х-7 в кв. 38 по 

регулационния план на с. Боженица, целият с урегулирана площ 522 кв. м., 

представляваща: 

          Терен с площ от 16 кв. м., влизащ по регулация от улица в УПИ Х-7 в кв. 38, 

целият с площ от 522 кв. м. по регулационния план на с. Боженица е актуван с акт за 

частна общинска собственост №5242/ 14.01.2021 г. вписан с вх. №113 от 22.01.2021 

г., акт  №81, том І в Служба по вписванията Ботевград, граници на терена: улица, 

дере, имот планоснимачен №7. 

          по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС при пазарна цена на терена в размер на 212.80 

(двеста и дванадесет лева и 80 ст.) лева, без включен ДДС (сделката е облагаема), 

           в полза на Мария Цветанова Владова, в качеството на собственик на дворно 

място с площ 335 кв. м., представляващо частта от имот планоснимачен. №7 в кв. 38, 

за която част е отреден УПИ Х-7 в кв. 38 по плана на с. Боженица, целият с площ от 

522 кв. м.,  съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от 

14.08.2020 г. №62, том II, рег. №2099, дело №245 от 2020 г.  

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

решението процедури по ЗОС. 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 

           

  

 

 Р Е Ш  Е Н И Е  

         №67 

Гр.Ботевград,25.03.2021 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  одобряване на актуална пазарна цена за 

продажба по чл.35.,ал.1 от ЗОС на употребяван автомобил-общинска собственост, 

включен в активите на кметство с. Трудовец /вх.№003-16/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на  

основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл. 66 от 

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

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

         

 

Р Е Ш И: 

 
1. Одобрява начална тръжна цени и дава съгласие за продажба  по реда на 

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

– общинска собственост:  

         Лек автомобил, ВАЗ 21213, с регистрационен №СО 2080 СВ, рама 

№ХТА21213041754103, двигател №7766325, цвят: бордо, при начална тръжна цена 

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

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

произтичащите от т. 1 на решението процедури по  ЗОС. 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 

           

  

 

 Р Е Ш  Е Н И Е  

         №68 

Гр.Ботевград,25.03.2021 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно   за изработване на проект за 

изменение на ПУП-ПУР на улица с осови точки о.т.2а-о.т.2б, ПУП – ПР на УПИ 

XIV- За озеленяване в кв.87 и изменение на бордюрна линия в обхват на улици с 

осови точки о.т.219в-о.т.219а-о.т.219-о.т.2б.-о.т.2а -о.т.224 по плана на гр. 

Ботевград/вх.№0803-11/  и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет – Ботевград  на  основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с т.8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 134, 

ал. 1, т. 1,  чл. 134, ал. 2,   т. 6  и чл. 135, ал.2 от Закона за устройство на територията 

(ЗУТ и  проведено    поименно  гласуване  с  23 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 /ПУП/-План за улична регулация/ПУР/ на улица с осови точки 

о.т. 2a - о.т. 2б, ПУП-план за регулация (ПР) на УПИ XIV-За озеленяване в кв. 87 

и изменение на бордюрна линия в обхват на улици с осови точки о.т. 219в - о.т. 

219а - о.т. 219 - о.т. 2б - о.т. 2а - о.т. 224 по плана на      гр. Ботевград (Засегнати 

поземлени имоти с идентификатори 05815.305.1026 и 05815.305.145 по КККР на 

гр. Ботевград), 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  

         №69 

Гр.Ботевград,25.03.2021 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 

електрозахранване с реконструкция на въздушна мрежа НН-1кV за „Лятна 

постройка и инвентар“, кв.22 по действащия регулационен план на в.з 

„Чеканица“,гр. Ботевград/вх.№0803-10/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  24 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 , Душан Рибан, Петър 

Холаковски и Виктор Станчев – членове на Управителния съвет на АД, с цел 

изграждане на обект: „Външно елeктрозахранване с реконструкция на 

въздушна мрежа   НН-1кV  за „Лятна постройка за инвентар“, находяща се в 

УПИ  ХІІІ-1135, кв. 22 по действащия регулационен план на в.з. „Чеканица“, 

гр. Ботевград, представляващ   ПИ с идентификатор  05815.306.1135  по КК и 

КР на гр. Ботевград“: на следните вещни права: 

 

 

 



 

 1.1. Безвъзмездно право на преминаване и право на прокарване през ПИ с 

идентификатори 05815.306.1033; 05815.306.1024; 05815.306.1008; 05815.306.1074 

и 05815.306.1012   с   обща  дължина   541 /петстотин четиридесет и един /метра, 

ширина 1,5 /едно цяло и пет/метра и  обща  засегната площ през  публична 

общинска собственост  811,50 /осемстотин и единадесет цяло и петдесет / кв. м. 

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

Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения ТП проект  по  

части  „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  

         №70 

Гр.Ботевград,25.03.2021 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно определяне размера на основно 

трудово   възнаграждение на кмет на община и кметове на кметства в община 

Ботевград/вх.№0803-27/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет – Ботевград  на  основание  чл.21, ал.1, т.5 и чл.38,ал.7 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация ; чл.5,ал.16 от 

ПМС №67 за заплатите в бюджетните организации и дейности и  проведено   

гласуване  със  17 гласа „за“, 0  глас „против“,  5 гласа „въздържал се“ от общ 

брой общински съветници 29,                                  

Р Е Ш И: 
 

                                 

     1.Определя основно месечно трудово възнаграждение на кмета на община 

Ботевград  в размер на 3650.00 лв./53.47 % от максимално определения размер, 

съгласно чл.5 ал.16 от ПМС №67 на МС от 14.04.2020 година за заплатите в 

бюджетните организации и дейности, считано от 01.01.2021 година. 

     2.Утвърждава размера на основните месечни работни заплати на кметовете на 

кметства в община Ботевград, считано от 01.01.2021 година, както следва: 

    2.1.Кмет на община Ботевград – 3650.00 лева; 

    2.2.Кмет на кметство с. Трудовец -  1650.00  лева; 

    2.3.Кмет на кметство с. Врачеш    -  1650.00  лева; 

    2.4.Кмет на кметство с. Скравена -  1550.00   лева; 

    2.5.Кмет на кметство с. Литаково -  1550.00   лева; 

    2.6.Кмет на кметство с. Новачене -  1550.00   лева. 

 

 

 

 

 



3.Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения с 

постоянен и непостоянен характер на кметовете на кметства да се определят 

от кмета на общината съгласно действащата нормативна уредба  за заплащане 

на труда и вътрешните правила за организация на работната заплата в община 

Ботевград. 

 

4.Изпълнението на настоящето решение се възлага  на Кмета на община 

Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 

              Р Е Ш  Е Н И Е  

         №71 

Гр.Ботевград,25.03.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  изменение на бюджета на Община 

Ботевград за 2021 година в частта местни  разходи за дейност 122“Общинска 

администрация“ /вх.№0803-30/ 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  23 гласа „за“, 0  глас „против“,  0 гласа „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,                                  

Р Е Ш И: 
 

1. Одобрява увеличение с 16 425,00 лв. на операции с нефинансови активи на сума, 

необходима за заплащане на равностойно парично обезщетение на собствениците 

на поземлените имоти, части от които се отчуждават въз основа на действащ план 

за регулация, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост, 

а именно улица от о.т. 63 през о.т. 378 до о.т. 379 в кв. 33 и УПИ ХI – спортен терен 

в кв. 35 по регулационния план на с. Врачеш, община Ботевград  в размер на 

16 425.00 лв. в параграф 54-00 „Придобиване на земя“ местна дейност 122 

„Общинска администрация“. 

2. За осигуряване на увеличението по т .1 , одобрява намаление с 16 425,00 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 2021 г., включително и в плана за финансиране на капиталови 

разходи за 2021г. 

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  

         №72 

 

Гр.Ботевград,25.03.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  изменение на бюджета на Община 

Ботевград за 2021 година в частта местни  разходи за дейност 122“Общинска 

администрация“ /вх.№0803-31/ 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  24 гласа „за“, 0  глас „против“,  0 гласа „въздържал 

се“ от общ брой общински съветници 29,                                  

 

Р Е Ш И: 
 

 

1.Одобрява увеличение с 15 000,00 лв. на операции с нефинансови активи за 

изготвяне на проектна документация във фаза ,,Технически проект“ за 

изграждане на нова сграда към Детска градина ,,Здравец“ в село Литаково, 

община Ботевград  в параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални 

активи“ в местна дейност 311 „Детски градини“. 

 

2. За осигуряване на увеличението по т .1 , одобрява намаление с 15 000,00 лв. на 

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

дейност , 122 „Общинска администрация“. 

 

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

община Ботевград за 2021 г., включително и в плана за финансиране на капиталови 

разходи за 2021г. 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 

          Р Е Ш  Е Н И Е  

    №73 

Гр.Ботевград,25.03.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на . Докладна записка относно  промяна размера  на бюджет 

2021 година на Община Ботевград за осигуряване  на финансови средства за 

„Ремонт на помещения в МБАЛ-Ботевград за COVID отделение“ /вх.№0803-

32/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,ал.2 и ал.3 

от Закона за публичните финанси и  проведено поименно    гласуване  с  21 

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

съветници 29,                                  

 

Р Е Ш И: 
 

1. Промяна размера на бюджет 2021 в приходната част за местна дейност: 

1.1.Увеличение приходна част местна дейност : 

- параграф 24-04 „Приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“ – 

250 000лв.  

ОБЩО УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИХОДНА ЧАСТ МЕСТНА ДЕЙНОСТ:  -  

250 000лв. 

 

2. Промяна размера на бюджет 2021 в разходната част за местна дейност: 

2.1Увеличение разходна част местна дейност: 

- Дейност 412 „ Многопрофилни болници за активно лечение“  

параграф 10-30 „ Текущ ремонт „      - 250 000лв. 

ОБЩО УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗХОДНА  ЧАСТ МЕСТНА ДЕЙНОСТ:             -  

250 000лв. 

3.Средствата осигурени от извършената промяна да се използват  за  „Ремонт на 

помещения в МБАЛ – Ботевград за COVID отделение.“ 

4. Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички произтичащи по т.1  

действия. 

 

 

 

 



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: „Ремонт на помещения в МБАЛ – Ботевград за COVID отделение..   

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 

              Р Е Ш  Е Н И Е  

         №74 

 

Гр.Ботевград,25.03.2021 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, 

включен в Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост в община Ботевград през 2021 година“ /вх.№0803-33/ 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 23 гласа „за“, 0  глас „против“,  0 гласа „въздържал 

се“ от общ брой общински съветници 29,                                  

Р Е Ш И: 
1. Одобрява 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 2021 г., приета с Решение №279/ 30.12.2020 г. на Общински 

съвет Ботевград: 

           Поземлен имот с идентификатор 05815.305.580 с площ 3149 кв.м., трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид 

производствен , складов обект, заедно с попадащата в имота сграда с идентификатор 

05815.305.580.1 със застроена площ 839 кв.м., брой етажи:4, предназначение: 

промишлена сграда. Година на построяване -1984г., конструкция: масивна, 

монолитна, при начална тръжна цена в размер на 623 500.00 (шестстотин двадесет и 

три хиляди петстотин) лева без ДДС, в т.ч. цена на земята – 157 450.00 (сто 

петдесет и седем хиляди четиристотин и петдесет) 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  

             №75 

Гр.Ботевград,25.03.2021 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.№0803-7/, и становища на Постоянните комисии и предложение на  ГЕОРГИ 

ДОНКОВ - общински съветник 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  22 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 вторвото 

тримесечие на 2021 година съгласно Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

       Приложение 1. 

 

П Л А Н 

за работа на Общински съвет-Ботевград през  второто  

тримесечие на 2021 година 

 

 

М. АПРИЛ  – 29.04.2021 година 

1. Разглеждане  информация  за дейността   на ОП ”Обредни дейности”-гр. 

Ботевград за 2020 година. 

Докл.:Директор на ОП “Обредни дейности“ 

2.Докладни записки 

3.Питания на общински съветници 

 

 

М . МАЙ  -27.05.2021 ГОДИНА 

1.Информация за състоянието на пътната мрежа в община Ботевград и 

мерки за осигуряване безопасността на движението с оглед предстоящата 

лятна ваканция на  учениците в Община Ботевград. 

Докл.:Иван Гавалюгов – кмет на Община Ботевград 

2. Информация за изразходените финансови средства от спортните клубове 

в община Ботевград за периода 30.04.2020-30.04.2021 година. 

Докл.:Иван Гавалюгов – кмет на Община Ботевград 

3.Докладни записки 

4. Питания на общински съветници 

 

 

М. ЮНИ      – 24.06.2021година 

1. Разглеждане  информация  за дейността   на ОП ”Туризъм”-гр. Ботевград   

Докл.:Директор на ОП “Туризъм“ 

2. Докладни записки 

3. Приемане план за работа на Общинския съвет-Ботевград  през третото   

тримесечие на 2021 година 

 Докл.: Председател ОбС-Ботевград 

4.  Питания на общински съветници 

 

 

 


