
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                   ПРЕПИС! 

                                                                 

     

 

   

                                            Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №119 

                                     гр.Ботевград,24.06.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА СИЛВИЯ МАРИНОВА–ДИРЕКТОР НА ОП 

„ТУРИЗЪМ“ - БОТЕВГРАД  на Информация за дейността на ОП 

„Туризъм“,гр. Ботевград./вх.№0806-8/и  становища на Постоянните 

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

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

администрация   и   проведено  гласуване с 15    гласа „за“,0 гласа „против“, 

6 гласа „въздържал се“ от общ брой общин ски съветници 29,           

                                                                             
                                                      

 

 

 Р Е  Ш И: 

 

 

1.Приема  Информация за дейността на ОП „Туризъм“,гр. Ботевград за 2020 

година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                   ПРЕПИС! 

                                                                 

     

 

   

                                            Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №120 

                                     гр.Ботевград,24.06.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, 

общественото имущество и околната среда в община Ботевград /вх.№0806-12/. 

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

Ботевград  на  основание  чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 75-79 от Административно процесуалния кодекс, 

чл. 28, ал. 1, вр. чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове, чл. 167, ал. 

2, т. 1 от Закона за движение по пътищата във вр. с чл. 47, ал. 3 от Правилника за 

прилагане на Закона за движение по пътищата и   проведено       гласуване с 22 

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

съветници 29,                                                                                        
                                                      

 

 

 Р Е  Ш И: 

 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 

поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и 

околната среда в община Ботевград, както следва: 

  

I. В разпоредбите на Глава Пета „Безопасност и организация на 

движението по улиците и ред в обществения транспорт“, се правят следните 

изменения и допълнения: 

 

1. В чл. 23: 

а) в т. 27. думите „забранява се“ се заличават. 

 

б) се създава нова т. 28 със следното съдържание: 



„28. Престоят и паркирането в участъци, в които е въведена забрана с пътен 

знак В27 „Забранени са престоят и паркирането“.“ 

 

  

 в) се създава нова т. 29 със следното съдържание: 

 „29. Паркирането в участъци, в които е въведена забрана с пътен знак В28 

„Забранено е паркирането“.“ 

 

2. Чл. 24, ал. 2 се изменя както следва: 

„Чл.24 (2) Улиците и паркингите - общинска собственост, на които се 

въвежда режим за кратковременно платено паркиране „синя зона”, се определят 

с решение на общинския съвет по схема утвърдена от главния архитект.“ 

 

3. В чл. 26, ал. 1 думите „с решение на общински съвет може да“ се 

заличават. 

 

II. В разпоредбите на Глава Десета „Административнонаказателни 

разпоредби“, се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. В чл. 65, ал. 3 след буквата и цифрата „т. 26“ се добавят „т. 28 и т. 29“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                  

 

 

            ПРЕПИС! 

                                                                 

     

 

   

                                            Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №121 

                                     гр.Ботевград,24.06.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемане на годишен отчет за дейността 

на Асоциацията по ВиК в обособена територия на „ВиК“ ЕООД-София за 2020 

година, отчет за изпълнението на бюджет 2020 т. и проекто-бюджет за 2021 година 

вх.№0806-1/ 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. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите  

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

общ брой общински съветници 29,                                                                                        
                                                      

 

 

 Р Е  Ш И: 

 

 

 

1. Дава мандат на Иван Александров Гавалюгов – кмет на Община Ботевград, 

представител на Община Ботевград в Асоциацията по водоснабдяване и канализация 

на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – 

София да гласува по въпросите от дневния ред на редовното неприсъствено/ с 

видеоконферентна връзка/ заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К 

на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – 

София, което ще се проведе на 30.06.2021 г. (сряда) от 11.00 ч., град София, бул. 

„Витоша“ №6, етаж 5, заседателна зала, както следва: 

- по т. 1 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София приема, 

на основание чл. 198, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, отчет за дейността на  



Асоциацията по В и К  на обособена територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – 

София за 2020 г.  

 

 

- по т. 2 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София приема, 

на основание чл. 9, ал. 2 и чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността 

на асоциациите по водоснабдяване и канализация, отчет за изпълнението на бюджета 

на Асоциацията по В и К  на обособена територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – 

София за 2020 г.  и обяснителна записка към него. 

- по т. 3 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София приема, 

на основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, 

бюджет на Асоциацията по В и К  на обособена територия, обслужвана от „В и К” 

ЕООД – София за 2021 г.  

- по т. 4. Други: По своя преценка и в защита интересите на община Ботевград.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                  

 

            ПРЕПИС! 

                                                                 

      

                                            Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №122 

                                     гр.Ботевград,24.06.2021 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.№0806-8/ 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 23    гласа „за“,0 гласа „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 следните имоти.  

         -  18 бр. терени с площ 12.24 кв. м. за разполагане на преместваеми 

търговски обекти и обекти за услуги по ул. „Академик Стоян Романски“, между 

кв. 67 и кв. 65 по регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с 

идентификатор 05815.301.324) 

         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 следните 

имоти: 

         - Поземлен имот с идентификатор 05815.302.171 по КККР на гр. Ботевград, 

с площ от 243  кв. м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; 

начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, номер по 

предходен план: 99, квартал 4, УПИ XVIII, граници на имота: поземлени имоти 

с идентификатори: 05815.302.1022; 05815.302.172; 05815.302.162;  



05815.302.163;  05815.302.170, адрес на имота: гр. Ботевград, п. к. 2140, ул. 

„Мадара“ №7. 

          

 

- Урегулиран поземлен имот ХХIV-1609, находящ се в кв. 52  по плана на 

с. Трудовец, с урегулирана площ от 650 кв. м. и уредени регулационни сметки, 

без застроената в него сграда, граници на имота: улица, УПИ XXIII-1609, терен 

за озеленяване, адрес на имота: с. Трудовец, п. к. 2140, кв. 52. 

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

прекрати съсобственост с физически или юридически лица да се допълни със 

следния имот: 

          - Урегулиран поземлен имот III-1044 в кв. 62  по плана на с. Литаково, 

целия с урегулирана площ от 786 кв. м. 

          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 

                                                   №123 

                                     гр.Ботевград,24.06.2021 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/вх.№0806-

13/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  18   гласа „за“,0 гласа „против“, 4 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., представляващ: 

           Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.302.734.1.6 по КК и КР 

на гр. Ботевград с площ от 109.75 кв. м. с предназначение: друг вид самостоятелен 

обект в сграда, брой нива на обекта: 1, находящ се на етаж 1 в сграда с идентификатор 

05815.302.734.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734, 

заедно с 5.299% идеални части от общите части на сградата и толкова от правото на 

строеж върху терена на който е построена сградата. Година на построяване: 1965 г. 

Адрес на самостоятелния обект: гр. Ботевград, п. к. 2140, бул. „Цар Освободител“ 

№15, ет. 1. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 05815.302.734.1.4, под 

обекта: 05815.302.734.1.1, 05815.302.734.1.2, над обекта: 05815.302.734.1.8 при 

начална тръжна цена в размер на 75 700.00 (седемдесет и пет хиляди и седемстотин) 

лева без ДДС. Сделката е освободена от ДДС. 

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

произтичащите от т.1 на решението процедури по  ЗОС. 

 
 ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                  

            ПРЕПИС! 

                                                                 

                 Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №124 

                                     гр.Ботевград,24.06.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отдаване под наем на част от недвижим 

имот-общинска собственост за разполагане на преместваем обект/вх.№0806-15/ 

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

чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 78 от НРПУРОИ и във връзка с Тарифата по чл. 24, ал. 2 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  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 за срок от 4 (четири) години, чрез 

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

собственост представляваща: 

           -  терен с площ от 30 кв. м. в поземлен имот с идентификатор 05815.302.15 

по КК и КР на гр. Ботевград, УПИ I, кв. 2а по регулационния план на гр. Ботевград 

за ситуиране на преместваем обект,  при начална тръжна месечна наемна цена в 

размер на 120.00 (сто и двадесет) 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 

                                                   №125 

                                     гр.Ботевград,24.06.2021 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в 

недвижим имот УПИ XXI-1553 в кв.48 по регулационния план на с. Трудовец, между 

община Ботевград и физическо лице по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС/вх.№0806-2/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 гласа „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 XXI-1553, кв. 48 по 

плана на с. Трудовец, с урегулирана площ от 1060 кв.м., представляваща: 

          1/3 ид.ч., равняващи се на 353.33/1060 кв.м. от УПИ XXI-1553, находящ се в кв. 

48 по плана на с. Трудовец и актувана с акт за частна общинска собственост 

№5294/14.04.2021 г., вписан в Агенция по вписвания – гр. Ботевград с вх.рег.№1107 

от 14.05.2021 г., акт №3, том V,  

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

15899.00 (петнадесет хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и 00 ст.) лева, 

без включен ДДС (сделката е облагаема), 

           в полза на Евгения Ангелова Бенчева, в качеството на собственик на 2/3 

идеални части, равняващи се на 706,67/1060 идеални части от следния недвижим 

имот, а именно: УПИ XXI-1553, кв. 48 по плана на с. Трудовец, с урегулирана площ 

от 1060 кв.м., съгласно нотариален акт за дарение на недвижим имот от 05.04.2011 г. 

№46, том I, рег. №754, дело №41 от 2011 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 

                                                   №126 

                                     гр.Ботевград,24.06.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в 

недвижим имот УПИ XXI-1553 в кв.48 по регулационния план на с. Трудовец, между 

община Ботевград и физическо лице по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС/вх.№0806-3/и  

становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –

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

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

чл. 47, ал. 1, т.  2 и ал.  2 от НРПУРОИ и    проведено поименно гласуване  с   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 извърши разпоредителна сделка - прекратяване на 

съсобственост, чрез продажба на общинската собственост в УПИ XXV-1553, кв. 48 

по плана на с. Трудовец, с урегулирана площ от 1055 кв.м., представляваща: 

          1/3 ид.ч., равняващи се на 351.66/1055 кв.м. от УПИ XXV-1553, находящ се в 

кв.48 по плана на с. Трудовец и актувана с акт за частна общинска собственост 

№5295/14.04.2021 г., вписан в Агенция по вписвания – гр. Ботевград с вх.рег.№1106 

от 14.05.2021 г., акт №2, том V,  

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

17583.00 (седемнадесет хиляди петстотин осемдесет и три лева и 00 ст.) лева, без 

включен ДДС (сделката е облагаема), 

           в полза на Веселин Тодоров Даскалов, Динка Божкова Ташева, Атанас 

Панчев Ташев, Цеца Панчева Батюва и Дора Методиева Йовчева, в качеството 

им на собственици по наследство на 2/3 ид.ч. от УПИ XXV-1553, кв. 48 по плана на 

с. Трудовец, с урегулирана площ от 1055 кв.м., съгласно нотариален акт за продажба 

на недвижим имот от 05.04.2011 г. №44, том I, рег. №738, дело №39 от 2011 г., 

удостоверения за наследници с: изх.№505/07.04.2021 г., изх.№504/07.04.2021 г., 

изх.№РОК21-УФ01-131/1/ от 08.04.2021 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 

                                                   №127 

                                     гр.Ботевград,24.06.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  учредяване  право на строеж за 

допълващо застрояване – гараж в УПИ  VI кв.114 по регулационния план на гр. 

Ботевград, поземлен имот с идентификатор 058715.305.1151 /вх. №0806-14/и  

становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –

Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1, във връзка с чл. 41, 

ал. 2 от ЗОС и чл. 51, ал. 1 и ал. 4 и чл. 78 от НРПУРОИ  и    проведено поименно 

гласуване  с 19     гласа „за“,0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,                                                                                        
                                                      Р Е  Ш И: 

1. Одобрява начална тръжна цена и дава съгласие за учредяване право на 

строеж  за реализиране на допълващо застрояване – гараж по реда на чл.37, ал.1 от 

ЗОС, чрез публичен търг с тайно наддаване върху част от общински недвижим имот, 

включен в Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 

собственост в община Ботевград през 2021 г., представляваща: 

           Терен с площ 25.00 кв. м. за свързано допълващо застрояване на  гараж, 

разположен в УПИ VI-за жилищен комплекс и трафопост в кв. 114 по 

регулационния план на гр. Ботевград, на регулационната линия с УПИ III-1747, при 

покриване на калканните стени, съобразно предвижданията на план за застрояване 

на УПИ VI-за жилищен комплекс и трафопост в кв. 114 по регулационния план на 

гр. Ботевград  при начална тръжна цена в размер на 2 000.00 (две хиляди) лева без 

ДДС. Сделката е освободена от ДДС. 

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

произтичащите от т. 1 на решението процедури по  ЗОС. 

 

 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                  

            ПРЕПИС! 

                                                 

 

                 

                 Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №128 

                                     гр.Ботевград,24.06.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за одобряване на схема 

за преместваеми обекти – камери от система за видеонаблюдение и одобряване на 

схема за поставяне на светещ надпис в ПИ с идентификатор 05815.305.1117,НТП – 

Обществен селищен парк /вх.№0805-23/ и  становища на Постоянните комисии по  

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

ЗМСМА,чл;.56,ал.1 и ал. 2 от ЗУТ,чл.6,т.9.1 и чл.10,ал.1 и ал.3 от Наредбата за 

преместваемите обекти и рекламните, информационните и монументално-

декоративни елементи на територията  на община Ботевград 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. Дава съгласие за одобряване от гл. архитект на Община Ботевград – Схема 

за разполагане на преместваеми обекти, представляващи-камери за 

видеонаблюдение/крайни отклонители/ върху съоръжения на уличното 

осветление-общинска собственост в гр. Ботевград, съгласно приложените 

схеми-предложение. 

2. Дава съгласие за одобряване от гл. архитект на Община Ботевград – Схема 

за поставяне на обемен светещ  надпис „БОТЕВГРАД“ в ПИ с 

идентификатор 05815.305.1117, НТП-Обществен селищен парк, съгласно 

приложените схема -предложение 

 

 

 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                  

            ПРЕПИС! 

                                                 

 

                 

                 Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №129 

                                     гр.Ботевград,24.06.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка  относно даване съгласие за одобряване на схема 

за поставяне на 2 бр. рекламно-информационни елементи върху терен общинска 

собственост по действащия регулационен план на гр. Ботевград /вх.№0806-22/.и  

становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –

Ботевград  на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл;.56,ал.1 и ал. 2 от 

ЗУТ,чл.18,ал.2,т.3  и чл.10,ал.3 от Наредбата за преместваемите обекти и 

рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи на 

територията  на община Ботевград и    проведено поименно гласуване  с   15  гласа 

„за“,0 гласа „против“,10 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,

                                                                                        
                                                      Р Е  Ш И: 

 

 

1. Дава съгласие за одобряване от гл. архитект на Община Ботевград  схема 

за поставяне на 2 бр. рекламно-информационни елементи /информационно 

указателни табели, съгласно чл.18,ал.2,т.3 от Наредбата за преместваемите 

обекти и рекламните, информационните и монументално-декоративни 

елементи на територията  на община Ботевград /в ПИ 05815.303.171 /НТП 

„За второстепенна улица“/ в гр. Ботевград  

 
 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                  

            ПРЕПИС! 

                                                               

 

                 Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №130 

                                     гр.Ботевград,24.06.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на . Докладна записка  относно разрешаване изработване проект за 

изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ ХVI-резервен терен в кв.70 по плана на гр. 

Ботевград /вх.№0806-6/и  становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 

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

във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и в съответствие с разпоредбите на Наредба 

№7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони и на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал.2, 

т.6 и 135, ал.2 от ЗУТ 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 да се измени ПУП-ПРЗ на УПИ XVI – резервен терен, кв. 70 по 

регулационния план на гр. Ботевград, (ПИ с идентификатори - 05815.301.364, 

05815.301.363 и 05815.301.365 по КК и КР на гр. Ботевград), като за ПИ 05815.301.363  

се образува нов самостоятелен урегулиран поземлен имот – УПИ XXV - За паркинг 

на товарни автомобили, паркинг за леки автомобили и магазини и за който се 

предвиди свободно, ниско застрояване с ограничителни линии спрямо границите на 

имота, 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:Анета.Нейкова 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                  

            ПРЕПИС! 

                                                 

 

                 

 

                 Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №131 

                                     гр.Ботевград,24.06.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка  относно разрешаване изработване проект за 

изменение на ПУП – ПРЗ на  терен за озеленяване в кв. 21 по плана на к.Зелин“,гр. 

Ботевград  /вх.№0806-7/ и  становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 

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

във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и в съответствие с разпоредбите на Наредба 

№7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони и на основание чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 

134, ал.1, т.1, ал.2, т.6 и 135, ал.2 от ЗУТ 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 да се измени ПУП-ПРЗ на терен за озеленяване в кв.21 по плана на                       

к. „Зелин”, гр. Ботевград, като за Поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 

05815.308.20, 05815.308.21 и 05815.308.22 по Кадастрална карта и кадастрални 

регистри (КККР) на землище Ботевград като отпадне отреждането за озеленяване 

и се образуват два нови урегулирани поземлени имоти УПИ V  и УПИ VI с 

отреждане за жилищно строителство в границите на имотите. 

 

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 

                                                   №132 

                                     гр.Ботевград,24.06.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка  относно разрешаване изработване проект за  

ПУП – ПЗ на  ПИ с идентификатор 05815.5.419 по КК и КР /КККР/ на землището на 

гр. Ботевград, м. Зелин с цел промяна предназначението на земеделска земя  

/вх.№0806-16/.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   25  гласа „за“,0 гласа „против“, 0 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 

05815.5.419 м.”Зелин” по КККР на гр. Ботевград, с цел промяна предназначението 

на имота за неземеделски нужди за изграждане на обект „Жилищна сграда“, със 

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

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

предвиди свободно застрояване, ограничителни линии от границите на имота 

съгласно приложената 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 

                                                   №133 

                                     гр.Ботевград,24.06.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка  относно разрешаване изработване проект за  

ПУП – ПЗ на  ПИ с идентификатор 05815.2.55 по КК и КР /КККР/ на землището на 

гр. Ботевград, м. „Ивановска рупа“ с цел промяна предназначението на земеделска 

земя  /вх.№0806-17/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 25     гласа „за“,0 гласа „против“, 0 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 

05815.2.55 м. „Ивановска рупа”, по КККР на гр. Ботевград, с цел промяна 

предназначението на имота за неземеделски нужди за изграждане на обект 

„Жилищна сграда“, със съответните технически показатели: височина на жилищна 

сграда – Н- до 10.00м., Кинт – до 1.2, Плътност на застрояване – до 40%, Озеленяване 

– мин. 40%,  да се предвиди свободно застрояване, ограничителни линии от 

границите на имота съгласно приложената 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 

                                                   №134 

                                     гр.Ботевград,24.06.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка  относно разрешаване изработване проект за  

изменение на ПУП – ПРЗ на  УПИ  XXII-1552  в кв.106 по плана на гр.Ботевград  

/вх.№0806-21/и  становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският 

съвет –Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 20 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и в съответствие с разпоредбите на Наредба №7 за 

правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 

зони и на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.15, ал. 3 и ал. 5 и чл. 

134, ал.2, т.6, чл. 135, ал.2 от ЗУТ, и    проведено  гласуване  с  25   гласа „за“,0 гласа 

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

                                                                         
                                                       Р Е  Ш И: 
 

1. Дава съгласие да се измени ПУП-ПРЗ на УПИ XXII-1552, в кв.106 по плана на                          

гр. Ботевград (ПИ с идентификатор 05815.304.252), като регулационната линия 

разделяща го от УПИ XX - За обществено жилищно строителство и магазини (ПИ с 

идентификатор 05815.304.243) да съвпадне с кадастралната граница между ПИ с 

идентификатор 05815.304.252 и ПИ с идентификатор 05815.304.243 по КККР на гр. 

Ботевград. За така новообразуваните УПИ XX и УПИ  XXII се запазват 

устройствените зони: за УПИ XXII-1552 – зона „Жм“ с преобладаващо застрояване 

с малка височина до 10 м. и за УПИ XX - За обществено жилищно строителство и 

магазини – зона „Жс“ “ с преобладаващо застрояване със средна височина до 15 м., 

със съответните допустими стойности на техническите показатели, съгласно 

НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА 

УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ 

ЗОНИ. 

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

произтичащите от горното решение процедури., съгласно нормативните разпоредби 

по устройство на територията в т.ч. чл.15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ. 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                  

            ПРЕПИС! 

                                                 

               

                 Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №135 

                                     гр.Ботевград,24.06.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка  относно извършване  промяна на наименование 

на обектите, залегнали в плана за финансиране на капиталови разходи/вх.№0806-20/. 

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

Ботевград  на основание    чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, и    проведено поименно  гласуване  с   25  гласа „за“,0 

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

                                                                                       
                                                      Р Е  Ш И: 
 

1. Дава съгласие за извършване на необходимите промени в наименованието на 

обектите залегнали в капиталовите разходи за село Врачеш и село Гурково, 

финансирани със средства от собствени приходи: 

 
Наименование и местонахождение на обектите 

 За с. Врачеш Било:  За с. Врачеш Става: 

1 

Подмяна на водопровод и 

асфалтиране на ул. "Шипка", от  

о.т.12 до о.т.215. 

Подмяна на водопровод и 

асфалтиране на ул. "Шипка", от  

о.т.181 през о.т.211, 210, 218 и 220 

до о.т. 267. 

 За с. Гурково Било: За с. Гурково Става: 

1 

„Подмяна на водопровод, 

изграждане на канализация и 

преасфалтиране по ул. ,,Череша''  

„Изграждане на канализация  на 

част от ул. ,,Череша'' от  о.т. 137   

през  о.т. 136 и 132  до  о.т. 131 - 

240м 

             

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

на община Ботевград за 2021г., 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 

                                                   №136 

                                     гр.Ботевград,24.06.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА -  на 

Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на еднократна енергийна 

помощ /дърва за огрев за 12 човека/ на военноинвалидите и ветераните от войните в 

общината през зимния период на 2021/2022 г./вх.№0806-18/и  становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 

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

администрация, и    проведено поименно  гласуване  с  24   гласа „за“,0 гласа 

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

                                                                             
                                                     

 

  Р Е  Ш И: 
 

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

финансови средства в размер на 4 200.00  /четири хиляди и двеста /    лева с включен   

ДДС п за еднократна енергийна помощ /дърва за огрев за 12 човека по 5 куб.м./ на 

военноинвалидите и ветераните от войните в общината  през зимния период на 

2021/2022 година. 

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

действия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД,0 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                  

            ПРЕПИС! 

                                                 

               

                 Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №137 

                                     гр.Ботевград,24.06.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА -  на 

Докладна записка относно финансово подпомагане на Деян Стоянов  от гр. 

Ботевград за участие в учебно-тренировъчен лагер в град Измир, Турция./вх.№0806-

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

Ботевград  на основание    чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, и    проведено поименно  гласуване  с  24   гласа „за“,0 

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

                                                                                       
                                                     

 

  Р Е  Ш И: 
 

1.Дава съгласие  да бъде отпуснато финансово подпомагане в размер на 500 

/петстотин/ лева от собствени приходи на Община Ботевград, за участие в 

международен обучителен лагер в гр.Измир, Турция на Деян Николаев Стоянов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД,0 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                  

            ПРЕПИС! 

                                                 

               

                 Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №138 

                                     гр.Ботевград,24.06.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА -  на 

Докладна записка относно отпускане на финансови средства от собствени приходи 

на общината на Общинска организация на инвалидите – гр. Ботевград/вх.№0806-23/ 

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

Ботевград  на основание    чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, и    проведено поименно  гласуване  с  24   гласа „за“,0 

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

                                                                                       
                                                     

 

  Р Е  Ш И: 
 

1.Дава съгласие  да бъде отпуснати финансови средства  в размер до 2 000 /две 

хиляди/ лева от собствени приходи на Община Ботевград на Общинска организация 

на инвалидите, гр. Ботевград за текущи разходи, културни мероприятия, посещение 

на исторически местности, за обмяна на опит с други организации на хора с 

увреждания. 
 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД,0 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                  

            ПРЕПИС! 

                                                 

               

                 Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №139 

                                     гр.Ботевград,24.06.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА -  на 

Докладна записка относно приемане на наредба за изменение и допълнение  на 

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Ботевград /вх.№0806-24/и  становища на Постоянните 

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

1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 75-79 от Административно процесуалния кодекс и чл. 28, ал. 1, 

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

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на oбщина Ботевград, както следва: 

 

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

закон, предоставяни от Община Ботевград на физически и юридически 

лица“, се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 53, т. 22 се отменят приложения (•) седмо, осмо, девето, десето 

и единадесето. 

2. В чл. 55в, т. 14 след думите „производствени отпадъци“ се 

добавят „и смесени битови отпадъци“. 

II. В разпоредбите на „Допълнителна разпоредба“ се правят 

следните изменения и допълнения: 

1. Т. 4 от §1. се отменя. 

 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД,0 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                  

            ПРЕПИС! 

                                                 

               

                 Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №140 

                                     гр.Ботевград,24.06.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА -  на 

Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение  на 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане   с общинско     

имущество/вх.№0806-25/и  становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 75-79 от Административно-

процесуалния кодекс, чл. 28, ал. 1, вр. чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните 

актове и чл. 8, ал. 7 от Закона за общинската собственост 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: 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за 

придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество, както 

следва: 
 

I. В разпоредбите на Глава Трета „УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ И 

ВЕЩИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“, Раздел I „УПРАВЛЕНИЕ НА 

ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. Чл. 17 се изменя както следва: 

„Чл.17. (1) Части от тротоари, площади, алеи в паркове, автобусни спирки и 

други свободни обществени пространства, в това число части от сгради и 

съоръжения, публична общинска собственост могат да се отдават под наем за 

разполагане на рекламно-информационни елементи – тип билборд и материали 

с рекламна цел върху автобусни спирки. 

(2) Поставянето на преместваем обект – билборд е въз основа на схема за 

поставяне по чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията и Наредбата за 

преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-

декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на община 

Ботевград.  

(3) Отдаването под наем на части от имоти, в това число сгради съоръжения, 

по ал. 1 се извършва от Кмета на общината след провеждане на публичен търг 



или публично оповестен конкурс. Провеждането на търговете и конкурсите се 

извършва по реда на Глава Шеста от тази Наредба. Въз основа на резултатите от 

търга или конкурса се сключва договор за наем от Кмета на общината. 

(4) Договорите за наем задължително съдържат следните клаузи:  

1. при извършване от Общината на дейности по ремонт, реконструкция и 

други подобни, засягащи отдадените под наем публични площи по отношение на 

засегнатия обект и/или елемент, договорът за наем се прекратява временно или 

постоянно от деня на уведомяването за започване на мероприятието, като 

Общината не дължи обезщетение за причинените вреди, а наемната цена се 

намалява съответно;  

2. при извършване от Общината на дейности по ремонт, реконструкция и 

други подобни, засягащи отдадените под наем публични площи по отношение на 

засегнатия обект и/или елемент, договорът за наем може да се продължи 

временно или постоянно за поставяне на обекта или елемента на друго място в 

близост (на не повече от 50 м), ако това е допустимо по Наредбата за 

преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-

декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на община 

Ботевград;  

3. в случай, че в срока на действие на договора, настъпят промени в 

нормативната уредба или в устройствените условия, които правят обекта и 

елемента недопустими по местоположение, действието на договора по 

отношение на засегнатия обект и/или елемент се прекратява с 1-месечно 

предизвестие. С прекратяване на договора издаденото разрешение за поставяне 

по реда на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, 

информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната 

дейност на територията на община Ботевград губи правно действие. Наемната 

цена се намалява съответно. 

II. В разпоредбите на Глава Трета „УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ И 

ВЕЩИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“, Раздел II „УПРАВЛЕНИЕ НА 

ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. В чл. 24 се създава нова ал. 3 със следното съдържание: 

„(3) Общинският съвет приема тарифа, с която определя минимална цена за 

отдаване под наем на части от тротоари, площади, алеи в паркове, автобусни 

спирки и други свободни обществени пространства, в това число части от сгради 

и съоръжения, при провеждане на публичен търг или публично оповестен 

конкурс, при съобразяване с реалните пазарни наемни цени.“ 

III. В разпоредбите на Глава Шеста „ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И 

КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПО НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО“, Раздел I „ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ“ се правят 

следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 77, ал. 2 се създава нова точка 9 със следното съдържание: 



„9. отдаване под наем на части от тротоари, площади, алеи в паркове, 

автобусни спирки и други свободни обществени пространства, в това число 

части от сгради и съоръжения, за разполагане на рекламно-информационни 

елементи – тип билборд и материали с рекламна цел върху автобусни спирки.“ 

2. В чл. 79, ал. 5 думите „може да се включи“ се заменят със „се 

включва“. 

IV. В разпоредбите на „ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА“ се правят 

следните изменения и допълнения: 

1. В §1. се създава нова т. 4 със следното съдържание: 

„4. „Билбордове“ са метални преместваеми обекти, поставяни върху имоти 

общинска собственост. Рекламите при тях представляват опънати с обтегачи или 

въже винилови платна с различни размери. Билбордовете могат да са 

самоносещи със собствена бетонна основа или да са захванати към стени или 

други обекти.  

а) Самоносещият билборд е с различни размери. Рамките на съоръженията 

могат да са стандартни (едно или двустранни), отворени под ъгъл (лястовица) и 

тристранни.  

б) Стандартният билборд е с размери 4х3м.  

в) Отвореният под ъгъл билборд (лястовица) е с 30 и повече градуса отвор 

на рамките.  

г) Тристранният билборд има тръбна основа и 3 бр. рамки образуващи 

триъгълник.“ 

V. В разпоредбите на Приложение 2 „ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

МЕСЕЧНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ В ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД“ се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова точка IV със следното съдържание: 
 

Стандартен билборд / 

двустранен билборд 

Отворен под ъгъл билборд 

(лястовица) / Тристранен 

билборд 

Автобусни спирки / кв. м. 

 

1. Когато конструкцията е 

поставена от Община 

Ботевград – 250 лв. на месец. 

 

2. Когато конструкцията е 

поставена от заявителя за 

негова сметка - 500 лв. на 

месец. 

1.Когато конструкцията е 

поставена от Община Ботевград – 

300 лв. на месец. 
 

2.Когато конструкцията е 

поставена от заявителя за негова 

сметка – 600 лв. на месец. 

20.00 лв. / кв. м. на месец 

за всеки започнат кв. м. от 

използваната рекламна площ. 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД,0 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                  

            ПРЕПИС! 

                                                 

               

                 Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №141 

                                     гр.Ботевград,24.06.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА -  на 

Докладна записка относно приемане на план-схема към ПУП за „Газификация на с. 

Литаково,общ.Ботевград“/вх.№0806-26 /и  становища на Постоянните комисии по  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация във вр. с 

чл.17,ал.1,т.2 от ЗМСМА  и на основание чл.129,ал.1 от ЗУТ и чл.64,ал.2  от ЗУТ и    

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

общ брой общински съветници 29,                                                                                        
                                                    

  Р Е  Ш И: 

 

1. Одобрява проект за план-схема към Подробен устройствен план за 

„Газификация на с. Литаково,общ. Ботевград –разширение и допълнение, съгласно 

приложената графична част. 

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

произтичащите от горното решение процедури. 

 
 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД,0 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                  

            ПРЕПИС! 

                                                 

               

                 Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №142 

                                     гр.Ботевград,24.06.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА -  на 

Докладна записка относно отчет за дейността на Народните читалища в Община 

Ботевград за 2020 година /вх.№0806-27/и  становища на Постоянните комисии по  

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

ЗМСМА във връзка чл.26а, ал. 4 и ал.5 от Закона за народните читалища и    

проведено   гласуване  с  12   гласа „за“,7 гласа „против“, 4 гласа „въздържал се“ от 

общ брой общински съветници 29,                                                                                        
                                                    

  Р Е  Ш И: 
 

 

1.  Приема Доклада на Народно читалище „Христо Ботев 1884“ – гр. Ботевград. 

2.  Приема Доклада на Народно читалище „Светлина 1900“ - с. Литаково. 

3.  Приема Доклада на Народно читалище „Събуждане 1895“ - с. Врачеш. 

4.  Приема Доклада на Народно читалище „Н.В.Ракитин 1890“ - с. Трудовец. 

5.  Приема Доклада на Народно читалище „19-ти февруари 1906“- с. Скравена. 

6.  Приема Доклада на Народно читалище „Правда 1905“ - с. Новачене. 

7. Приема Доклада на Народно читалище „Трифон Христовски 1906“ - с. 

Радотина. 

8. Предлага на Общото събрание на читалищата на територията на Община 

Ботевград да приемат в устава си изменения, регламентиращи следното 

ограничение по отношение на членовете на читалищните настоятелства: членове 

на читалищни настоятелства не могат да бъдат лица, които са в трудови и/или 

граждански правоотношения със съответното читалище. 

9.Предлага на Народно читалище „Христо Ботев 1884“ – гр. Ботевград да 

представи в Общински съвет-Ботевград пълен финансов отчет за 2020 година в 

срок до 20.07.2020 година. 
 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД,0 
 

Изготвил:А.Нейкова 



 

 

БЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                  

            ПРЕПИС! 

                                                 

               

                 Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №143 

                                     гр.Ботевград,24.06.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА -  на 

Докладна записка относно отпускане на финансови средства на Футболен клуб 

„Балкан 1929“-Ботевград за подпомагане подготовката и участието в есенния 

полусезон 2021 година в трета лига, югозападна група /вх.№0806-28//и  становища 

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

основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА  и    проведено  поименно  гласуване  с 20    гласа 

„за“,0 гласа „против“, 1 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,

                                                                                        
                                                    

  Р Е  Ш И: 
 

 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 75 000 

/седемдесет и пет хиляди/ лева от собствени приходи на Община Ботевград на 

футболен клуб „Балкан 1929“-Ботевград, за подпомагане подготовката и участието 

в есенния полусезон 2021 година на трета лига, югозападна група. 
 

 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД,0 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                  

            ПРЕПИС! 

                                                 

               

                 Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №144 

                                     гр.Ботевград,24.06.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИЛИН ЧЕРНЯШКИ – ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД  на  План-проект за работа на Общинския 

съвет – Ботевград през третото тримесечие на 2021 година /вх.№0806-4/. 

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

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

местната администрация   и    проведено  поименно  гласуване  с 21    гласа „за“,0 

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

                                                                                       
                                                    

  Р Е  Ш И: 
 

 

 

1. Приема план за работа на Общински съвет – Ботевград за третото  

тримесечие на 2021 година ,съгласно приложение. 

 
 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД,0 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

П Л А Н 

за работа на Общинския съвет-Ботевград през  третото  

тримесечие на 2021 година 

 

 

М. ЮЛИ   –29.07.2021 година 

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Ботевград за 

първо полугодие  на 2021 година. 

      Докл.:  Иван Гавалюгов - Кмет на Община-Ботевград 

 

2.Докладни записки. 

3.Питания на общински съветници. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

М. АВГУСТ- отпуск 

 

 

 

М.СЕПТЕМВРИ      –  30.09.2021 година 

1. Информация за готовността на учебните заведения в Община  Ботевград 

за провеждане на учебната 2021-2022  година. 

      Докл.:   Кмет на Община-Ботевград 

2. Отчет да дейността на Общински съвет – Ботевград за първо полугодие  

на 2021 година. 

Докл.:Илин Черняшки – Председател на Общински съвет - Ботевград 
 

      3. Докладни записки. 

4. Питания на общински съветници. 

 

 

 
 


