
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
                   ПРЕПИС! 
                            
 
 

                                            
          Р Е Ш Е Н И Е 
                                                      №145 
                                       гр.Ботевград,29.07.2021 г. 
 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 
Ботевград за първото полугодие на 2021 година. /вх.№0807-20/ и становища на 
Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на  
основание чл.21, ал.1, т.23 и във вр. с чл.44,ал.1,т.7  от ЗМСМА и   проведено     
гласуване с 24 гласа „за“,0 гласа „против“, 1 глас „въздържал се“ от общ брой 
общински съветници 29,                                                                                      
  
 

Р Е  Ш И: 
 

 
1.Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 
Ботевград за първото полугодие на 2021 година. 

 
 

 
 
 
 
 
 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
                   ПРЕПИС! 
                            
 
 

                                            
          Р Е Ш Е Н И Е 
                                                      №146 
                                       гр.Ботевград,29.07.2021 г. 
 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА БОРИС БОРИСОВ – ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно одобряване на класирането от 
проведения, съгласно Решение №84/29.04.2021г. на ОбС-Ботевград конкурс за 
избор на управител на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД за срок от три години. 
/вх.№0807-19/ / и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 
Общинският съвет –Ботевград  на  основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 2 във връзка с 
чл. 14 от Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за 
лечебните заведения и Протокол №1 от 01.07.2021 г. на комисията, назначена 
съгласно Решение №84/29.04.2021 г. на ОбС - Ботевград и   проведено  поименно    
гласуване с 25 гласа „за“,0 гласа „против“, 1 глас „въздържал се“ от общ брой 
общински съветници 29,                                                                                      
  
 

Р Е  Ш И: 
 

 
  1. Утвърждава класирането на кандидатите в конкурса за избор на 
управител на „МБАЛ-Ботевград” ЕООД, извършено от комисия съгласно 
Решение №84/29.04.2021 г. на ОбС - Ботевград, а именно: 
 - Класира на първо място и определя за спечелил конкурса за 
управител на „МБАЛ-Ботевград” ЕООД д-р Орлин Веселинов Цветков с 
формирана средноаритметична оценка от разработката и от проведеното 
събеседване Много добър 4,92. 
 - Класира на второ място в конкурса за управител на „МБАЛ-
Ботевград” ЕООД д-р Грациела Иванова Петрова с формирана 
средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване 
Много добър 4,59. 



 
2. Избира за управител на „МБАЛ-Ботевград” ЕООД за срок от три 

години д-р Орлин Веселинов Цветков. 
  
3. На осн. чл. 12 от Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и реда за 

провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните 
заведения по Закона за лечебните заведения възлага на комисията, 
назначена съгласно Решение №84/29.04.2021 г. на ОбС-Ботевград, да обяви 
утвърденото класиране чрез съобщение, което да публикува на официалния 
сайт на Община Ботевград и постави на таблото за съобщения в ЦИОГ в 
сградата на Общинска администрация Ботевград. 
 

4. Възлага на Кмета на община Ботевград да сключи договор за 
възлагане на управлението с кандидата, спечелил конкурса, при липса на 
постъпили възражения. 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
                   ПРЕПИС! 
                            

                                            
          Р Е Ш Е Н И Е 
                                                      №147 
                                       гр.Ботевград,29.07.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно разкриване на звено „Лична 
помощ“ към структурата на Общинска администрация – Ботевград. /вх.№0807-
21/и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет 
–Ботевград  на  основание  чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА и чл.33,ал.2 от Закона за 
личната помощ и   проведено   гласуване с 26 гласа „за“,0 гласа „против“, 0 гласа 
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        
                                                               
 

Р Е  Ш И: 
 

1. Разкрива звено „Лична помощ“ в Общинска администрация –
Ботевград, което ще предоставя услугата по механизма „Лична 
помощ“ в сградата на общинска администрация-Ботевград. 

2. Условията и реда за ползване на необходимата материална база, 
обзавеждане и оборудване за предоставяне на услугата, включително 
нейното управление и администриране, се определят от кмета на 
общината.„ 

3. Определя численост от 3 щатни бройки в звено „Лична помощ“, които 
да бъдат финансирани в рамките на средствата, които се предоставят 
за личната помощ по бюджетите на общините, съгл. чл.33,ал.2 от 
Закона за личната помощ. 

4. Длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по 
предоставяне на механизма “Лична помощ“ да се определят от кмета 
на община Ботевград. 

5. Възлага на кмета на Община Ботевград да предприеме необходимите 
действия за изпълнение  на приетите решения. 

 
 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
                   ПРЕПИС! 
                            
 
 
 
 

                                            
          Р Е Ш Е Н И Е 
                                                      №148 
                                       гр.Ботевград,29.07.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно удължаване срока на ликвидация 
на „РОДИНА-75-И“ ЕООД, гр. Ботевград в /ликвидация/. /вх.№0807-5/и 
становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –
Ботевград  на  основание  чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА и чл.266,ал.2 от Търговския 
закон и   проведено поименно   гласуване с 23 гласа „за“,0 гласа „против“, 2 
гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        
                                                               
 

Р Е  Ш И: 
 
 

1. Удължава срока за ликвидация на „РОДИНА-75-И“ ЕООД, гр. Ботевград в 
/ликвидация/с 12 /дванадесет/ месеца, считано от 24.07.2021 година. 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да сключи анекс към Договор за 
възлагане на ликвидация на „РОДИНА-75-И“ ЕООД, гр. Ботевград в 
/ликвидация/. 

 
   
 
 
 
 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
                   ПРЕПИС! 
                            
 
 
 
 

                                            
          Р Е Ш Е Н И Е 
                                                      №149 
                                       гр.Ботевград,29.07.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно допълване и актуализиране 
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в 
община Ботевград през 2021 г. /вх.№0807-24//и становища на Постоянните 
комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на  основание 
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 22 гласа „за“,0 гласа „против“, 
3 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. Наименованието на Раздел III. буква А. „Имоти, които Община 
Ботевград има намерение да предостави под наем“ се  изменя, както следва:  
Раздел III. буква А. „Имоти и съоръжения,  които Община Ботевград има 
намерение да предостави под наем“; 
         1.2. Раздел III. буква А. „Имоти и съоръжения,  които Община 
Ботевград има намерение да предостави под наем“ да се допълни със 
следните имоти и съоръжения:  
          - части от имоти – публична и частна общинска собственост на 
територията на Община Ботевград, за поставяне на рекламно-
информационни елементи – билбордове, по схема одобрена от главния 
архитект на общината; 
           - билбордове, чиято конструкция е поставена от Община Ботевград; 
           - автобусни спирки на територията на Община Ботевград за поставяне 
на материали с рекламна цел; 



         1.3. 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: 
         - урегулиран поземлен имот XXVI-за обществено обслужваща дейност 
в кв. 2 по регулационния план на с. Врачеш. 
         1.4. Раздел VI. Описание на имотите, които Общината има намерение 
да придобие и способите за тяхното придобиване. точка 2. Придобиване на 
недвижими имоти, представляващи частна собственост на физически и 
юридически лица да се допълни със следните имоти: 
         - част от поземлен имот планоснимачен 822 с площ от 934 кв. м., който 
влиза със същата площ в УПИ I в кв. 49 по регулационния план на гр. 
Ботевград (частта с която имота попада в паркинга зад сградата на читалище 
„Христо Ботев“); 
         - дворно място, представляващо част от имот планоснимачен номер 
825, цялото с площ от 710 кв. 49 по регулационния план на гр. Ботевград 
(дворното място попада в паркинга зад сградата на читалище „Христо 
Ботев“). 
          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 
                                                      №150 
                                       гр.Ботевград,29.07.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в 
недвижим имот – УПИ III в кв.208 по регулационния план на гр. Ботевград 
между община Ботевград и физическо лице по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС. 
/вх.№0807-8/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 25 гласа „за“,0 гласа „против“,0 гласа 
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        
                                                               

Р Е  Ш И: 
 

          1. Одобрява пазарната цена и дава съгласие да се извърши 
разпоредителна сделка - прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
общинската собственост в УПИ ІІІ-2242а в кв. 208 по регулационния план на 
гр. Ботевград,  представляваща: 
          Терен с площ от 118 кв. м., влизащ по регулация от второстепенна улица  
УПИ - ІІІ в кв. 208 по регулационния план на гр. Ботевград, част от поземлен 
имот 05815.304.1658, граници на терена: поземлени имоти с идентификатори 
05815.304.1658, 05815.304.875, 05815.304.876. 
          по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС на пазарна цена в размер на 7080.00 
(седем хиляди и осемдесет) лева, без включен ДДС (сделката е облагаема), 

 в полза на Лъчезар Георгиев Цанов, собственик на поземлен имот с площ 
от 516 кв. м., съставляващ част от имот пл. №2242а в кв. 208, който имот 
съгласно регулационния план на гр. Ботевград участва с 440 кв. м. в УПИ ІІІ-
2242а в кв. 208, които имот съгласно кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Ботевград е заснет като поземлен имот с идентификатор 



05815.304.876, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот от 25.02.2021 г. №108, том І, рег. №1058, дело №103 от 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 

                                                      №151 
                                       гр.Ботевград,29.07.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в 
недвижим имот – УПИ III-1044 в кв.62 по регулационния план на с. Литаково 
между община Ботевград и физическо лице по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС. 
/вх.№0807-9/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 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 извърши разпоредителна сделка - прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на общинската собственост в УПИ III-1044 в кв. 
62 по регулационния план на с. Литаково, целия с урегулирана площ от 786 кв. 
м., представляваща: 
          Терен с площ от 25 кв. м., влизащ по регулация от улица в УПИ III-1044 в 
кв. 62  по плана на с. Литаково, целия с урегулирана площ от 786 кв. м. е актуван 
с акт за частна общинска собственост №5300/ 02.06.2021 г., вписан с вх. №1305 
от 07.06.2021 г., акт  №134, том V в Служба по вписванията Ботевград, граници 
на терена: УПИ II-1038, улица, УПИ IV-1045, имот пл. №1044, граници на УПИ-
III: УПИ IV-1045, УПИ XVIII-1035, УПИ XIX-1035, УПИ I-1037, 1036, УПИ II-
1038, улица. 
          по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС, при пазарна цена на терена в размер на 
400.00 (четиристотин) лева, без включен ДДС (сделката е облагаема), 
           в полза на Теодор Стефанов Георгиев, собственик на дворно място, 
представляващо имот планоснимачен №1044 с площ 687 кв. м., за който имот е 
отреден УПИ III-1044 в кв. 62 по плана на с. Литаково, община Ботевград, целият 
с площ 786  кв. м., съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот от 18.09.2019 г. №59, том IV, рег. №4554, дело №606 от 2019 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 

                                                      №152 
                                       гр.Ботевград,29.07.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно отдаване под наем на терени, части 
от недвижим имот – публична общинска собственост за разполагане на 
преместваеми обект/вх.№0807-13/ 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 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 25 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 6 (шест) години, чрез 
публичен търг с тайно наддаване на  части от недвижим имот –  публична 
общинска собственост, представляващи: 
         - 18 бр. терени с размери 3.40 м. на 3.60 м., всеки 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), при начална 
тръжна месечна наемна цена в размер на 147.00 (сто четиридесет и седем) лева 
за всеки един терен. 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 

                                                      №153 
                                       гр.Ботевград,29.07.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно одобряване на начална тръжна 
цена за продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС на общински недвижим имот. 
/вх.№0807-12/и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 
Общинският съвет –Ботевград  на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35, 
ал.1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 43, ал. 1 и чл. 78 от НРПУРОИ и   
проведено поименно   гласуване с 24 гласа „за“,0 гласа „против“,0 гласа 
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        
                                                               

Р Е  Ш И: 
1. Одобрява 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: 
           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 поземления 
имот: поземлени имоти с идентификатори: 05815.302.1022; 05815.302.172; 
05815.302.162; 05815.302.163; 05815.302.170, адрес на поземления имот: гр. 
Ботевград, п. к. 2140, ул. „Мадара“ №7, при начална тръжна цена в размер на 
7 290.00 (седем хиляди двеста и деветдесет) 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 

                                                      №154 
                                       гр.Ботевград,29.07.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно одобряване на начална тръжна 
цена за продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС на общински недвижим имот. 
/вх.№0807-14/и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 
Общинският съвет –Ботевград  на  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35, 
ал.1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 43, ал. 1 и чл. 78 от НРПУРОИ и   
проведено поименно   гласуване с 24 гласа „за“,0 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 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 №122/ 24.06.2021 г 
на Общински съвет Ботевград: 
           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 поземления имот: улица, УПИ XXIII, 
терен за озеленяване, адрес: с. Трудовец, п. к. 2161, кв. 52, ул. „Тунджа“ №7 , 
при начална тръжна цена в размер на 19 500.00 (деветнадесет хиляди и 
петстотин) 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 

                                                      №155 
                                       гр.Ботевград,29.07.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно одобряване на схема за поставяне 
на преместваеми обекти – навеси за съхраняване на дърва, върху терени 
общинска собственост по действащия регулационен план на гр. Ботевград. 
/вх.№0807-31/ 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 Закон за устройство на територията и чл.10, ал.3 от Наредбата за 
преместваемите обекти за рекламните, информационните и монументално-
декоративни елементи на територията на Община Ботевград и   проведено 
поименно   гласуване с 24 гласа „за“,0 гласа „против“,0 гласа „въздържал се“ от 
общ брой общински съветници 29,                                                                         
  

Р Е  Ш И: 
 
 

1. Дава съгласие за одобряване от главния архитект на община 
Ботевград, на схема за поставяне на преместваем обект – навеси за 
съхранение на дърва в поземлени имоти с идентификатори: ПИ 05815.302.16 
(НТП „Комплексно застрояване“); ПИ 05815.302.17 (НТП „Комплексно 
застрояване“) и ПИ 05815.302.16 (НТП „Комплексно застрояване“), гр. 
Ботевград. 
 

 
 

 
 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

   
 
 
 

  Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

ПРЕПИС!                        
Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №156 
                                       гр.Ботевград,29.07.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно обособяване и маркиране на 
паркоместа, върху имоти общинска собственост на територията на гр. Ботевград 
по схема – предложение. /вх.№0807-32/и становища на Постоянните комисии 
по  същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 
8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 3 и чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата,  
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 обособяване и маркиране на паркоместа, в ПИ 
05815.302.753; ПИ 05815.302.750; ПИ 05815.302.1065; ПИ 05815.301.289; ПИ 
05815.301.346 и ПИ 05815.303.120 по КК и КР на гр. Ботевград по   схеми – 
Предложения./ Паркоместата пред Поликлиниката в гр. Ботевград да  бъдат  
обособени с вход от бул.“Цар Освободител“ и изход ул.“Божко Божилов“/. 
 
2. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира обособяването и 
маркирането на места за паркиране при спазване на всички приложими 
нормативни изисквания. 
 

 
 

 
 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

   
 
 
 

  Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 
 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
ПРЕПИС!                        

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                      №157 
                                       гр.Ботевград,29.07.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно разрешаване изработване на План-
схема за газификация на гр. Ботевград – втори етап, разширение и допълнение. 
/вх.№0807-6/и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 
Общинският съвет –Ботевград  на  основание чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон 
за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с 
чл. 64, ал.2, чл.98а, чл. 108, ал. 2, чл. 124а, ал. 1 и чл. 125, ал. 1 и ал. 7 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 ПУП-План схема за газификация на гр. 
Ботевград - Втори етап, разширение и допълнение, като план-схемата следва 
да обхваща всички улици и площадни пространства в регулационните 
граници на град Ботевград, включително   в.з. „Зелин“ и промишлените зони 
на града, с прогнозна дължина на новата ГРМ-50 хил. м., съгласно 
приложеното техническо задание. 
 
 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 
                                                      №158 
                                       гр.Ботевград,29.07.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно одобряване на проект за ПУП-ПП 
за „Велоалея за споделено велосипедно и пешеходно движение от КМ 195+190 
до КМ 196+577“, засягащ имоти в землищата на с. Врачеш и гр. Ботевград. 
/вх.№0807-15/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 (ЗМСМА), чл. 129, ал. 1 
във връзка с чл. 125, ал. 1,  чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 64, ал. 1, т. 1, чл. 67, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията /ЗУТ /и   проведено поименно  гласуване с 
24 гласа „за“,0 гласа „против“,0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,                                                                                     
  

Р Е  Ш И: 
 
      1. Одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-
ПП) с цел промяна предназначението на засегнатите имоти за изграждането на 
обект „Велоалея за споделено велосипедно и пешеходно движение от КМ 
195+190 по километража на път I-1 (Ботевград – Витиня) до КМ 196+577 (чешма) 
– етап I“ в обхвата на засегнатите поземлени имоти в землищата на с. Врачеш и 
гр. Ботевград с идентификатори по кадастрална карта и кадастрални регистри, 
както следва: 05815.60.111, 12283.300.11, 12283.300.471, 12283.301.2, 
12283.301.6, 12283.301.7, 12283.301.9, 12283.301.11, 12283.301.13, 12283.301.14, 
12283.301.16, 12283.301.17, 12283.301.410, 12283.301.513, 12283.301.515,  
12283.367.1, 12283.367.2, 12283.367.3, 12283.367.4, 12283.367.7, 12283.367.8, 
12283.367.9, 12283.367.446 и 12283.301.514, съгласно приложената графична 
част на проекта и регистър към него. 
      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 

                                                            №159 
                                       гр.Ботевград,29.07.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно изработване проект за изменение на 
ПУП-ПР за УПИ I – „За жилищен комплекс“ в кв.26 по плана на гр. Ботевград. 
/вх.№0807-29/ и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 
Общинският съвет –Ботевград  на  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 
134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),   и   
проведено поименно  гласуване с 25 гласа „за“,0 гласа „против“,0 гласа 
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                                                
  

Р Е  Ш И: 
 
 

 
    1. Отменя Решение № 191/30.07.2020 г. на Общинския съвет на град Ботевград. 

2. Дава съгласие за изработването на проект за изменение на Подробен 
устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) на урегулиран поземлен имот 
(УПИ) I-„За жилищен комплекс“ в квартал 26 по действащ регулационен план на 
гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.302.801 по Кадастрална 
карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Ботевград), като предвиди 
присъединяване на УПИ XXIII-362 (ПИ с идентификатор 05815.302.813), 
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 

                                                      №160 
                                       гр.Ботевград,29.07.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА АНГЕЛ АНГЕЛОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК  
на Докладна записка относно привеждане на съществуващите площадки за игра 
на територията на община Ботевград в съответствие с изискванията на Наредба 
№1/12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на 
площадките за игра. /вх.№0807-25/ и становища на Постоянните комисии по  
същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и 
т.23  от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и 
Наредба 1 от 12.01.2009 година за условията и реда за устройството и 
безопасността на площадките за игра и   проведено поименно  гласуване с 23 
гласа „за“,0 гласа „против“,2 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,                                                                                     
  

Р Е  Ш И: 
 

1. Съществуващите детски площадки на територията на община Ботевград, 
които не са приведени в съответствие с Наредба 1 от 12.01.2009 година 
за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за 
игра да се приведат в съответствие с изискванията и да бъдат включени 
в плановете за контрол и поддържане на площадките за игра с 
необходимите за това мерки, финансови средства и срокове за 
изпълнение. 

2. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от т.1 процедури. 

 
 
 
 

 
  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

   
 
 

  Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

ПРЕПИС!                        
Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №161 
                                       гр.Ботевград,29.07.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно функциониране на паралелки под 
норматива за минимален брой ученици през учебната 2021/2022 г. в общинските 
училища на територията на община Ботевград. /вх.№0807-23/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   във вр. с чл.68,ал.1,т.2 при условията на ал.2-ал.5 от Наредбата 
за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование и проведено   гласуване с 24 гласа „за“,0 гласа „против“,0 гласа 
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        
                                                               

Р Е  Ш И: 
 
1. Дава съгласие за функционирането на паралелки с численост под 

норматива за минимален брой в общинските училища за учебната 
2021/2022 година,както следва: 

 
 

№ Училище Клас Брой 
ученици в 
маломерни 
паралелки 

Норматив 
за 

минимале
н брой 
брой 

Недостиг 
до 

минимал
ен брой 

брой 
1. ОУ „Отец Паисий” - с.Врачеш  VІІ клас 17 18 1 

  Общо за 
училището 

17 18 1 

2. ОУ „В. Левски”- с. Литаково ІII клас 10 16 6 
3. ОУ „В. Левски”- с. Литаково IV клас 14 16 2 
4. ОУ „В. Левски”- с. Литаково V клас 17 18 1 

  Общо за 
училището 
 

41 50 9 

5. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” –      
с. Скравена 

І клас 10  16 6 

6. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” –         
с. Скравена 

II клас 13 16 3 

7. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” –        
с. Скравена 

IV клас 15 16 1 



  Общо за 
училището 
 

38 48 10 

8. ОУ „В. Левски” – с. Новачене І клас 12 16 4 
9. ОУ „В. Левски” – с. Новачене ІI  клас 12 16 4 

 10. ОУ „В. Левски” – с. Новачене IІІ клас 11 16 5 
11. ОУ „В. Левски” – с. Новачене IV клас 11 16 5 
12. ОУ „В. Левски” – с. Новачене V клас 16 18 2 
13. ОУ „В. Левски” – с. Новачене VІ клас 14 18 4 
14. ОУ „В. Левски” – с. Новачене VІІ клас 14 18 4 

   Общо за 
училището 

90         118 28 

      
      

  Общо за 
общината 

186 234 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

   
 
 

  Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

ПРЕПИС!                        
Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №162 
                                       гр.Ботевград,29.07.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно включване на ОУ „Васил Левски“, 
с. Литаково в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 
2021/2022 г. /вх.№0807-22/и становища на Постоянните комисии по  същия 
въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на  основание  чл.21, ал.1, т.23 и във 
връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, чл.53, ал.2-5 от ЗПУО и чл.3, ал.1 от 
Постановление №128 от 29.06.2017г. на Министерски съвет за определяне на 
критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища,и   
проведено   гласуване с 24 гласа „за“,0 гласа „против“,0 гласа „въздържал се“ от 
общ брой общински съветници 29,                                                                               
  

Р Е  Ш И: 
 
1. Дава съгласие ОУ “Васил Левски“ - с. Литаково, община Ботевград да бъде 
включено в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 
2021/2022 г. 
2. Възлага на Кмета на община Ботевград да подготви мотивирано предложение 
до Министъра на образованието и науката за включване на ОУ “Васил Левски“ - 
с. Литаково, община Ботевград, в Списъка на средищните детски градини и 
училища за учебната 2021/2022 г. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

   
 
 

  Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

ПРЕПИС!                        
Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №163 
                                       гр.Ботевград,29.07.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно преобразуване на Филиал 
„Детелина към ДГ „Иглика“ гр. Ботевград във филиал „Детелина“ към ДЯ 
„Здравец“. /вх.№0807-30/и становища на Постоянните комисии по  същия 
въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на  основание  чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, 
ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.314, ал. 4 от ЗПУО и чл.119, ал.2 от Закона за 
здравето 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. Преобразува, считано от 01.01.2022 г., Филиал „Детелина“ към детска 

градина „Иглика“ във Филиал „Детелина“ към детска ясла „Здравец“; 
2. Закрива четири яслени групи към детска градина „Иглика“ и разкрива 

нови четири групи в детска ясла „Здравец“; 
3. Трудовите правоотношения с персонала на Филиал „Детелина“ да се 

уредят, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда; 
4. Дава съгласие да бъдат извадени дълготрайните материални активи на 

Филиал „Детелина“ към детска градина „Иглика“ и дава съгласие същите да 
преминат за стопанисване и управление от детска ясла „Здравец“;  

5. „Детска кухня“ към детска градина „Иглика“ да премине към детска 
ясла „Здравец“; 

6. Възлага на Кмета на Община Ботевград да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на приетите решения. 

 
 
 
 

 
  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

   
 
 

  Изготвил:А.Нейкова 

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

ПРЕПИС!                        
Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №164 
                                       гр.Ботевград,29.07.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно опускане на финансови средства 
от собствени приходи на община Ботевград за закупуване и монтиране на 
четири броя колонни климатици в помещения публична общинска собственост. 
/вх.№0807-26/и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 
Общинският съвет –Ботевград  на  основание  чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и   проведено поименно  
гласуване с 21 гласа „за“,1 гласа „против“,0 гласа „въздържал се“ от общ брой 
общински съветници 29,                                                                                     
  

Р Е  Ш И: 
 
 
 
 1. Дава   съгласие   да   бъдат   отпуснати   финансови средства в размер 
до 12 400 /дванадесет хиляди и четиристотин  / лева от собствени приходи 
на Община Ботевград за закупуване и монтиране  на четири броя колонни 
климатици в помещения публична общинска собственост. 
 
 
 
 
 

 
  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

   
 
 

  Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

ПРЕПИС!                        
Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №165 
                                       гр.Ботевград,29.07.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 
за подпомагане участието на мъжкия отбор на БК Балкан в есенния дял на НБЛ 
и участие в европейски клубни турнири. /вх.№0807-28/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 със 17 гласа „за“,3 гласа 
„против“,2 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,           
                                                                            

Р Е  Ш И: 
 
 
 
1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 100 000 /  
сто хиляди/ лева от собствени приходи на Община Ботевград за подпомагане  
участието на  мъжкия отбор на БК Балкан в есенния дял на  НБЛ  и участие в  
европейски   клубни турнири.  
 
  
 
 
 
 

 
  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

   
 
 

  Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

ПРЕПИС!                        
Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №166 
                                       гр.Ботевград,29.07.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  отпускане на финансови средства 
от собствени приходи на общината за закупуване и монтиране на климатизатори 
в сградата на общинска администрация /вх.№0807-33/и становища на 
Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на  
основание  чл.21, ал.1, т.6 и т.8   от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и   проведено поименно  гласуване с  22 гласа „за“,1 
гласа „против“,0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29, 
                                                                                      

 
 
 
 

Р Е  Ш И: 
 
 
 1. Дава   съгласие   да   бъдат   отпуснати   финансови средства в размер 
до 4 440  /четири хиляди четиристотин и четиридесет   / лева от собствени 
приходи на Община Ботевград за закупуване и монтиране  на два броя 
климатизатори в сградата на общинска администрация. 
 
 
 
 
 
 

 
  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

   
 
 

  Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 
 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
ПРЕПИС!                        
 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                      №167 
                                       гр.Ботевград,29.07.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 
от собствени приходи на община Ботевград /вх.№0807-34/и становища на 
Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на  
основание  чл.21, ал.1, т.6 и т.8   от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и   проведено поименно  гласуване с  20 гласа „за“0 
гласа „против“,3 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 до 36 000 /тридесет и шест хиляди/ 
лева  за  изпълнение на дейности за изготвяне на проект в :  

      Ж.к. „Саранск“      
- Кв. 1 - УПИ  I за комплексно жилищно строителство и търговска 

дейност  
      -    Кв. 2 -  УПИ I за  жилищно строителство      
      -   Кв. 2а - УПИ  I  за комплексно жилищно строителство, обществено 
обслужваща дейност и озеленяване   
     Обща  площ около  82 000 кв.м 
 
     2. Дава   съгласие от собствени приходи на община Ботевград    да   бъдат   
отпуснати   финансови средства в размер до 36 000 /тридесет и шест хиляди/ 
лева  за  изпълнение на дейности за изготвяне на проект в :  

Ж.к „Васил Левски“ 
 

- Кв. 172 - УПИ  I за обществено жилищно строителство   
      -   Кв.172 -  УПИ II за  жилищно строителство      

-    Кв.177 - УПИ  I  за обществено жилищно строителство   
-   Кв.171 - УПИ I  за обществено жилищно строителство, обществено 
хранене и трафопост   

      -    Кв.176 -  УПИ I за  жилищно строителство      



      -   Кв.169 -  УПИ I за обществено жилищно строителство и паркинг с 
гаражи 
      -    ПИ с идентификатор 05815.304.653.находящ се в кв.153 -  УПИ I  
 
      Обща  площ около  59 600 кв.м. 
 
 
 
 
 

 
  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

   
 
 

  Изготвил:А.Нейкова 

 
 


