
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 

              Р Е Ш  Е Н И Е  

         №76 

 

Гр.Ботевград,29.04.2021 г. 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА д-р ИВАН БАГЕЛЕЙСКИ- управител на „МБАЛ-

БОТЕВГРАД“ЕООД на годишен финансов отчет за 2020 година  приемане 

бизнес план за 2021 година на „МБАЛ-Ботевград”ЕООД- Ботевград/вх.№0804-

11/ Становище на кмета на община-Ботевград /вх.№0804-21 /и становище на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на  

основание чл. 21 ал.1. т. 9 от ЗМСМА, чл.137 ал.1. т.3. и т.5,  от Търговския закон 

и чл.12, т.3 и т.5  и т.18  от Наредбата за упражняване правото на собственост на 

общината върху общинската част от капитала на ТД и  проведено поименно  

гласуване   с  28 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,  

                                                                  

                                            Р Е  Ш И: 

1. Приема годишния финансов отчет   на “МБАЛ-Ботевград” ЕООД  гр. 

Ботевград за 2020 година. 

2. Не освобождава от отговорност управителя  на “МБАЛ-Ботевград” ЕООД – д-

р Иван Багелейски . 

3. Печалбата за текущата година да се отнесе в непокрити загуби от минали 

години. 

4. Избира за независим одитор на дружеството за 2021 година  „ВЕЛ ОДИТ 

2020” ООД. 

5. Приема предложения бизнес – план за 2021 година  на “МБАЛ-Ботевград” 

ЕООД.  

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

    

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №77 

гр.Ботевград,29.04.2021 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИХАИЛ ДИМИТРОВ- Изпълнителен директор на 

„БАЛКАНГАЗ 2000“АД на годишен финансов отчет за 2020 година на 

„Балкангаз 2000”АД./вх.№0804-3/ Становище на кмета на община-Ботевград 

/вх.№0804-16/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет – Ботевград на  основание чл. 21 ал.1. т.23 от ЗМСМА и  

проведено   гласуване   с   27 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ 

от общ брой общински съветници 29,  

                                                                  

                                            Р Е  Ш И: 

 

 

 

1. Приема за информация годишния финансов отчет на „Балкангаз 2000”АД , 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 

             №78 

гр.Ботевград,29.04.2021 г. 

 

 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛА ИВАНОВА - УПРАВИТЕЛ НА ОП „Обредни 

дейности“ на  Информация за дейността на ОП “Обредни дейности“, гр. 

Ботевград за 2020 г. /вх.№0804-26/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 27 гласа „за“,0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,                                                               

                                 

    Р Е  Ш И: 

 

1.Приема Информация    за дейността на ОП “ Обредни дейности„ за 2020 г. 

2.Предлага на кмета на община Ботевград да се проучи възможността за  

урнополагане в Гробищен парк  на  гр. Ботевград. 
 

 

 

 
  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

         ПРЕПИС! 

    

 

 

 

                          

                                         Р Е Ш Е Н И Е 

             №79 

гр.Ботевград,29.04.2021 г. 

 

  

  
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИЛИН ЧЕРНЯШКИ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно приемане 

на Общинска програма за закрила на детето в Община Ботевград за 2021 

година/вх.№0804-12/ и и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 

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

местното самоуправление и местната администрация и чл.3,ал.1 от Правилника 

за прилагане на Закона за закрила на детето и   проведено    гласуване с 27 гласа 

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

29,                                                               

                                 

    Р Е  Ш И: 

 

 
1.Приема Общинска програма за закрила на детето в Община Ботевград за 2021 

година. 

. 
 

 

 

 
  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

         ПРЕПИС! 

    

 

 

 

                          

                                         Р Е Ш Е Н И Е 

             №80 

гр.Ботевград,29.04.2021 г. 

 

  

  
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно приемане на Общинска програма 

на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общински училища в община 

Ботевград през 2021 година/ вх.№0804-28// и становища на Постоянните 

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

ал. 1, т. 12 и чл.17,ал.1,т.3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  във връзка с чл.12,ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда 

за осъществяване  на закрила на деца с изявени дарби  и   проведено    гласуване 

с 28 гласа „за“,0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,                                                               

                                 

    Р Е  Ш И: 

 

 
1.Приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 

общински училища в община Ботевград през 2021 година. 

. 
 

 

 

 
  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

         ПРЕПИС! 

    

 

 

 

                          

                                         Р Е Ш Е Н И Е 

             №81 

гр.Ботевград,29.04.2021 г. 

 

  

  
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно приемане на Годишен план за 

дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община 

Ботевград/вх.№0804-27/ и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 

Общинският съвет –Ботевград  на основание чл.21,ал.1,т.12 и чл.17,ал.1,т.3 от 

ЗМСМА и чл.197, ал.3 от ЗПУО  и   проведено    гласуване с 27 гласа „за“,0 гласа 

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

                                                    

                                 

    Р Е  Ш И: 
 

1.Приема годишен план на дейностите за подкрепа на личностното 

развитие в община Ботевград за 2021г. 

  
 

 

 

 
  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

         ПРЕПИС! 

    

 

 

                         

                                         Р Е Ш Е Н И Е 

             №82 

гр.Ботевград,29.04.2021 г. 

 

   
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за включване на 

допълнителна точка в дневния ред на ОС на акционерите на „Балкангаз 2000“АД 

/вх.№0804-15/и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 

Общинският съвет –Ботевград  на основание  чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка 

с чл. 223а, ал.1 от ТЗ  и   проведено поименно   гласуване с 21 гласа „за“,0 гласа 

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

                                                              

                                 

    Р Е  Ш И: 
 

           1. Дава съгласие да бъде предложено включването на  допълнителна точка 

в дневния ред на Общото събрание  на акционерите на ”Балкангаз – 2000”АД., 

което ще се състои на 12.05.2021 година от 11.00 часа, в седалището на 

дружеството – гр. Ботевград, ул. Акад. Стоян Романски” № 2, както следва: 

           Точка 6. (допълнителна) Определяне на нов размер на месечното 

възнаграждение на членовете на съвета на директорите. 

           Проект за решение: Определя размер на месечно възнаграждение на 

членовете на Съвета на директорите – 300 лв. Определя размер на месечно 

възнаграждение на членовете на Председателя на Съвета на директорите – 400 

лв.  

           2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да изпрати до другия акционер 

в дружеството покана с предложение за включване на допълнителната точка в 

дневния ред на Общото събрание. 
 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

         ПРЕПИС! 

    

 

 

                         

                                         Р Е Ш Е Н И Е 

             №83 

гр.Ботевград,29.04.2021 г. 

 

   
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване правомощия на представител 

на община Ботевград за участие в общото събрание на  „Балкангаз 2000“АД 

/вх.№0804-14/и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 

Общинският съвет –Ботевград  на основание  чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и във 

връзка с чл. 220 и чл. 226 от Търговския закон и   проведено поименно   гласуване 

с 26 гласа „за“,0 гласа „против“, 2 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,                                                               

                                 

    Р Е  Ш И: 
 

     1. Дава правомощия на Иван Александров Гавалюгов – кмет на община 

Ботевград да представлява 98.99% от капитала на „Балкангаз - 2000” АД 

Ботевград  в Общото събрание на акционерите, насрочено на  12.05.2021 година 

от 11.00 часа, в седалището на дружеството – гр. Ботевград, ул. Акад.Стоян 

Романски” № 2 при дневен ред: 

1. Приемане на годишния финансов отчет и доклада за дейността на 

дружеството през 2020 г. 

2. Приемане отчета на независимия одитор за 2020 г.  

3. Разпределение на печалбата за 2020 г. 

4. Избор на независим одитор за 2021 г. 

5. Освобождаване от отговорност на членове на Съвета на директорите. 

            6. (допълнителна) Определяне на нов размер на месечното 

възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. 

като гласува  както следва:  

По  т. 1. Приема годишния финансов отчет и доклада за дейността на 

дружеството през 2020 г. 

По  т. 2 . Приема за информация отчета на независимия одитор за  2020 г. 

 



По т. 3. Разпределя печалбата за 2020 г., както следва: 10 % да се изплатят 

като дивидент на акционерите, пропорционално на притежавания от тях дял от 

капитала на дружеството, а останалата част от печалбата остава в дружеството 

за реинвестиране в ГРМ и прилежащи съоръжения. 

 По т. 4. Избира за независим одитор за 2020 г. проф. Михаил Динев – 

регистриран одитор с Диплом №003. 

 По  т. 5. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на 

директорите. 

             По  т. 6 (допълнителна) Определя размер на месечно възнаграждение на 

членовете на Съвета на директорите – 300 лв. Определя размер на месечно 

възнаграждение на членовете на Председателя на Съвета на директорите – 400 

лв.  

 
 

 

 

 

 

 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

         ПРЕПИС! 

                           

                                         Р Е Ш Е Н И Е 

             №84 

гр.Ботевград,29.04.2021 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно обявяване на конкурс за избор на 

управител на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД / вх.№0804-22/ и становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 

основание  чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните 

заведения и чл. 3, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 5, ал. 1 и ал. 3, чл. 6 от Наредба № 

9/29.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и   

проведено поименно   гласуване с 23 гласа „за“,0 гласа „против“, 3 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        

                                                              

  

    Р Е  Ш И: 
 

    1.  Обявява конкурс за избор на Управител на „Многопрофилна болница за 

активно лечение - Ботевград” ЕООД, за срок от три години, съгласно чл. 3 от 

Наредба № 9/29.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 

възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. 

1.1. Изисквания към кандидатите: 

1.1.1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по 

медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен 

мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по 

икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, 

специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 

43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт. 

1.1.2.  Да има най-малко 5 (пет) години трудов стаж като лекар или икономист, 

кандидатите притежаващи образователно - квалификационна степен „магистър” 

по медицина да имат придобита основна специалност. 

1.1.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от 

общ характер, освен ако са реабилитирани. 

http://web.apis.bg/p.php?i=11492#p350358
http://web.apis.bg/p.php?i=11492#p350358


 

1.2. Необходими документи: 

За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни 

плика, както следва: 

Плик № 1 съдържа: 

-  Заявление за участие в конкурс; 

-    Документи, удостоверяващи образователно - квалификационна степен, 

квалификацията и специалността съгласно т. 1.1.1; 

-   Документ за самоличност; 

-  Удостоверение за трудов стаж и документ за придобита основна 

специалност; 

-  Свидетелство за съдимост;  

-  Автобиография (CV). 

 

Плик № 2 съдържа: 

 -  Писмена разработка на програма за развитие и дейността на 

„Многопрофилна болница за активно лечение - Ботевград” ЕООД за 

тригодишния период. 

 

Плик №1 и плик №2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се 

завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. 

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името 

на подателя, датата и часът на приемането му. 

Документите се подават лично, или чрез надлежно упълномощено лице в ЦИОГ 

на Община Ботевград, пл. „Освобождение“ № 13. 

1.3. Срок и място за подаване на документите: до 17:30 часа, на 

18.06.2021 г. в ЦИОГ на Община Ботевград. 

1.4. Темите, предмет на събеседването: Програма за развитие и дейността на 

„Многопрофилна болница за активно лечение - Ботевград” ЕООД за 

тригодишния период. 

1.5.  Дата, час и място на провеждане на конкурса: 01.07.2021 г., 10:00 ч., в зала 

„Христо Ботев“ – партерен етаж в Общинската администрация. 

Конкурсът ще се проведе на три етапа, както следва: 

-проверка на съответствието на представените документи с предварително 

обявените изисквания на кандидата; 

-представяне от кандидатите на програма за развитие на дейността на лечебното 

заведение за тригодишен период; 



-събеседване с кандидатите.  

 

2.Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:  

Председател: Борис Борисов – Зам.-кмет на община Ботевград; 

Секретар: Николай Николов – Началник отдел „Правно – нормативно 

обслужване“ в Община Ботевград; 

Членове 1. Представител на  Районна здравна инспекция; 

  2. д-р Елица Петрова– Магистър по медицина; общински съветник 

     3.д-р Христо Железарски-Магистър дентална медицина; общински 

съветник. 

3.Обявата за конкурса да се публикува в един централен и/или един местен 

вестник, както и на интернет страницата на органа, упражняващ правата на 

едноличен собственик на капитала. 

 

4.Утвърждава проект на договор за възлагане управлението (Приложение) със 

следното допълнение: В  чл.7 от проекто-договора   се допълва нова т.9 с текст:  

Т.9. Управителят внася гаранция в размер на 3 месечното си трудово 

възнаграждение  в 3 месечен срок от подписване на договора за управление 

 

5. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира произтичащите от 

горепосоченото процедури. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

         ПРЕПИС! 

                           

                                         Р Е Ш Е Н И Е 

             №85 

гр.Ботевград,29.04.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно промяна в структурата и 

числеността на Общинска администрация на Община Ботевград/ вх.№0803-17 и 

становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –

Ботевград  на основание  чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и   проведено    гласуване с 27 гласа „за“,0 гласа 

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

                                                                                     

  

  Р Е  Ш И: 

 
 

1. Намалява числеността на персонала в дирекция „Административно 

информационно обслужване и управление  на собствеността“ с една 

щатна бройка. 

2. Увеличава числеността на персонала в отдел „Управление на проекти 

и програми“ с една щатна бройка. 

3. Направените промени влизат в сила от 01.06.2021 година. 

 

 

 
 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

         ПРЕПИС! 

                           

                                         Р Е Ш Е Н И Е 

             №86 

гр.Ботевград,29.04.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно закриване на Детска градина 

„Саранск“,гр. Ботевград /вх.№0804-30/ и становища на Постоянните комисии по  

същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 

от ЗМСМА, чл.314, ал. 4 от ЗПУО и   проведено поименно    гласуване с 24 гласа 

„за“,0 гласа „против“, 4 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 

29,                                                                                      

  

  Р Е  Ш И: 

 
1. Закрива, считано от 01.09.2021 г., ДГ „Саранск“, с адрес: гр. Ботевград, ул. 

„Княз Александър Батенберг“ №14; 

2. Помещенията на закритата ДГ „Саранск“ да се ползват от социалната 

услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“; 

3. Материално – техническото оборудване да бъде разпределено сред 

останалите детски градини на територията на Община Ботевград; 

4. Документация на ДГ „Саранск“ да се прехвърли и съхранява в Общинска 

администрация – Ботевград. 

5. Трудовите правоотношения с персонала на закритата ДГ „Саранск“, да се 

уредят, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда; 

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 

                                                      №87 

гр.Ботевград,29.04.2021 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.№0804-4/ 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 16 гласа „за“,0 гласа „против“, 9 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 Б. Имоти, които община Ботевград има готовност да 

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

             - 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. Адрес 

на самостоятелния обект: гр. Ботевград, п. к. 2140, бул. „Цар Освободител“ №15, ет. 

1. 

             1.2. Създава се нов Раздел VII. Описание на имотите, с части от които 

Община Ботевград има намерение да извърши разпоредителни сделки при промяна 

границите на урегулирани поземлени имоти по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 и чл. 17, 

ал. 5 от ЗУТ.  

             В раздела се включват следните имоти: 

 Частни имоти, части от които се придават към улица и общината ще 

придобие: 



             - От УПИ III в кв. 225 (ПИ с идентификатор 05815.305.480 по КК и КР) към 

улица – терен с площ 41 кв.м. 

            - От УПИ IV в кв. 225 (ПИ с идентификатор 05815.305.481 по КК и КР) към 

улица – терен с площ 127 кв.м. 

            - От УПИ V в кв. 225 (ПИ с идентификатор 05815.305.482 по КК и КР) към 

улица – терен с площ 15 кв.м. 

            - От УПИ I в кв. 148 (ПИ с идентификатор 05815.305.484 по КК и КР) към 

улица – терен с площ 7 кв.м. 

            - От УПИ VII в кв. 148 (ПИ с идентификатор 05815.305.486 по КК и КР) към 

улица – терен с площ 3 кв.м. 

  Общински имоти, части от които се придават към частни имоти: 

             - От УПИ I в кв. 26 по регулационния план на гр. Ботевград (ПИ с 

идентификатор 05815.302.801 по КК и КР) се придават към УПИ XI-358 в кв. 26 

(ПИ с идентификатор 05815.302.802 по КК и КР) – терен с площ 111 кв.м.; 

             - От УПИ I в кв. 26 по регулационния план на гр. Ботевград (ПИ с 

идентификатор 05815.302.801 по КК и КР) се придават към УПИ XII-359 в кв. 26 

(ПИ с идентификатор 05815.302.803 по КК и КР) –  терен с площ 69 кв.м.; 

             - От УПИ I в кв. 26 по регулационния план на гр. Ботевград (ПИ с 

идентификатор 05815.302.801 по КК и КР) се придават към УПИ XIII-360 в кв. 26 

(ПИ с идентификатор 05815.302.804 по КК и КР) –  терен с площ 89 кв.м.; 

             - От улица (ПИ с идентификатор 05815.305.1012 по КК и КР) и УПИ I в кв. 

225а (ПИ с идентификатор 05815.305.483 по КК и КР)   към УПИ II в кв. 225 (ПИ с 

идентификатор 05815.305.479 по КК и КР) – терен с площ 154 кв.м. 

              - От улица (ПИ с идентификатор 05815.305.1012 по КК и КР) и УПИ I в кв. 

225а (ПИ с идентификатор 05815.305.483 по КК и КР)   към УПИ III в кв. 225 (ПИ с 

идентификатор 05815.305.480 по КК и КР) – терен с площ 580 кв.м. 

              - От улица (ПИ с идентификатор 05815.305.1012 по КК и КР) и УПИ I в кв. 

225а (ПИ с идентификатор 05815.305.483 по КК и КР)   към УПИ IV в кв. 225 (ПИ 

с идентификатор 05815.305.481 по КК и КР) – терен с площ 377 кв.м. 

              - От улица (ПИ с идентификатор 05815.305.1012 по КК и КР)  към УПИ V 

в кв. 225 (ПИ с идентификатор 05815.305.482 по КК и КР) – терен с площ 15 кв.м. 

               1.3. Раздели VII, VIII, IX и X  стават съответно раздели VIII, IX, X и XI. 

               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 

                                                      №88 

гр.Ботевград,29.04.2021 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.№0804-23/ 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 16 гласа „за“,1 глас „против“, 7 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:   

             Раздел III. буква В. Имоти, върху които община Ботевград има намерение 

да учреди вещно право на ползване или право на управление да се допълни със 

следният имот: 

             - Северозападно помещение с полезна площ 34.00 кв. м., част от 

самостоятелен обект  с идентификатор 05815.301.287.1.1 с площ от 176 кв. м., с 

предназначение: жилище, апартамент, за други обществени дейности; брой нива 

на обекта: 1. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 05815, 

301,287, с адрес: гр. Ботевград, п. к.  2140, ул. „Генерал Гурко“ №1, съседи на 

помещението: помещение, улица, помещение, коридор, съседни самостоятелни 

обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – 05815.301.287.1.5, 

05815.301.287.6, над обекта – 05815.301.287.1.2.               

               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 

                                                      №89 

гр.Ботевград,29.04.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване на актуални пазарни цени 

за продажба  по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС на общински недвижими имоти, 

включени  в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост през 2021 година /вх.№0804-6/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 19 гласа „за“,0 гласа „против“, 6 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                                                                                      

  

 

Р Е  Ш И: 

 

 
1. Одобрява  начални тръжни цени и дава съгласие за продажба  по реда на 

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

имоти, включени в Програма за управление и разпореждане с имотите -общинска 

собственост в община Ботевград през 2021 г., приета с Решение №279/ 30.12.2020 

г. на Общински съвет Ботевград: 

           1.1. Поземлен имот с идентификатор 05815.302.223 по КККР на гр. 

Ботевград, с площ 347 кв.м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, номер по преходен 

план: 2117, квартал 8, УПИ ХХVI, по действащия регулационен план на гр. 

Ботевград, административен адрас: гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. „Капитан 

Ушаков“ №25, граници на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори: 

05815.302.1037, 05815.302.222, 05815.302.219, 05815.302.218, 05815.302.215, 

05815.302.224, при начална тръжна цена в размер на 10 410.00 (десет хиляди 

четиристотин и десет) лева без ДДС. Сделката е облагаема.  

           1.2. Поземлен имот с идентификатор 05815.302.227  по КККР на гр. 

Ботевград, с площ 315 кв.м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, номер по преходен  



 

план: 181, квартал 8, УПИ V, по действащия регулационен план на гр. Ботевград, 

административен адрес: гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. „Капитан Ушаков“, граници 

на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори: 05815.302.236, 

05815.302.235, 05815.302.228, 05815.302.1037, 05815.302.226, 05815.302.237, при 

начална тръжна цена в размер на 9 450.00 (девет хиляди четиристотин и 

петдесет) лева без ДДС. Сделката е облагаема.  

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

произтичащите от т.1 на решението процедури по  ЗОС. 

 

 

 

 

 
  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

                   ПРЕПИС! 

                           

                                        

     

      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №90 

                                     гр.Ботевград,29.04.2021 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  търговски 

обект/вх.№0804-9/ 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.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, 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“, 1 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 – публична общинска 

собственост представляваща: 

           -  терен с площ от 17.5 кв. м. в поземлен имот с идентификатор 

05815.302.735 по КК и КР на гр. Ботевград, за ситуиране на преместваем 

търговски обект за продажба на сладкарски изделия,  при начална тръжна месечна 

наемна цена в размер на 300.00 (триста) 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 

                                                      №91 

                                     гр.Ботевград,29.04.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно разрешавана изработване на проект 

за  ПУП-ПП за „Велоалея за споделено велосипедно и пешеходно движение от 

КМ 195+190 до КМ 196+577“ засягащ имоти в землището на с. Врачеш и гр. 

Ботевград/вх.№0804-24/ 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 админситрация,чл.124а,ал.1 във вр. с 

чл.125,ал.1,чл.110,ал.1,т.5,чл.64,ал.1,т.1,чл.67,ал.1 от ЗУТ и   проведено 

поименно    гласуване с 20 гласа „за“,0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от 

общ брой общински съветници 29,                                                                                      

  

Р Е  Ш И: 
 

1. Разрешава изработването  на проект за подробен устройствен 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“.Засегнати са поземлени имоти в землището на с. Врачеш и гр. Ботевград, 

съгласно приложения регистър и графично предложение. 

2. Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ. 

3. Възлага на кмета на Община Ботевград за 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 

                                                      №92 

                                     гр.Ботевград,29.04.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване  съгласие за изработване на 

ПУП-ПРЗ на УПИ I-за училище в квартал 28 по регулационния план на с. 

Литаково, общ. Ботевград /вх.№0804-29/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 в вр. с 

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

правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени  зони и   проведено     гласуване с 21 гласа „за“,0 гласа „против“, 0 

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

                                                                

Р Е  Ш И: 
 

1. Дава съгласие да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ на Урегулиран 

поземлен имот I-Училище,кв.28 по плана на с. Литаково, като се установи 

жилищна зона и се образуват нови УПИ I-За гаражи и паркинги с площ …., 

УПИ VI-За спортна площадка с площ… и УПИ VII-За жилищни нужди с площ 

… всички в кв. 28. 

2. Възлага на кмета на Община Ботевград за 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 

                                                      №93 

                                     гр.Ботевград,29.04.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане на решение за поправка на 

очевидна техническа грешка в Решение №48/25.02.2021 година/вх.№0804-25/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 чл. 17, ал. 1, 

т. 2 от ЗМСМА чл.124а ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.62, ал.2 от АПК и   

проведено     гласуване с 20 гласа „за“,0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ 

от общ брой общински съветници 29,                                                                                      

  

Р Е  Ш И: 
 

1. Допуска поправка на очевидна техническа грешка в т.1 на Решение 

№48/25.02.2021г. на Общински съвет – Ботевград, като думите „Едноетажно 

жилищно строителство“, да се чете  „Еднофамилно жилищно 

строителство“  
2. В останалата си част Решение №48/25.02.2021г. на Общински съвет – 

Ботевград остава непроменено. 

 

 

 

 
  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

                   ПРЕПИС! 

                                                                      

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №94 

                                     гр.Ботевград,29.04.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за учредяване право 

на преминаване и право на прокарване за обект за обект: „Външно ел. 

захранване с въздушна кабелна линия  НН - 1кV  на  преместваем обект за 

обслужваща дейност в УПИ ІV – 1551-за производствена, складова, 

административна, търговска, обслужваща дейност и паркинг  и  допълващо 

застрояване –складове и офис в УПИ ІІІ-1550-за производствена, складова, 

административна, търговска, обслужваща дейност и паркинг  в кв. 42 по 

действащия регулационен план на с. Трудовец, община 

Ботевград“/вх.№0804-7/.и становища на Постоянните комисии по  същия 

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

вр. чл. 34, ал. 4 и ал. 6 от ЗОС, вр. чл. 192, ал. 3 и ал. 4  и чл. 193, ал. 4, вр. ал. 5 от ЗУТ, както 

и във връзка с разпоредбите на чл. 67, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 64, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЕ 
проведено  поименно   гласуване с 20 гласа „за“,0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        

                                                                

Р Е  Ш И: 
 

 1. Дава съгласие за учредяване в полза на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление – гр. 

София 1784, община Столична, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, 

Бизнес център „Бенч Марк“, представлявано от –Душан Рибан, Петър 

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

изграждане на обект: „Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия  НН 

- 1кV  на  преместваем обект за обслужваща дейност в УПИ  ІV – 1551-за 

производствена, складова, административна, търговска, обслужваща дейност 

и паркинг  и  допълващо застрояване –складове и офис в УПИ  ІІІ-1550-за 

производствена, складова, административна, търговска, обслужваща дейност 

и паркинг  в кв. 42 по действащия регулационен план на с. Трудовец, община 

Ботевград“ на следните права: 

 



  

1.1. Безвъзмездно  право на преминаване  и право прокарване през  имот 

публична общинска собственост, представляващ обслужваща площ на 

улица „Цар Освободител“ /тротоар и банкет/ с обща  дължина   124м. /сто 

двадесет и четири /метра, ширина 2,10 /две цяло и десет/метра и  обща  

засегната площ през  публична общинска собственост  260,40 /двеста и 

шестдесет цяло и четиридесет/ кв. м. 

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

Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения ТП проект  по  

части  „Електро“, съгласно  показаната ситуация на трасето. 

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

произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ и ЗЕ. 

   

 

 
  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

                   ПРЕПИС! 

                           

                                        

     

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №95 

                                     гр.Ботевград,29.04.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие  за учредяване 

право на преминаване и право на прокарване за обект :“Реконструкция на 

съществуващата  въздушна мрежа па НН от ТП “Ломето“,с. Липница/вх.№-0804-

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

–Ботевград  на  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  вр. чл. 34, ал. 4 и ал. 6 от 

ЗОС, вр. чл. 192, ал. 3 и ал. 5 и чл. 193, ал. 4, вр. ал. 6 от ЗУТ, както и във връзка 

с разпоредбите на чл. 67, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 64, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЕ и   

проведено  поименно   гласуване с 20 гласа „за“,0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        

                                                                

Р Е  Ш И: 
 

 1. Дава съгласие за учредяване в полза на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление – гр. 

София 1784, община Столична, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, 

Бизнес център „Бенч Марк“, представлявано от  Душан Рибан, Петър 

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

цел изграждане на обект:: „Реконструкция на съществуваща въздушна 

мрежа   НН  от ТП „Ломето“, с. Липница и изнасяне  на съоръженията  за 

техническо измерване /СТИ/ на границата на собственост, находящи се в м. 

„Ломето“, с. Липница,  община Ботевград“ на следните вещни права: 

 1.1. Възмездно  право на преминаване и право на прокарване 

/сервитут/ през ПИ с идентификатори: 

 - ПИ  с  идентификатор 43788.161.62, област Софийска, община 

Ботевград, с.Липница, местност „Лъга“;  вид на собственост – Общинска частна; 

вид на територия - земеделска; НТП - ливада; площ 157 кв.м. с  дължина на 

трасето през имота – 10,4 (десет цяло и четиридесет) м., ширина 2,10 (две 

цяло и десет) м.  и  обща засегната площ 22,6 (двадесет и две цяло и 

шестдесет) кв. м. и в 
  



 

- ПИ  с  идентификатор 43788.118.5, област Софийска, община Ботевград, 

с.Липница, местност „Ломето“;  вид на собственост – Общинска частна; вид на 

територия - земеделска; НТП - ливада; площ 8231 кв.м. с дължина на трасето 

през имота – 84м., ширина 3м.  и обща засегната площ 252 кв.м. 

 

 1.2. Безвъзмездно  право на преминаване и право на прокарване 

/сервитут/ през ПИ с идентификатори:  43788.114.78 и 43788.175.25  с обща 

дължина през пътища - публична общинска собственост - 886 (осемстотин 

осемдесет и шест) м., ширина определена от проектанта в одобреният ПУП-ПП, 

съобразно вида на проводника и неговото местоположение през имотите  и  обща 

засегната площ 2161 (две хиляди сто шестдесет и един ) кв. м.  
 

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

Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения ТП проект  по  

части  „Електро“, съгласно  показаната ситуация на трасето. 

 

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

произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ и ЗЕ. 

 

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

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

и чл. 211 от ЗУТ. 

   

 

 
  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

                   ПРЕПИС! 

                           

                                            

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №96 

                                     гр.Ботевград,29.04.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно осигуряване  на финансови  средства 

за закупуване на специализирана медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-

Ботевград“ ЕООД/вх.№0804-20/ и становища на Постоянните комисии по  същия 

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

ЗМСМА и   проведено  поименно   гласуване с 20 гласа „за“,0 гласа „против“, 1 

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

                                                                

Р Е  Ш И: 

 

 

 

1. Дава съгласие за отпускане на финансови средства от собствени 

приходи на община Ботевград в размер до 127 000 /Сто двадесет и 

седем хиляди/ лева с ДДС на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД  необходими 

за  закупуване  на специализирана медицинска  апаратура. 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да извърши всички 

произтичащи по т.1 действия. 

 

 

 

 
 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

                   ПРЕПИС! 

                           

                                            

 

 

 

 

 

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №97 

                                     гр.Ботевград,29.04.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно извършване на компенсирани 

промени в плана за капиталови разходи за 2021 година /вх.№0804-19/и 

становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –

Ботевград  на  основание чл.21, ал.1, т.6 , т 8  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.124, ал.1,ал.2 и ал.3 

от Закона за публичните финанси и   проведено  поименно   гласуване с 16 гласа 

„за“,0 гласа „против“, 3 глас „въздържал се“ от общ брой общински съветници 

29,                                                                                        

 

Р Е  Ш И: 
 

1. Дава съгласие за извършване на необходимите компенсирани 

промени в плана за капиталовите разходи  за 2021г. , както следва:  
 Наименование и местонахождение на обектите Било            Става 

 За с. Скравена Било:  84 800  

1 
Изграждане на канализация и асфалтиране  по ул. "Поручик 

Георгиев" – 165 м. 
41 000  

2 
Изграждане на канализация и асфалтиране на ул. „Атанас Събков”         

- 210 м.  
43 800  

 За с. Скравена Става:  84 800 

1 Изграждане на канализация по ул. “Лазар Георгиев“ – 120 м  36 050 

2 
Изграждане на канализация по ул. “Атанас Събков“ – 150 м. и 

ул.“Капитан Димитров“ – 75 м 
 48 750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

За гр. Ботевград Било: 

 

 

807 000           

1 

Ремонт и подмяна разпределителен водопровод, подмяна на 

бордюри, тротоарна настилка и асфалтиране на ул. ,,Княз Борис I'', 

в участъкът от ул. ,,Захари Стоянов" до ул. ,,Сан Стефано" 

282 000 
 

 

2 

Ремонт и подмяна разпределителен водопровод, подмяна на 

бордюри, тротоарна настилка и асфалтиране  на   ул. ,,Сан 

Стефано'' в участъка  от ул. ,,Г. С. Раковски" до бул. ,,3ти март" 

309 000 
 

 

3 

Ремонт и подмяна на главен  разпределителен водопровод, подмяна 

на бордюри, тротоарна настилка и асфалтиране  на  ул. ,,Гурко'', в 

участъка от ул. ,,Г. С. Раковски" при о.т.172 до о.т.19 

216 000 
 

 

 За гр. Ботевград Става:            804 700 

1 

Ремонт и подмяна разпределителен водопровод, подмяна на 

бордюри, тротоарна настилка и асфалтиране на ул. ,,Княз Борис I'', 

в участъка от ул. ,,Захари Стоянов" до ул. ,,Сан Стефано" 

 307 000 

2 

Ремонт и подмяна разпределителен водопровод, подмяна на 

бордюри, тротоарна настилка и асфалтиране  на   ул. ,,Сан 

Стефано'' в участъка  от ул. ,,Г. С. Раковски" до бул. ,,3ти март" 

 
 

    324 000 

 

3 

Ремонт и подмяна на главен  разпределителен водопровод и 

асфалтиране  на  ул. ,,Гурко'', в участъка от ул. ,,Г. С. Раковски" при 

о.т.172 до о.т.19 

       90 910 

4 

Изработка и монтаж на 5/пет / броя контейнери за нуждите на  ОП 

„БКС“ 

 

 53 160 

5 
Доставка и монтаж на 14 / четиринадесет/ броя еднотипни клетки за 

складиране на дървен материал  
 20 000 

6 
Закупуване на 1/един/ брой бойлер за топла вода за нуждите на ДГ 

„Синчец“ гр. Ботевград 
 4 848 

7 
Закупуване на 1 /един/ брой професионална зеленчукорезачка за 

нуждите на ДЯ “Здравец“ гр. Ботевград 
 1 068 

8 
Закупуване на 1 /един/ брой професионален вертикален хладилен 

шкаф  за нуждите на ДЯ “Здравец“ гр. Ботевград 
 3 714 

 За с. Врачеш Било: 60 000  

1 

Изграждане на детски площадки в двора на ДГ „Детелина“ . 

Подмяна електроинсталация, направа на пожароизвестяване, 

подмяна водопровод и канал, ремонт на санитарни възли. 

60 000  

 За с. Врачеш Става:  
60 000 

 

1 
Изграждане на детски площадки и вертикална планировка в  ДГ 

„Детелина“  
 60 000 

 За с. Трудовец Било: 173 300  

1 
Подмяна водопровод и асфалтиране  на ул. "Дунав" /от о.т.26 до  
о.т. 27/ - 177 м. 

65 100  

2 
Подмяна водопровод и асфалтиране на ул."Любен Каравелов" /от 

о.т.156 до о.т.201/ - 298 м. 
108 200  

                                       За с. Трудовец Става:  175 600 

1 
Подмяна водопровод и асфалтиране  на ул. "Дунав" /от о.т.26 до  

о.т. 27/ - 177 м. 
 60 000 



2 
Подмяна водопровод и асфалтиране на ул. "Любен Каравелов" /от 

о.т.156 до о.т.201/ - 298 м. 
 113 300 

3 

Изработване на екзекутивен проект  и  изграждане на  

вътрешна  сградна газова инсталация в ДГ ,,Здравец‘‘    
 

 2 300 

 Общо за община Ботевград : 1 125 100 1 125 100 

          

 

 

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

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

капиталови разходи за 2021г. 

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

тримесечия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

   Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

                   ПРЕПИС! 

                           

                                            

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №98 

                                     гр.Ботевград,29.04.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно промяна собствеността на път SFO 

3058 /вх.№0804-32/.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.3,ал.6 от Закона за пътищата и 

чл.15,ал.2,т.1 от Правилника за неговото приложение и   проведено  поименно   

гласуване с 20 гласа „за“,0 гласа „против“, 0 глас „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,                                                                                      

  

 

Р Е  Ш И: 

 
 

1. Дава съгласие за започване на процедура и предлага на  Председателят на 

Управителния съвет на  Агенция „Пътна инфраструктура“ да  изработи и внесе 

за разглеждане  в МРРБ и МТИТС на предложение за промяна на собствеността 

на  третокласен общински път SFO 3058 / главен път I-1 Ботевград – 

Витиня/Граница на община Ботевград-Горна Малина-пр. Араба Конак-Стъргел-

Долно Камарци / I-6/от публична общинска  в публична държавна  собственост 

 

 

 

 
 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

                   ПРЕПИС! 

                           

                                            

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №99 

                                     гр.Ботевград,29.04.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за одобряване на 

схема за поставяне на 4 бр. преместваеми обекти-фургони, спомагащи 

дейностите на ОП  „БКС“ върху терени общинска собственост по действащия 

регулационен план на  град Ботевград/вх.№0804-33/ и становища на Постоянните 

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

ал.1, т.8 от ЗМСМ А, 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 18 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 – Схеми за 

разполагане на преместваеми обекти представляващи - 4 броя фургони 

(контейнери) върху терени общинска собственост по действащия регулационен 

план на гр. Ботевград, съгласно скици – предложения. 

 

 

 
 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

                   ПРЕПИС! 

                           

                                            

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №100 

                                     гр.Ботевград,29.04.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за обособяване и 

маркиране на паркоместа върху имоти общинска собственост на територията на 

гр. Ботевград по схема-предложение /вх.№0804-34/.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 20 гласа „за“,0 гласа „против“, 0 

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

                                                                

 

Р Е  Ш И: 

 
1. Дава съгласие за обособяване и маркиране на паркоместа, в ПИ 

05815.302.778 (НТП „комплексно застрояване“) и ПИ 05815.302.1068 (НТП „за 

второстепенна улица“) по КК и КР на гр. Ботевград по схема – предложение. 

2. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира обособяването и 

марикирането 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 

                                                      №101 

                                     гр.Ботевград,29.04.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за одобряване  на 

схема за поставяне на 1 бр. преместваем обект, върху терен общинска 

собственост по действащия регулационен план на град Ботевград /вх.№0804-35/. 

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.6, т.1 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 20 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 главния архитект на община Ботевград, 

на схема за поставяне на преместваем обект в ПИ 05815.302.15 (НТП 

„комплексно застрояване“) гр. Ботевград. 

 

 

 

 

 
 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

 


