
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

                   ПРЕПИС! 

                           

                                            

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №102 

                                     гр.Ботевград,27.05.2021 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на Информация за състоянието на пътната мрежа в община 

Ботевград и мерки за осигуряване безопасността на движението с оглед 

предстоящата лятна ваканция на  учениците в Община Ботевград./вх.№0805-8/ 

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

съветници 29,                                                                                        

 

Р Е  Ш И: 

 
 

1.Приема Информация за състоянието на пътната мрежа в община 

Ботевград и мерки за осигуряване безопасността на движението с оглед 

предстоящата лятна ваканция на  учениците в Община Ботевград. 

 

 

 
 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 

 

 



 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

                   ПРЕПИС! 

                           

                                            

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №103 

                                     гр.Ботевград,27.05.2021 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на Информация за изразходените финансови средства от 

спортните клубове в община Ботевград за периода 30.04.2020-30.04.2021 

година./ДЗ вх.№0805-13/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 21 гласа „за“,3 гласа „против“, 0 глас 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        

                                                                

 

Р Е  Ш И: 

 
 

1.Приема Информация за изразходените финансови средства от спортните 

клубове в община Ботевград за периода 30.04.2020-30.04.2021 година. 

 

 

 
 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

                   ПРЕПИС! 

                           

                                            

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №104 

                                     гр.Ботевград,27.05.2021 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно одобряване на Годишен доклад 

за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. 

за периода 01.01.2020 г.-31.12.2020 г. /вх.№0805-18/./и становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на  

основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА,чл.24,т.4 от Закона за 

регионалното развитие /ЗРР/ във връзка с §37 от ПЗР към ЗИД на ЗРР и   

проведено     гласуване с   22  гласа „за“,0 гласа „против“, 4 гласа „въздържал 

се“ от общ брой общински съветници 29,                                                                                      

  

 

Р Е  Ш И: 

 
 

1.Приема  Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския 

план за развитие 2014-2020 г. за периода 01.01.2020 г.-31.12.2020 г. 

 

 
 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

                   ПРЕПИС! 

                                                                      

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №105 

                                     гр.Ботевград,27.05.2021 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.№0805-6/ 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  20   гласа „за“,0 гласа „против“, 2 глас „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 Б. Имоти, които община Ботевград има готовност да 

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

             - Поземлен имот с идентификатор 05815.305.1151 по КК и КР на гр. 

Ботевград с площ 1334 кв. м., предназначение на територията: урбанизирана, начин 

на трайно ползване: средно застрояване,  УПИ VI-за жилищен комплекс и 

трафопост в кв. 114 по действащият подробен устройствен план на гр. Ботевград - 

за учредяване право на строеж за допълващо застрояване. 

               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 

                                                      №106 

                                     гр.Ботевград,27.05.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за сключване на 

предварителни  договори за прехвърляне правото на собственост по реда на 

чл.15,ал.3 и ал.5 от ЗУТ/ вх.№0805-4/ и становища на Постоянните комисии по  

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

ЗМСМА , чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 60, ал. 2 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

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

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

                                                                          

Р Е  Ш И: 
 

          1. Дава съгласие Кмета на община Ботевград да сключи предварителни 

договори за прехвърляне правото на собственост по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от 

ЗУТ, като от общински имот - УПИ I-за жилищен комплекс в кв. 26 по 

регулационния план на гр. Ботевград чрез продажба се придават части към 

недвижими имоти  - частна собственост на физически лица: 
          1.1. С Велина Цанкова Георгиева с адрес: гр. Ботевград, ж.к. „Саранск”, бл.4, 

вх. Б, ет. 7, ап. 41, Веселина Панова Павлова с адрес: гр. Ботевград, ул. „Каблешков“ 

№ 9, Цанко Пенков Цанков с адрес: гр. Ботевград, ул. „Каблешков“ № 9 и Камелия 

Пенкова Цанкова с адрес: гр. Ботевград, ул. „Каблешков“ № 9, собственици на УПИ 

ХI-358, кв. 26 по регулационния план на гр. Ботевград по наследство и съгласно 

нотариален акт №40, том I, дело 141 от 06.02.1975 г. издаден от Районен съд 

Ботевград и нотариален акт №194, том I, дело 2284 от 10.11.1997 г. издаден от 

Районен съд Ботевград и удостоверение за наследници №142/ 04.02.2021 г. за 

продажба на част, представляваща:  

          – терен с площ от 111 (сто и единадесет) кв. м., част УПИ I-за жилищен 

комплекс в кв. 26 по регулационния план на гр. Ботевград, която се придава към 

УПИ ХI-358, кв. 26, съгласно приложена скица-предложение за изменение на ПУП-

ПР на УПИ I-за жилищен комплекс в кв. 26 по регулационния план на гр. Ботевград 

и одобрява пазарна цена на придадената част  в размер на 2 775.00 (две хиляди 

седемстотин седемдесет и пет) лева, без ДДС. 



 

 

 

          1.2. С Георги Петров Миков с адрес: гр. Ботевград, ул. „Каблешков“ № 7 и 

Веселка Петрова Василева с адрес: гр. Ботевград, ул. „Каблешков“ № 7, 

собственици на УПИ ХII-359, кв. 26 по регулационния план на гр. Ботевград, 

съгласно нотариален акт №171, том III, дело 1109 от 28.12.1992 г., издаден от 

Районен съд Ботевград и нотариален акт №172, том III, дело 1110 от 28.12.1992 г., 

издаден от Районен съд Ботевград за продажба на част, представляваща:  

          – терен с площ от 69 (шестдесет и девет) кв. м., част УПИ I-за жилищен 

комплекс в кв. 26 по регулационния план на гр. Ботевград, която се придава към 

ХII-359, кв. 26, съгласно приложена скица-предложение за изменение на ПУП-ПР 

на УПИ I-за жилищен комплекс в кв. 26 по регулационния план на гр. Ботевград и 

одобрява пазарна цена на придадената част в размер на 1 725.00 (хиляда 

седемстотин двадесет и пет) лева, без ДДС. 

         1.3. С Ваня Николова Минева, с адрес: гр. Ботевград, ул. „Бенковска“ №5, 

Иванка Георгиева Минева, с адрес: гр. Ботевград, ул. „Каблешков“ № 5 и Николай 

Георгиев Иванов, с адрес: гр. Ботевград, ул. „Каблешков“ № 5, собственици на УПИ 

ХIII-360 в кв. 26 по регулационния план на гр. Ботевград, съгласно нотариален акт 

№139, том I, дело №274 от 31.10.1973 г., нотариален акт №47, том VI, рег. №7076, 

дело №995 от 13.12.2007 г., нотариален акт №48, том VI, рег. №7079, дело №996 от 

13.12.2007 г. и нотариален акт №49, том VI, рег. №7081, дело №997 от 13.12.2007 г. 

за продажба на част, представляваща:  

          – терен с площ от 89 (осемдесет и девет) кв. м., част УПИ I-за жилищен 

комплекс в кв. 26 по регулационния план на гр. Ботевград, която се придава към 

ХIII-360, кв. 26, съгласно приложена скица-предложение за изменение на ПУП-ПР 

на УПИ I-за жилищен комплекс в кв. 26 по регулационния план на гр. Ботевград и 

одобрява пазарна цена на придадената част в размер на 2 225.00 (две хиляди двеста 

двадесет и пет) лева, без ДДС. 
 

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

процедури по реда на  ЗОС и ЗУТ. 
 

 

 

 

 

 

 ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

                   ПРЕПИС! 

                                                                      

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №107 

                                     гр.Ботевград,27.05.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на . Докладна записка относно даване съгласие за сключване на 

предварителни  договори за прехвърляне правото  на собственост по реда на 

чл.15,ал.3 и ал.5 от ЗУТ/ вх.№0805-5/ и становища на Постоянните комисии по  

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

Закон за местното самоуправление и местната администрация , чл. 15, ал. 3 и ал. 

5 от ЗУТ, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 60, ал. 3 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 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. Дава съгласие Кмета на община Ботевград да сключи предварителни 

договори за прехвърляне правото на собственост по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 

от ЗУТ, като Община Ботевград придобие чрез покупка правото на собственост  

върху части от недвижими имоти - частна собственост на физически лица: 

          1.1.С Николай Свободанов Петров, с адрес: гр. Ботевград, ул. „Ловчански 

полк” №2,  собственик съгласно нотариален акт №121, том I, рег. №989, дело 107 

от 2019 г.  на поземлен имот с идентификатор 05815.305.480 по КК и КР на гр. 

Ботевград с площ 599 кв. м., адрес на имота: гр. Ботевград, бул. „Трети март“, 

УПИ  III-за производствена дейност в кв. 225 по регулационния план на гр. 

Ботевград за покупка на част, представляваща:  

          - терен с площ 41 кв. м., придаваем към улица от УПИ III-за 

производствена дейност в кв. 225, съгласно скица-предложение за изменение на  

ПУП – ПР на урегулирани поземлени имоти в кв. 148, 225 и 225а по 

регулационния план на гр. Ботевград, срещу заплащане на сума в размер на 3 

280.00 (три хиляди двеста и осемдесет) лв., без ДДС. 
           1.2. С Валентин Георгиев Пенчев с адрес: гр. Ботевград, ул. „Стамен 

Панчев” №20 и Валерия Петрова Линкова с адрес: гр. Ботевград, ул. „Стамен 

Панчев” №20, собственици съгласно нотариален акт №28, том I, рег. №405, дело 

25 от 2019 г.  на поземлен имот с идентификатор 05815.305.481 по КК и КР на 

гр. Ботевград с площ съгласно документ за собственост - 819 кв. м., а съгласно 



скица от СГКК - 847 кв. м.,  адрес на имота: гр. Ботевград, бул. „Трети март“ №5-

В, УПИ  IV-за производствена дейност, търговска дейност и офис в кв. 225 по 

регулационния план на гр. Ботевград за покупка на част, представляваща:  

          - терен с площ 127 кв. м., придаваем към улица от УПИ  IV-за 

производствена дейност, търговска дейност и офис в кв. 225, съгласно скица-

предложение за изменение на  ПУП – ПР на урегулирани поземлени имоти в кв. 

148, 225 и 225а по регулационния план на гр. Ботевград, срещу заплащане на 

сума в размер на 10 160.00 (десет хиляди сто и шестдесет) лв., без ДДС. 

            1.3. С Николай Пламенов Боженишки с адрес: гр. Ботевград, ул. 

„Дондуков” №5, собственик съгласно нотариален акт №137, том V, рег. №6054, 

дело 867 от 2019 г.  на поземлен имот с идентификатор 05815.305.482 по КК и 

КР на гр. Ботевград с площ 1073 кв. м., адрес на имота: гр. Ботевград, бул. „Трети 

март“, УПИ  V в кв. 225 по регулационния план на гр. Ботевград за покупка на 

част, представляваща:  

          - терен с площ 15 кв. м., придаваем към улица от УПИ  V в кв. 225, 

съгласно скица-предложение за изменение на  ПУП – ПР на урегулирани 

поземлени имоти в кв. 148, 225 и 225а по регулационния план на гр. Ботевград, 

срещу заплащане на сума в размер на 1 200.00 ( хиляда и  двеста) лв., без ДДС. 

              1.4. С Христо Любенов Стефанов с адрес: гр. Ботевград, ул. „Патриарх 

Евтимий” №32, вх. Б, ет. 5, ап. 40, собственик съгласно Договор за продажба на 

недвижим имот от 20.12.2005 г. вписан с вх. №2083 от 21.12.2005 г., №35, том 

III, парт. 169, 5751 на УПИ I в кв. 148, с площ от 1365 кв. м.,  по регулационния 

план на гр. Ботевград, (поземлен имот с идентификатор 05815.305.484 по КК и 

КР на гр. Ботевград) за покупка на част, представляваща:  

            - терен с площ 7 кв. м., придаваем към улица от УПИ I в кв. 148, съгласно 

скица-предложение за изменение на  ПУП – ПР на урегулирани поземлени имоти 

в кв. 148, 225 и 225а по регулационния план на гр. Ботевград, срещу заплащане 

на сума в размер на 560.00 (петстотин и шестдесет) лв., без ДДС. 

             1.5. С Николай Свободанов Петров, с адрес: гр. Ботевград, ул. 

„Ловчански полк” №2,  собственик съгласно нотариален акт №68, том II, рег. 

№3109, дело 236 от 2010 г.  на УПИ VII в кв. 148, с площ от 670 кв. м.,  по 

регулационния план на гр. Ботевград, (поземлен имот с идентификатор 

05815.305.486 по КК и КР на гр. Ботевград) за покупка на част, представляваща:  

          - терен с площ 3 кв. м., придаваем към улица от УПИ VII в кв. 148, 

съгласно скица-предложение за изменение на  ПУП – ПР на урегулирани 

поземлени имоти в кв. 148, 225 и 225а по регулационния план на гр. Ботевград, 

срещу заплащане на сума в размер на 240.00 (двеста и четиридесет) лв., без 

ДДС. 
           2. Дава съгласие Кмета на община Ботевград да сключи предварителни 

договори за прехвърляне правото на собственост по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 

от ЗУТ, като от общински имоти чрез продажба се придават части към 

недвижими имоти  - частна собственост на физически лица: 

 



 

 

 

           2.1. С Калоян Петров Колев с постоянен адрес: гр. Ботевград, ул. „Сан 

Стефано“ №24, собственик съгласно Договор за продажба на недвижим имот от 

27.08.2002 г. вписан с  №280 том I, вх. рег. №1090 от 28.08.2002, парт. 169 на 

УПИ II-за производствена дейност, за  автомивка и търговска дейност в кв. 225, 

с площ от 790 кв. м.,  по регулационния план на гр. Ботевград, (поземлен имот с 

идентификатор 05815.305.479 по КК и КР на гр. Ботевград), за продажба на част, 

представляваща:  

           - терен с площ 154 кв. м., придаваем от улица и от УПИ I в кв. 225а към 

УПИ II-за производствена дейност, за  автомивка и търговска дейност в кв. 225, 

съгласно скица-предложение за изменение на  ПУП – ПР на урегулирани 

поземлени имоти в кв. 148, 225 и 225а по регулационния план на гр. Ботевград, 

срещу заплащане на сума в размер на 12 320.00 (дванадесет хиляди триста и 

двадесет) лв., без ДДС. 

           2.2. С Николай Свободанов Петров, с адрес: гр. Ботевград, ул. „Ловчански 

полк” №2,  собственик съгласно нотариален акт №121, том I, рег. №989, дело 107 

от 2019 г. на поземлен имот с идентификатор 05815.305.480 по КК и КР на гр. 

Ботевград с площ 599 кв. м., адрес на имота: гр. Ботевград, бул. „Трети март“, 

УПИ  III-за производствена дейност в кв. 225 по регулационния план на гр. 

Ботевград, за продажба на част, представляваща:  

           - терен с площ 580 кв. м., придаваем от улица и от УПИ I в кв. 225а към 

УПИ  III-за производствена дейност в кв. 225, съгласно скица-предложение за 

изменение на  ПУП – ПР на урегулирани поземлени имоти в кв. 148, 225 и 225а 

по регулационния план на гр. Ботевград, срещу заплащане на сума в размер на 

46 400.00 (четиридесет и шест хиляди и четиристотин) лв., без ДДС 

           2.3. С Валентин Георгиев Пенчев с адрес: гр. Ботевград, ул. „Стамен 

Панчев” №20 и Валерия Петрова Линкова с адрес: гр. Ботевград, ул. „Стамен 

Панчев” №20, собственици съгласно нотариален акт №28, том I, рег. №405, дело 

25 от 2019 г.  на поземлен имот с идентификатор 05815.305.481 по КК и КР на 

гр. Ботевград с площ съгласно документ за собственост - 819 кв. м., а съгласно 

скица от СГКК -847 кв. м.,  адрес на имота: гр. Ботевград, бул. „Трети март“ №5-

В, УПИ  IV-за производствена дейност, търговска дейност и офис в кв. 225 по 

регулационния план на гр. Ботевград, за продажба на част, представляваща:  

           - терен с площ 377 кв. м., придаваем от улица и от УПИ I в кв. 225а към 

УПИ  IV-за производствена дейност, търговска дейност и офис в кв. 225, 

съгласно скица-предложение за изменение на  ПУП – ПР на урегулирани 

поземлени имоти в кв. 148, 225 и 225а по регулационния план на гр. Ботевград, 

срещу заплащане на сума в размер на 30 160.00 (тридесет хиляди сто и 

шестдесет) лв., без ДДС. 

 

 



 

            2.4. С Николай Пламенов Боженишки с адрес: гр. Ботевград, ул. 

„Дондуков” №5, собственик съгласно нотариален акт №137, том V, рег. №6054, 

дело 867 от 2019 г.  на поземлен имот с идентификатор 05815.305.482 по КК и 

КР на гр. Ботевград с площ 1073 кв. м., адрес на имота: гр. Ботевград, бул. „Трети 

март“, УПИ  V в кв. 225 по регулационния план на гр. Ботевград, за продажба на 

част, представляваща: 

           - терен с площ 15 кв. м., придаваем от улица към УПИ  V в кв. 225, 

съгласно скица-предложение за изменение на  ПУП – ПР на урегулирани 

поземлени имоти в кв. 148, 225 и 225а по регулационния план на гр. Ботевград, 

срещу заплащане на сума в размер на 1 200.00 (хиляда и двеста) лв., без ДДС.     

          2. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира произтичащите 

процедури по реда на  ЗОС и ЗУТ. 

 

 

 

 

 
 

 ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

                   ПРЕПИС! 

                                                                      

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №108 

                                     гр.Ботевград,27.05.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно одобряване на актуална пазарна цена 

за продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС на общински недвижим имот/вх.№0805-

7/ 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 20   гласа „за“,0 гласа „против“, 5 гласа „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,                                                                                        

                                             Р Е  Ш И: 
 

1. Одобрява актуална начална тръжна цена и дава съгласие за продажба  по 

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

недвижим имот, включен в Програма за управление и разпореждане с имотите - 

общинска собственост в Община Ботевград през 2021 г., приета с Решение №279/ 

30.12.2020 г. на Общински съвет Ботевград: 

            - Поземлен имот планоснимачен №139-обработваема площ в кв. 4 по 

регулационния план на с. Скравена с площ 1416 кв. м. при начална тръжна цена в 

размер на 21 240.00 (двадесет и една хиляди двеста и четиридесет) лв. 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 

                                                   №109 

                                     гр.Ботевград,27.05.2021 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 недвижим имот, включен  

в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 

през 2021 година /вх.№0805-10/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  25   гласа „за“,0 гласа „против“, 0 глас 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                                                                                        

                                             Р Е  Ш И: 
1. Одобрява актуална начална тръжна цена и дава съгласие за продажба  по реда на 

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

имот, включен в Програма за управление и разпореждане с имотите -общинска 

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

г. на Общински съвет Ботевград: 

           Поземлен имот с идентификатор 05815.305.1182 по КККР на гр. Ботевград, 

с площ от 3119 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; НТП: 

за друг вид производствен, складов обект; номер по предходен план: 3516, УПИ II, 

кв. 238, заедно със застроената в него сграда с идентификатор 05815.305.1182.1, със 

ЗП – 1060 кв.м., бр. етажи: 2, предназначение: промишлена сграда. Сградата се 

състои от два свързани корпуса: двуетажен корпус със ЗП-825 кв.м. и е построен 

през 1984 г. и едноетажен корпус със ЗП – 235 кв.м., построен през 1953 г., граници 

на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори: 05815.305.1183, 

05815.305.583, 05815.305.1013, 05815.305.580, 05815.305.570, при начална тръжна 

цена в размер на 363 940.00 (триста шестдесет и три хиляди и деветстотин и 

четиридесет) лева без ДДС, в т.ч. цена на земята – 187 140.00 (сто осемдесет и 

седем хиляди сто и четиридесет) 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 

                                                   №110 

                                     гр.Ботевград,27.05.2021 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в 

недвижим имот-проектен номер с идентификатор 05815.306.1252 по КК и КР на 

гр.Ботевград,кв.10 по регулационния план на в. з. Зелин, между община Ботевград 

и физическо лице по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС /вх.№0805-3/ 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 от НРПУРОИ и   проведено  поименно     гласуване с  25   гласа „за“,0 гласа 

„против“, 0 глас „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 проектен имот с 

идентификатор 05815.306.1252 по КК и КР на гр. Ботевград, представляваща:  

          Поземлен имот с идентификатор 05815.306.1098 с площ от 66 кв. м., влизащ 

с тази площ от второстепенна улица в проектен имот с идентификатор 

05815.306.1252 по КК и КР на гр. Ботевград, съгласно скица-проект №15-129793/ 

09.02.2021 г., издадена от СГКК - Софийска област, целият с проектна площ от 3 

086 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: 

незастроен имот за жилищни нужди, кв. 10 по регулационния план на в. з. „Зелин“, 

граници на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори: 05815.306.563, 

05815.306.1097, 05815.306.1096, 05815.306.1033, 05815.306.1148, 

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

размер на 3 300.00 (три хиляди и триста) лева, без включен ДДС, 

 

 



       

                     2. 

 

   в полза на Николай Василев Вацов, собственик на поземлени имоти с 

идентификатори: 05815.306.1148 с площ 643 кв. м., 05815.306.1097 с площ от 67 кв.  

м., 05815.306.1096 с площ от 64 кв.  м., 05815.306.1095 с площ от 107 кв.  м., 

05815.306.750 с площ от 552 кв.  м., 05815.306.566 с площ от 400 кв.  м., 

05815.306.565 с площ от 605 кв.  м. и 05815.306.563 с площ 582 кв. м., влизащи с 

тези площи в проектен имот с идентификатор 05815.306.1252 по КК и КР на гр. 

Ботевград 

         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 

                                                   №111 

                                     гр.Ботевград,27.05.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно  учредяване безвъзмездно право на 

ползване по реда на чл.39,ал.4 от ЗОС/вх.№0805-9/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. 39, ал. 

2 и ал. 4 от Закона за общинската собственост и   проведено  поименно     гласуване 

с   20  гласа „за“,0 гласа „против“, 5 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,                                                                                        
                                                      Р Е  Ш И: 

 

         1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 

(пет) години на Сдружение „Шахматен клуб „Балканъ“ Ботевград“ със седалище 

и адрес на управление: Област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 

2140, ул. „Гурко“ №9В,  представлявано от Дамян Русинов Маринов върху 

следната част от общински недвижим имот: 

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

обект в сграда 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, ет. 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.  

         Помещението се предоставя на Сдружение „Шахматен клуб „Балканъ“ 

Ботевград“ за подготовка, обучение и тренировка на състезателите от шахматния 

клуб, както и за развитие на творчески дейности и инициативи с деца и младежи 

от община Ботевград. 

         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 

                                                   №112 

                                     гр.Ботевград,27.05.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно одобряване проект на ПУП-ПП за 

„Транспортен достъп-път с трайна настилка, засягащ имоти с идентификатори 

12283.234.100 и 12283.234.99 по КККР в землището на с. Врачеш, община 

Ботевград /вх.№0805-11 / 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, и чл. 110, ал. 

1, т. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и   проведено  поименно     

гласуване с  25   гласа „за“,0 гласа „против“, 0 глас „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,                                                                                        
                                                      Р Е  Ш И: 

 

 

      1. Одобрява проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-

ПП) за „Транспортен достъп – път с трайна настилка“, засягащ поземлени имоти 

с идентификатори 12283.234.100 и 12283.234.99 по КККР в землището на 

с.Врачеш, община Ботевград, съгласно приложената графична част на проекта. 

      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 

                                                   №113 

                                     гр.Ботевград,27.05.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД Докладна записка относно  съгласие  за изработване на проект за 

изменение  на ПУП-ПУР на улица с осови точки о.т. 115-о.т.111-о.т.112-о.т.114 по 

плана на гр. Ботевград/ вх.№0805-12/ и  становища на Постоянните комисии по  

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

връзка с т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 80, ал.2 от Закона за устройство на територията 

(ЗУТ) и   проведено  поименно     гласуване с 25    гласа „за“,0 гласа „против“, 0 

глас „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                                                                                        
                                                      Р Е  Ш И: 

 

 

 

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

устройствен план /ПУП/-План за улична регулация/ПУР/ на улица с осови точки 

о.т. 115 - о.т. 111 - о.т. 112 - о.т. 114 по плана на гр. Ботевград, като се промени 

габарита на улицата от 5 м. на 6 м. за сметка на урегулираните поземлени имоти 

в квартал 19 – УПИ I-250, УПИ II-249, УПИ III-248, УПИ IV-248, УПИ V-262 и 

се предвидят скосения в ъгловите имоти, (Засегнати поземлени имоти с 

идентификатори 05815.302.1039, 05815.302.410, 05815.302.411, 05815.302.412, 

05815.302.413, 05815.302.414, и 05815.305.788 по КККР на гр. Ботевград), 

съгласно приложената скица-предложение. 

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

произтичащите от горното решение процедури. 

 

 

 

 

 
 ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                   ПРЕПИС! 

                                                                 

     

 

   

                                            Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №114 

                                     гр.Ботевград,27.05.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на 

финансови средства от собствени приходи на община Ботевград за изпълнение 

на дейности, необходими за реализацията на проект „Хетеротопии“ /вх.№0805-

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

–Ботевград  на  основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.8, чл.27,ал.4 и 5  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация  и   проведено  поименно     

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

общински съветници 29,                                                                                        
                                                      Р Е  Ш И: 

 

 

 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени приходи 

на община Ботевград в размер до 12 000 лв. с вкл. ДДС /дванадесет хиляди лева/ 

за изпълнение  на строителен надзор, както и за изработване на 3D мапинг 

анимация по проект „Хетеротопии“. 

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 

                                                   №115 

                                     гр.Ботевград,27.05.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на 

финансови средства  за закупуване на специализиран автомобил за нуждите на 

ОП “Обредни дейности“./вх.№0805-16/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  25   гласа „за“,0 гласа „против“, 0 глас 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                                                                                        
                                                      Р Е  Ш И: 

 

 

 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени приходи 

на община Ботевград в размер до  19 840.00/деветнадесет хиляди, осемстотин и 

четиридесет/лева с вкл. ДДС  за закупуване на специализиран автомобил марка 

Mercedes-Benz E 270 M 355, комби, дизел с автоматични скорости за нуждите на 

ОП „Обредни дейности“ 

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 

                                                   №116 

                                     гр.Ботевград,27.05.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на 

финансови средства  за оборудване на кухня в сградата на  филиал „Детелина“ 

към ДГ „Иглика“ в Ботевград./вх.№0805-17/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 25    гласа „за“,0 гласа „против“, 0 глас 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                                                                                        
                                                      Р Е  Ш И: 

 

 

 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени приходи 

на община Ботевград в размер на  44 200.00/четиридесет и четири хиляди и 

двеста/лева с вкл. ДДС  за оборудване на кухня в  сградата на филиал „Детелина“ 

към ДГ „Иглика“ в гр. Ботевград 

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 

                                                   №117 

                                     гр.Ботевград,27.05.2021 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.№0805-20/и  

становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –

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

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

Закона за публичните финанси  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. 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 гр. Ботевград Било: 98 238  

1 Ремонт на градски парк ЕТАП 3 и 4, гр. Ботевград 7 328  

2 

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  

 За гр. Ботевград Става:            98 238 

1 Ремонт на градски парк ЕТАП 3 и 4, гр. Ботевград  14 216 

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 

 84 022 

 Общо за община Ботевград : 98 238 98 238 

          

 

 

 

 



 

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 

                                                   №118 

                                     гр.Ботевград,27.05.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

за ремонт на спортно-тренировъчно игрище, намиращо се в поземлен имот с 

идентификатор 05815.305.492 – общинска собственост./вх.№0805-21/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   24  гласа „за“,0 гласа „против“, 1 глас „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 325 000 /три двадесет и пет хиляди/лева с 

включен ДДС за ремонт на спортно-тренировъчно игрище, намиращо се в 

поземлен имот с идентификатор 05815.305.492-общинска  собственост, 

предназначен за спортен комплекс. 

2.Възлага на кмета на община Ботевград да извърши произтичащите по т. 1 

действия. 

 

 

 

 

 

 
 ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 


