
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №168 

                                       гр.Ботевград,13.09.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА /вх.№0809-9/ относно даване на съгласие за 

изпълнение на предвидените дейности по конкурсно предложение „Изграждане 

на външен асансьор за достъп до Общинска Читалищна библиотека „Иван 

Вазов“ – Ботевград“ Общинският съвет –Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 8 и чл. 28а, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.54,ал.2,т.2 от Правилника за организация и дейност на ОбС, 

неговите комисии и взаимодействието му с ОА и чл. 60, ал. 1 от 

Административно-процесуалния кодекс, и   проведено поименно  гласуване 

чрез саморъчно положени подписи с 18 гласа „за“0 гласа „против“,0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        

                                                               

Р Е  Ш И: 
1. Дава съгласие в част от Административна сграда на общинска 

администрация – Ботевград и библиотека, представляваща публична 

общинска собственост, съгласно АПОС № 2540/12.09.2016 г, да се 

изпълнят предвидените дейности по конкурсно предложение 

„Изграждане на външен асансьор за достъп до Общинска Читалищна 

библиотека „Иван Вазов“ – Ботевград“.  

2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 

допуска предварително изпълнение на настоящото решение със следните 

мотиви: необходимост от предприемане на незабавни действия за 

подаване на конкурсното предложение пред Агенцията за хората с 

увреждания с спешен порядък, с оглед спазване изискванията на поканата 

за подбор на конкурсни предложения.  

 
 

 

 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
   

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №169 

                                       гр.Ботевград,13.09.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА /вх.№0809-11/ относно участие на община 

Ботевград с проектно предложение по Процедура BGLD-2.003“Образование и 

грижи в ранна детска възраст“, Общинският съвет –Ботевград  на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 и чл. 28а, ал. 3 от ЗМСМА, чл.54,ал.2,т.2 от Правилника за 

организация и дейност на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОА, 

чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, и   проведено поименно  

гласуване чрез саморъчно положени подписи с 18 гласа „за“0 гласа „против“,0 

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

                                                               

Р Е  Ш И: 
1. Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства с проектно 

предложение по процедура BGLD-2.003 “Образование и грижи в ранна 

детска възраст“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността 

и подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да предприеме всички 

необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката, 

реализирането и осигуряването на устойчивост на проектно предложение 

BGLD-2.003 “Образование и грижи в ранна детска възраст“ по  Програма 

„Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на 

уязвими групи“. 
3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 

допуска предварително изпълнение на настоящото решение със следните 

мотиви: необходимост от предприемане на незабавни действия за 

подаване на конкурсното предложение, поради предвидения краен срок 

за подаване на предложенията -30.09.2021 г. 

 
 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
  Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №170 

                                       гр.Ботевград,30.09.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Информация за готовността на учебните заведения в Община  

Ботевград за провеждане на учебната 2021-2022  година./вх.№0809- 23/ и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –

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

самоуправление и местната администрация  и   проведено   гласуване с 24 гласа 

„за“0 гласа „против“,0 гласа „въздържал се“  по т.1 и 15 гласа „за“, 3 гласа 

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

                                                                                      

 

 

Р Е  Ш И: 
 

1.Приема Информация за готовността на учебните заведения в Община  

Ботевград за провеждане на учебната 2021-2022  година. 

 

2.Общински съвет-Ботевград, обръща внимание на директорите на учебни 

заведения в община Ботевград, да упражняват контрол по отношение 

пропусквателният режим за външни лица по време на учебния процес. 

 

 
 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
  

 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №171 

                                       гр.Ботевград,30.09.2021 г. 

 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИЛИН ЧЕРНЯШКИ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТБОТЕВГРАД  на  Отчет да дейността на Общински съвет 

– Ботевград за първо полугодие  на 2021 година./0809-13/и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23  във вр. с чл.27,ал.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и   проведено   гласуване с 25 гласа 

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

29,                                                                                       

 

 

Р Е  Ш И: 
 

 

 

 

 

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

на 2021 година. 

 

 

 
 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
  

 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №172 

                                       гр.Ботевград,30.09.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемане на годишния отчет за 

изпълнение на бюджета на община Ботевград, на сметките за средства от 

Европейския съюз и общинския дълг през 2020 година. /вх.№0808-9/ и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –

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

и местната администрация, чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг и във връзка 

с чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси  и   проведено  поименно  

гласуване с 20 гласа „за“,3 гласа „против“,2 гласа „въздържал се“  от общ брой 

общински съветници 29,                                                                                     

  

 

Р Е  Ш И: 
                                             

        1.Утвърждава окончателен годишен план на бюджета за 2020г., както 

следва: 

        1.1. По прихода в размер на  41 199 544 лв., съгласно Приложение № 

1, неразделна част от настоящето решение. 

        1.2. По разхода  в размер на 41 199 544 лв., съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящето решение. 

        2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Ботевград  за 

2020г., както следва: 

       2.1.По прихода в размер на 33 630 953 лв. съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящето решение 

       2.2.По разхода в размер на  33 630 953 лв., съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящето решение. 

в т.ч. 

                            - Държавни дейности                            -          19 576 590 лв. 

                            -  Местни дейности                               -          13 102 364  лв. 

                            - Дофинансиране с общински приходи   -          951 999  лв. 

 

    3. Утвърждава окончателния годишен план на инвестиционната програма 

и отчет на  инвестиционните разходи за 2020г., съгласно Приложение № 2, 

неразделна част от настоящото решение. 



    4. Утвърждава окончателен максимален размер на новите задължения за 

разходи по бюджета на общината за 2020 г.  – 519 840 лв., съгласно 

Приложение № 3, неразделна част от настоящото решение. 

    4.1. Налични към 31.12.2020 г. задължения за разходи в размер на  519 840 

лв., представляващи 1,83% от средногодишният размер на отчетените 

разходи за последните четири години в размер на 28 341 437 лв., съгласно 

изискването на чл.94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси 

    5. Утвърждава окончателен максимален размер на поетите ангажименти 

по бюджета на общината за 2020 г. – 2 356 344 лв., съгласно Приложение № 

4, неразделна част от настоящото решение. 

     5.1.Налични към 31.12.2020 г. ангажименти за разходи в размер на 2 356 

344 лв., в т.ч. ангажименти за разходи за сметка на трансфери от централния 

бюджет по чл. 52, ал.1, т. 1, буква "г" от Закона за публичните финанси 

(ЗПФ) в размер на 147 968, представляващи 7,8 % от средногодишният 

размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 

28 341 437 лв., съгласно изискването на чл.94, ал.3, т.2 от Закона за 

публичните финанси. 

    6. Приема отчета за изпълнение на сметки за средства от Европейския 

съюз за 2020 г., съгласно Приложение 5, неразделна част от настоящото 

решение. 

    7. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2020 г., съгласно 

Приложение № 6, /Приложение № 15 на МФ/ неразделна част от настоящото 

решение. 

 

 
 

 

 
 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
  

 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №173 

                                       гр.Ботевград,30.09.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемане информация за 

изпълнението на бюджета на община Ботевград към 30.06.2021 година. 

/вх.№0809-19/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет –Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация във вр. с чл.137,ал.2 от 

Закона за публичните финанси  и   проведено   гласуване с 22 гласа „за“,3 гласа 

„против“,2 гласа „въздържал се“  от общ брой общински съветници 29, 

                                                                                      

 

 

Р Е  Ш И: 
                                             

 

1. Приема информацията за изпълнение на бюджета към 30.06.2021 

година на община Ботевград.            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
  

 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №174 

                                       гр.Ботевград,30.09.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно приемане Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на 

община Ботевград /вх.№0809-15/ и становища на Постоянните комисии по 

същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание чл. 21, ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 75-79 от 

АПК, чл. 28, ал. 1, вр. чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от ЗНА и чл. 3, ал. 2, т. 1, б. „в“, чл. 

123, ал. 1, т. 3 и чл. 128, ал. 2 от ЗТ и   проведено   гласуване с 25 гласа „за“,0 

гласа „против“,2 гласа „въздържал се“  от общ брой общински съветници 29,

                                                                                       

 

 

Р Е  Ш И: 
                                             

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера 

на местните данъци на територията на община Ботевград, както следва: 

 

В разпоредбите на „Приложение №3 към чл. 61“ се правят следните 

изменения и допълнения: 

 

В т. 1 от раздел „Категория на средствата за подслон и места за настаняване и 

размер на данъка за нощувка“ след думите „Категория 1 звезда“ се добавят „и 

клас „В“ – стаи за гости и апартаменти за гости“. 
 

 

 

 

 

 

 
 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
  

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №175 

                                       гр.Ботевград,30.09.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно приемане Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Ботевград /вх.№0809-21/и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –

Ботевград  на основание чл. 21,ал.1,т.7 и  ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 57 и чл. 75-79 от АПК, чл. 28, 

ал. 1, вр. чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от ЗНА и чл. 108, т. 7 от ЗМДТ и   проведено  

поименно  гласуване с 25 гласа „за“,1 глас „против“,1 глас „въздържал се“  от 

общ брой общински съветници 29,                                                                                     

  

 

 

Р Е  Ш И: 
                                             

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина 

Ботевград, както следва: 

 

I. В разпоредбите на Глава Втора „Местни такси“, Раздел VI „Такси за 

технически услуги“, се правят следните изменения и допълнения: 

 

Чл. 38, т. 33 се изменя както следва: 

  „33. Писмени справки от кадастъра – 20.00 лв. – 14 дни;“. 

 
 

 
 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
  

 Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №176 

                                       гр.Ботевград,30.09.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемане Правилник за финансово 

подпомагане на изследвания и процедури, свързани  с лечение  на безплодие на 

лица, двойки във фактическо съжителство и семейства, с репродуктивни 

проблеми живеещи на територията на община Ботевград /вх.№0809-25/ 

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

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

местната администрация,  чл. 75-77 от АПК, чл. 28 от ЗНА  и   проведено    

гласуване с 25 гласа „за“,0 глас „против“,2 гласа „въздържал се“  от общ брой 

общински съветници 29,                                                                                     

  

 

 

Р Е  Ш И: 
                                             

 

1. Приема Правилник за финансово подпомагане на изследвания и 

процедури, свързани  с лечение  на безплодие на лица, двойки във фактическо 

съжителство и семейства, с репродуктивни проблеми живеещи на територията 

на община Ботевград. 

2. Възлага на кмета на общината осъществяването  на всички процедури, 

свързани с правилното и законосъобразно изпълнение на  решението. 

 

 

 

 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
  

  

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №177 

                                       гр.Ботевград,30.09.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемане на  Програма за 

енергийна ефективност на община Ботевград за периода 2021-2025 година. 

/вх.№0809-28/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 във вр. с чл.12,ал.2 от ЗЕЕ 

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

от общ брой общински съветници 29,                                                                                     

  

 

 

Р Е  Ш И: 
                                             

 

1.Приема Програма за енергийна ефективност на община Ботевград за периода 

2021-2025 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
  

  

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №178 

                                       гр.Ботевград,30.09.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемане на Краткосрочна 

програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива на територията  на  община Ботевград за периода 2021-2024 година. 

/вх.№0809-29/ 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 във вр. с чл.9 и чл.10,ал.1 

от ЗЕВИ и   проведено    гласуване с 27 гласа „за“,0 глас „против“,0 гласа 

„въздържал се“  от общ брой общински съветници 29,                        

                                                               

 

 

Р Е  Ш И: 
                                             

 

1. Приема  Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на територията  на  община Ботевград за 

периода 2021-2024 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
  

 

 

  

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №179 

                                       гр.Ботевград,30.09.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно изменение на Решение 

№245/29.10.2020 г./вх.№0809-26/и становища на Постоянните комисии по 

същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание  чл. 21, ал. 1, т. 10, 

чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 4, т. 1, във връзка с чл. 15a, чл. 17, чл. 17а и 

чл. 19а от Закона за общинския дълг и   проведено    поименно гласуване с 23 

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

съветници 29,                                                                                     

  

 

 

Р Е  Ш И: 
                                             

 

1. Изменя Решение № 245/29.10.2020 г. на Общински съвет - 

Ботевград, както следва: 

1.1. В частта „Вид на дълга“: 

досегашният текст:  

 Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем; 

придобива следния вид: 

 Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

1.2. В частта „Условия за погасяване“: 

досегашният текст:  

- Срок на погасяване - до 12 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 

изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

придобива следния вид: 

- Срок на погасяване - до 25.04.2022 г., с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 



2. Възлага и делегира права на кмета на Община Ботевград да 

подпише Анекс към Договор за кредит №1213/10.11.2020 г. между ФОНД 

„ФЛАГ” и Община Ботевград и да извърши всички необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
  

 

 

  

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №180 

                                       гр.Ботевград,30.09.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно Поемане на краткосрочен общински 

дълг чрез безлихвен заем от Централния бюджет на Република България за 

извършване на окончателно плащане по договор за безвъзмездна финансова 

помощ № BG06RDNP001-7.008-0051–C01 от 18.11.2019 г. по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ по Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Ботевград 

/вх.№0809-27/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет –Ботевград  на основание   чл. чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, 

чл.З,  т.5, чл.5, ал.1, т.5, чл.13 и чл.17 от ЗОД, чл.104, ал.1, т.1 от ЗПФ, чл.1 от 

ПМС № 215/05.10.2018 г. за условията и реда за отпускане на временни 

безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за 

финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени 

проекти по ПРСР 2014 - 2020 г. и тяхното възстановяване и във връзка с АДБФП 

№ BG06RDNP001-7.008-0051–C01 от 18.11.2019 г и   проведено    поименно 

гласуване с 27 гласа „за“,0 гласа „против“,0 гласа „въздържал се“  от общ брой 

общински съветници 29,                                                                                     

  

Р Е  Ш И: 
                                             

1.Дава съгласието си Община Ботевград да поеме краткосрочен общински дълг, 

формиран от безлихвен заем от Централния бюджет с цел извършване на 

окончателно плащане на разходите по изпълнението на АДБФП № 

BG06RDNP001-7.008-0051–C01 от 18.11.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. по процедура чрез подбор на проектни 

предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ BG06RDNP001-

7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с 

цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, сключен между Държавен 

фонд „Земеделие“ и Община Ботевград, при следните основни параметри: 

 



           2. 

1.1. Максимален размер на дълга — до 189 382.41 (сто осемдесет и девет 

хиляди триста осемдесет и два лева и четиридесет и една стотинки) лв.; 

1.2.Валута на дълга - български лева /BGN/; 

1.3.Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет чрез безлихвен заем по смисъла 

на чл. 3, т. 5 от ЗОД; 

1.4.Начин на обезпечаване - вземанията на Община Ботевград по АДБФП № 

BG06RDNP001-7.008-0051–C01 от 18.11.2019 г.; 

1.5.Уеловия за погасяване: 

1.5.1..Срок за погасяване - с получаване на окончателното плащане по 

АДБФП № BG06RDNP001-7.008-0051–C01 от 18.11.2019 г.; 

1.5.2.Погасителен план - еднократна погасителна вноска при получаване на 

окончателното плащане по АДБФП № BG06RDNP001-7.008-0051–C01 от 

18.11.2019 г.; 

1.5.3.Източник за погасяване на дълга - получената сума по окончателното 

плащане по АДБФП № BG06RDNP001-7.008-0051–C01 от 18.11.2019 г.; 

1.6Максимален лихвен процент - 0%;. 

1.6.1Такси, комисионни и други - не се дължат; 

 

2.Възлага на Кмета на Община Ботевград да подаде писмена заявка за 

кандидатстване за безлихвен заем от Централния бюджет, спазвайки 

разпоредбите на ПМС 215/05.10.2018 г. и да извърши всички останали 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по 

т. 1. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
  

 

 

  

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №181 

                                       гр.Ботевград,30.09.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно удължаване срока на ликвидация 

на „ВиК-Бебреш“ЕООД, гр. Ботевград /в ликвидация//вх.№0809-22/и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –

Ботевград  на основание чл. 21,ал.1,т.9  от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация  и чл.266,ал.2 от Търговския закон и   проведено    

поименно гласуване с 26 гласа „за“,0 глас „против“,0 гласа „въздържал се“  от 

общ брой общински съветници 29,                                                                                     

  

 

 

Р Е  Ш И: 
                                             

 

1.Удължава срока на ликвидация на „ВиК-Бебреш“ЕООД, гр. Ботевград /в 

ликвидация/,считано от 01.09.2021 година до 31.12.2021 година . 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да сключи анекс към Договора за 

възлагане на ликвидация на „ВиК Бебреш“ ЕООД,гр.Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
  

 

 

  

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №182 

                                       гр.Ботевград,30.09.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за допълване и 

актуализиране Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост в община Ботевград през 2021 година . /вх.№0809-3//и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 

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

администрация, чл. 8, ал. 9  от ЗОС и чл. 4, ал. 2  от НРПУРОИ  и   проведено    

поименно гласуване с 24 гласа „за“,0 глас „против“, 2 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 се допълни със следните имоти:  

         -  Поземлен имот №978.129, кадастрален район 978 по плана на 

новообразуваните имоти за местност "Бела", землище с. Врачеш, с площ от 826,37  

кв. м., начин на трайно ползване: трайни насаждения; категория на населеното 

място: IV, категория на земята: IX, неполивни условия; отстояние от строителните 

граници на с. Врачеш: 4950.0 м., разстояние до път с трайна настилка: 1.50 м.; 

          - Поземлен имот №978.124, кадастрален район 978 по плана на 

новообразуваните имоти за местност "Бела", землище с. Врачеш, с площ от 2228,80  

кв. м., начин на трайно ползване: трайни насаждения; категория на населеното 

място: IV, категория на земята: X, неполивни условия; отстояние от строителните 

граници на с. Врачеш: 4950.0 м., разстояние до път с трайна настилка: 62.00 м.; 

          - Поземлен имот №236.38, с площ от 5114.53 кв. м., по плана на 

новообразуваните имоти в местността "Разсадника", землището на с. Боженица; 

начин на трайно ползване - земеделска земя; категория на населеното място - VII; 



категория на земята - VI; отстояние от строителни граници на с. Боженица - 260 м.; 

имотът граничи с трайна настилка; 

          - Поземлен имот №236.40, с площ от 565.81 кв. м., по плана на 

новообразуваните имоти в местността "Разсадника", землището на с. Боженица; 

начин на трайно ползване - земеделска земя; категория на населеното място - VII; 

категория на земята - VI; отстояние от строителните граници на с. Боженица - 260 

м.; имотът граничи с трайна настилка; 

          - Поземлен имот с идентификатор 05815.101.60 по КККР на гр. Ботевград, с 

площ от 259 кв. м.; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: за 

земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ); категория на земята при 

неполивни условия: 6; местоположение спрямо строителните граници на 

населеното място: до 1 км; местоположение спрямо пътната мрежа с трайна 

настилка: до 1 км, номер по предходен план: 101060. 

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

прекрати съсобственост с физически или юридически лица да се допълни със 

следните имоти: 

         - Урегулиран поземлен имот VI-1112 в кв. 8а по плана на с. Врачеш, целия с 

урегулирана площ от 1010 кв. м.; 

         - Урегулиран поземлен имот II-23,201 в кв. 19 по плана на с. Краево, целия с 

урегулирана площ от 1390 кв. м. 

         1.3. 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 

, предложение 2 Общински имоти, части от които се придават към частни имоти да 

се допълни със следния имот:  

         - от УПИ ХХ в кв. 106 по регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот 

с идентификатор 05815.304.243) се придава към УПИ ХХII-1552 (поземлен имот с 

идентификатор 05815.304.252) – терен с площ 58.4 кв. м. 

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

произтичащите от т.1 на  решението процедури по   ЗОС. 

 
 

 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
  

 

 

  

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №183 

                                       гр.Ботевград,30.09.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под наем 

на съоръжения-общинска собственост за поставяне на материали с рекламна цел. 

/вх.№0809-2/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският 

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

самоуправление и местната администрация, чл.14, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от Закона 

за общинска собственост,  чл. 17, ал. 1 и ал. 3 и чл. 78 от НРПУРОИ и във връзка 

с Тарифата по чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ за определяне на минимален месечен наем 

на 1 кв. м. полезна площ при отдаване под наем на общинско имущество и   

проведено    поименно гласуване с 26 гласа „за“,0 глас „против“, 0 гласа 

„въздържал се“  от общ брой общински съветници 29,                                                                                     

  

 

Р Е  Ш И: 
 

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

публичен търг с тайно наддаване на следните рекламни площи  – общинска 

собственост:  

        1.1. Стандартен билборд, разположен в поземлен имот с идентификатор 

05815.303.171 по КК и КР на гр. Ботевград (прилежаща зелена площ на бул. „Цар 

Освободител“, срещу „Техномаркет“), Билбордът се предоставя едностранно 

при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 250.00 (двеста и петдесет) 

лева. Сделката е облагаема. 

        1.2. Стандартен билборд, разположен в поземлен имот с идентификатор 

05815.303.175 (прилежаща зелена площ на бул. „Цар Освободител“, пред 

бензиностанция „Петрол“). Билбордът се предоставя двустранно, при начална 

тръжна месечна наемна цена в размер на 500.00 (петстотин) лева без ДДС. 

Сделката е облагаема. 

        1.3. Рекламни площи върху 18 броя автобусни спирки за поставяне на 

материали с рекламна цел, както следва: 

        - 4 бр. спирки на бул. „Цар Освободител“ – 2 бр. на влизане в града от към 

с. Трудовец, 2 бр. на кръстовището с ул. „Божко Божилов“ и ул. „Хан Аспарух“. 

        - 2 бр. спирки на ул. „Славейков“ – при моста на канала. 



        - 1 бр. спирка на Т-образното кръстовище на бул. „Цар Освободител“, ул. 

„Славейков“ и ул. „Патриарх Евтимий“. 

      - 2 бр. спирки на ул. „Плиска“ – в ж. к. „Саранск“. 

      - 1 бр. спирка на ул. „Патриарх Евтимий“ – в ж. к. „Саранск“. 

      - 1 бр. спирка на ул. „Илия Стоянов“ – в ж. к. „Васил Левски“. 

        - 1 бр. спирка на бул. „България“ – срещу градски парк. 

        - 1 бр. спирка на ул. „Стара планина“ – при ТПГ „Стамен Панчев“. 

      - 2 бр. спирки на ул. „Асен Златаров“ – във в. з. „Зелин“. 

        - 2 бр. спирки на ул. „Цар Освободител“  – в с. Трудовец. 

        - 1 бр. спирка ул. „Цар Освободител“ – в с. Трудовец (спирка „Габър“). 

         Рекламната площ, която се отдава под наем на всяка автобусна спирка е в 

размер на 3.556 кв. м., при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 

80.00 (осемдесет) лв. 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 

                                                      №184 

                                       гр.Ботевград,30.09.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за учредяване на право 

на преминаване и право на прокарване  за обект: „ Изместване  на  съществуващо  

електромерно  табло  на  границата   на собственост  на  УПИ  ХL  –  За складова 

база,  кв. 195  по  действащия  регулационен  план  на гр. Ботевград, представляващ 

ПИ с идентификатор  05815.301.387 по КК и КР с административен адрес: гр. 

Ботевград, ул. „ Севаст Огнян “ №22/вх.№0808-7//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. 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 26 гласа „за“,0 глас 

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

                                                                            

 

Р Е  Ш И: 
 

 

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

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

София, П.К. 1784, община Столична, район  Младост, бул. „Цариградско шосе“ 

№ 159, Бизнес център „Бенч Марк“, представлявано от Петър Холаковски, 

Виктор Любомиров Станчев и Душан Рибан – членове на Управителния съвет на 

АД, с цел изграждане на обект: „Изместване на съществуващо  електромерно 

табло на границата  на собственост на  УПИ  ХL – За складова база, кв. 195  

по действащия регулационен план на гр. Ботевград, представляващ ПИ с  

идентификатор  05815.301.387  по КК и КР с административен адрес: гр. 

Ботевград, ул. „ Севаст Огнян “ №22:   

 1.1. Безвъзмездно  право на преминаване и право на прокарване 

/сервитут/ през част от  ПИ с идентификатор 05815.301.329 по КК и КР на гр. 

Ботевград, област Софийска, ул. „Севаст Огнян“, представляващ публична 

общинска собственост, вид територия Урбанизирана, НТП за второстепенна 

улица, площ 5461 кв. м. Сервитутът  е с дължина 26 /двадесет и шест /метра, 

при ширина на сервитута 2,40 /две цяло и четиридесет/ метра и обща 

квадратура 62,40/шестдесет и две цяло и четиридесет/ метра.   



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

Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения ТП проект  по  

част  „Електро“. 

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 

                                                      №185 

                                       гр.Ботевград,30.09.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за учредяване на право 

на преминаване и право на прокарване  за обект: „ Изместване  на  съществуващо  

електромерно  табло  на  границата   на собственост  на  УПИ  ХL  –  За складова 

база,  кв. 195  по  действащия  регулационен  план  на гр. Ботевград, представляващ 

ПИ с идентификатор  05815.301.387 по КК и КР с административен адрес: гр. 

Ботевград, ул. „ Севаст Огнян “ №22/вх.№0808-7/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. 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 25 гласа „за“,0 глас 

„против“, 1 глас  „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, П.К. 1784, община Столична, район  Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 

159, Бизнес център „Бенч Марк“, представлявано от Петър Холаковски, Виктор 

Любомиров Станчев и Душан Рибан – членове на Управителния съвет на АД, с цел 

изграждане на обект: „Външно ел. захранване с кабел  НН-1кV  на  

“Еднофамилни жилищни сгради с магазини и гаражи І - ви ЕТАП - тип Д“  в 

ПИ с идентификатор  05815.304.800 по КК и КР на гр. Ботевград, 

представляващ  УПИ  V- 3050 – За ниско етажно  жилищно строителство до 

10м. кв. 203 по действащия регулационен план на гр. Ботевград с 

административен адрес:  ул. “Орхание“, на следните ограничени вещни права: 

 1.1.Възмездно право на преминаване и право на прокарване /сервитут/ през 

част от следният поземлен имот: - ПИ с идентификатор  05815.304.680, област 

Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п. к. 2140, ж.к. „Васил  Левски“, вид на 

собственост - Общинска частна /Акт за частна общинска собственост № 

3394/27.07.2017г., вписан в СВ под № 18, том Х, рег.№ 2471/2017г./ вид територия 

-  урбанизирана, НТП – за комплексно застрояване,  площ  19 002кв.м., № по 



предходен план: кв.167а, УПИ І;Съседи на имота: 05815.304.682; 05815.304.1510; 

05815.304.681; 05815.304.1584; 05815.304.679; 05815.304.1585; 05815.304.1524. 

Дължината през ПИ с идентификатор  05815.304.680  по КК и КР на гр. Ботевград е  

3/три/ метра, ширина 2,10 /две цяло и десет/метра и обща засегната площ от 

сервитута  в  имота 6,30 /шест цяло и тридесет/кв. м.  

 1.2. Безвъзмездно  право на преминаване и право на прокарване /сервитут/, 

през част от поземлени имоти с идентификатори 05815.304.1524, 05815.304.1510 и 

05815.304.1503 - публична общинска собственост, с обща дължина  110 /сто и 

десет /метра, ширина 2.1 /две цяло и десет/метра и общо засегната площ от 

сервитута в имотите 223,60 /двеста двадесет и три цяло и шестдесет/ кв. м. 

 2. Предоставените по точки 1.1 и 1.2 ограничени вещни права да се усвоят от 

Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения ТП проект  по  част  

„Електро“, съгласно  показаната ситуация на трасето  и  проект по част  „Геодезия“ 

с приложен трасировъчен план. 

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 

                                                      №186 

                                       гр.Ботевград,30.09.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно разрешаване изработване  на проект 

за Подробен устройствен план  /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/  на Поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор  05815.105.15  по Кадастрална карта и Кадастрални регистри 

(КККР) на землището на гр. Ботевград, м. ”Чеканица” с цел промяна 

предназначението на земеделската земя за изграждане на обект: „Жилищна сграда“. 

/вх.№0809-6/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският 

съвет –Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 20 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с дейностите по 

чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и  на основание  чл. 124а ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 

от ЗУТ, във връзка с  чл. 8,  т. 1, чл. 12, ал. 2 и чл. 59, ал. 1 от ЗУТ и   проведено    

гласуване с 26 гласа „за“,0 глас „против“, 0 гласа „въздържал се“  от общ брой 

общински съветници 29,                                                                                     

  

Р Е  Ш И: 
 

 

1.Разрешава изработване на проект за ПУП - ПЗ на Поземлен имот с 

идентификатор 05815.105.15, м.”Чеканица” по КККР на гр. Ботевград, с цел 

промяна предназначението на имота за неземеделски нужди за изграждане 

на обект „Жилищна сграда“, със съответните технически показатели 

предвид зоната в която попада имота по проекта за ОУП: височина на 

жилищна сграда – Н до 7.00м., Кинт до 0.8, Плътност на застрояване до 50%, 

Озеленяване мин. 50%, да се предвиди свободно застрояване, 

ограничителни линии от границите на имота съгласно приложената скица 

предложение. 

2. Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ заедно с приложен 

проект-предложение за ПУП-ПЗ. 

    

 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
  Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №187 

                                       гр.Ботевград,30.09.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно разрешаване изработване  на проект за 

Подробен устройствен план  /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/  на Поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор  05815.54.136  по Кадастрална карта и Кадастрални регистри 

(КК и КР) на землището на гр. Ботевград, м. „Широко ливаде” с цел промяна 

предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Жилищно 

строителство“ /вх.№0809-7/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

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

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с 

дейностите по чл. 17, ал. 1, т. 2  от ЗМСМА и  на основание  чл. 124а ал. 1 и ал. 5 и 

чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с  чл. 8,  т. 1, чл. 12, ал. 2 и чл. 59, ал.1 от ЗУТ и   

проведено   гласуване с 26 гласа „за“,0 глас „против“, 0 гласа „въздържал се“  от общ 

брой общински съветници 29,                                                                                     

  

Р Е  Ш И: 
 

1.Разрешава изработване на проект за ПУП - ПЗ на Поземлен имот с идентификатор 

05815.54.136 м. „Широко ливаде ” по КК и КР на гр. Ботевград, с цел промяна 

предназначението на имота за неземеделски нужди за „Жилищно строителство”, със 

съответните технически показатели: височина на сградите – Н- до 10.00м., Кинт – до 

1,2, Плътност на застрояване – до 60%, Озеленяване – мин. 40%,  да се предвиди 

свободно застрояване и гаражи, с ограничителни линии на застрояване, съгласно 

представената скица предложение. 

2. Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ заедно с приложен проект-

предложение за ПУП-ПЗ. 

 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
  

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №188 

                                       гр.Ботевград,30.09.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно Разрешаване изработване  на проект за 

Подробен устройствен план  /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/  на Поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор  05815.72.126  по Кадастрална карта и Кадастрални регистри 

(КК и КР) на землището на гр. Ботевград, м. „Червена киселица” с цел промяна 

предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Четири вилни 

сгради“ /вх.№0809-8// и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

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

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с 

дейностите по чл. 17, ал. 1, т. 2  от ЗМСМА и  на основание  чл. 124а ал. 1 и ал. 5 и 

чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с  чл. 8,  т. 1, чл. 12, ал. 2 и чл. 59, ал.1 от ЗУТ и   

проведено   гласуване с 26 гласа „за“,0 глас „против“, 0 гласа „въздържал се“  от общ 

брой общински съветници 29,                                                                                     

  

Р Е  Ш И: 
 

1.Разрешава изработване на проект за ПУП - ПЗ на Поземлен имот с идентификатор 

05815.72.126 м. „Червена киселица” по КК и КР на гр. Ботевград, с цел промяна 

предназначението на имота за неземеделски нужди „Вилно строителство - 4 бр. 

вилни сгради и гаражи към тях“, със съответните технически показатели: височина 

на сградите – Н- до 7.00м., Кинт – до 0.8, Плътност на застрояване – до 40%, 

Озеленяване – мин. 50%,  да се предвиди свободно застрояване на четири вилни 

сгради и гаражи към тях, с ограничителни линии на застрояване, съгласно 

представената скица предложение. 

2. Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ заедно с приложен проект-

предложение за ПУП-ПЗ. 
 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
  

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №189 

                                       гр.Ботевград,30.09.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на .Докладна записка относно даване съгласие за изработване проект 

за изменение  на ПУП-ПР на УПИ I-90,91,92 и УПИ II-96,97,98 в кв.4 по плана на 

гр. Ботевград //вх.№0809-10/и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание чл. 21, ал.1,т.8 и т.11  от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с   чл. 

324, ал. 1,т.1, ал.2,т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и   проведено   

поименно гласуване с 26 гласа „за“,0 глас „против“, 0 гласа „въздържал се“  от общ 

брой общински съветници 29,                                                                                     

  

Р Е  Ш И: 
 

1.Дава съгласие за изработване на  проект за изменение на Подробен устройствен 

план-План за регулация /ПУП-ПР/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ I -90,91,92 

и УПИ II-96,97,98 в квартал 4 по плана на гр. Ботевград, като регулационната линия  

премине в съответствие с границата между поземлен имот с ид.05815.302.165 и 

ид.05815.302.164 по кадастралната карта 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 

                                                      №190 

                                       гр.Ботевград,30.09.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно функциониране на паралелка под 

норматива за минимален брой ученици през учебната 2021/2022 г. в общинско 

училище на територията на община Ботевград. /вх.№0809-24/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 (ЗМСМА), във връзка с   чл.68, ал. 1,т.2  при условията на ал.2-ал.5 

от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование  и   проведено    гласуване с 26 гласа „за“,0 глас „против“, 

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

                                                               

Р Е  Ш И: 
 

1. Дава съгласие  за функциониране на паралелка с численост на учениците 

под норматива за минимален брой в ОУ“Л.Каравелов“-с.Трудовец за 

учебната 2021/2022 година, както следва: 
 

№ Училище Клас Брой 

ученици в 

маломерни 

паралелки 

Норматив 

за 

минимале

н брой 

брой 

Недостиг 

до 

минимал

ен брой 

брой 

1. ОУ „Л. Каравелов” - с.Трудовец  V клас 17 18 1 

  Общо за 

училището 

17 18 1 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №191 

                                       гр.Ботевград,30.09.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА-

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно закупуване на камери за 

видеонаблюдение в Община Ботевград /вх.№0809-18/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 

(ЗМСМА)  и   проведено  поименно  гласуване с 25 гласа „за“,1 глас „против“, 0 

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

                                                               

Р Е  Ш И: 
 

 

 

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

финансови средства в размер до 6 300 /Шест хиляди и триста лева/, за доставка 

на 15 броя  IP камери, за надграждане на съществуващата  система за 

видеонаблюдение в община Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №192 

                                       гр.Ботевград,30.09.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА-

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на 

финансови средства за заплащане извършените ремонтни дейности в кислородната 

станция на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД/вх.№0809-17/ /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 

(ЗМСМА)  и   проведено  поименно  гласуване с 24 гласа „за“,0 глас „против“, 0 

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

                                                               

Р Е  Ш И: 
 

 

 

1. Дава съгласие  за отпускане на финансови средства от собствени приходи на 

община Ботевград  в размер на 9 482,00 /Девет  хиляди ,четиристотин 

осемдесет и два/ лева с ДДС  на“ МБАЛ-Ботевград“ ЕООД, гр. Ботевград 

необходими за заплащане на извършените ремонтни дейности по кислородната 

станция на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД, 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 

                                                      №193 

                                       гр.Ботевград,30.09.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА-

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно опускане на финансови средства от 

собствени приходи на община Ботевград за обект „Изграждане на нова сграда за 

разширение на детска градина „Здравец“ в УПИ I ,кв.78 с. Литаково, общ. 

Ботевград“ /вх.№0809-16/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 (ЗМСМА)  и   проведено  

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

брой общински съветници 29,                                                                                     

  

Р Е  Ш И: 
 

 

 

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

отпуснати  финансови средства в размер на 60 000,00 (шестдесет хиляди лева) 

с включен ДДС за обект: ,,Изграждане на нова сграда за разширение на 

детска градина ,,Здравец“ в УПИ – I, кв. 78 с. Литаково, общ. 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 

                                                      №194 

                                       гр.Ботевград,30.09.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА-

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отпускане на средства за изготвяне 

на проектна документация и изграждане   сградна газова инсталация и 

оборудване на котелно помещение в ДГ „Зора“,село  Новачене/вх.№0809-34/ 

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

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

и местната администрация (ЗМСМА)  и   проведено  поименно  гласуване с 24 гласа 

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

                                                                                       

Р Е  Ш И: 
 

 

 

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

отпуснати  финансови средства в размер до 7 000 (седем хиляди) лева с 

включен ДДС за изготвяне на проектна документация за изграждане на 

вътрешна сградна газова инсталация (ВСГИ) и оборудване на котелно 

помещение в ДГ ,,Зора“, село Новачене.   

  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  

             №195 

Гр.Ботевград,30.09.2021 г. 

 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИЛИН ЧЕРНЯШКИ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД на ПРОЕКТ на  план за работа на 

Общинския съвет – Ботевград през  четвъртото  тримесечие на 2021 година 

/вх.№0809-1/, и становища на Постоянните комисии и предложение на  ГЕОРГИ 

ДОНКОВ - общински съветник по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград 

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

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

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

        

          

                    Р Е Ш И: 

 

1. Приема план за работа на Общински съвет-Ботевград през четвъртото 

тримесечие на 2021 година съгласно Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

П Л А Н 

за работа на Общинския съвет-Ботевград през  четвъртото  

тримесечие на 2021 година 

 

 

М.ОКТОМВРИ   – 28.10.2021 година 

1.Информация за готовността на община Ботевград за работа в зимни 

условия. 

Докл.:Иван Гавалюгов - Кмет на Община-Ботевград 

2.Информация за социално-икономическото състояние на Кметство с. 

Врачеш 

Докл.:Кмет на кметство с. Врачеш 

3.Докладни записки 

4.Питания на общински съветници 

            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

М. НОЕМВРИ-25.11.2021 година 

1..Информация за социално-икономическото състояние на Кметство с. 

Скравена 

Докл.:Кмет на кметство с. Скравена 

2.Докладни записки 

3.Питания на общински съветници 

 

М.ДЕКЕМВРИ-30.12.2021 година 

1. Информация за състоянието и управлението  на общинската собственост 

в Община Ботевград. 

Докл.:Иван Гавалюгов -  Кмет на Община-Ботевград 

2.Информация за социално-икономическото състояние на Кметство 

с.Трудовец  

Докл.:Кмет на кметство с. Трудовец 

3. Докладни записки 

4. Приемане План за работа на Общински съвет-Ботевград през първото 

тримесечие на 2022 година 

Докл.Илин Черняшки -  Председател на Общински съвет-Ботевград 

5  Питания на общински съветници 

 
 

 

 


