
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

ПРЕПИС! 
 
      
 

   Р Е Ш  Е Н И Е  
             №196 
Гр. Ботевград,18.10.2021 г. 

ПО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА /вх.№08010-6/ относно Участие на община 
Ботевград като партньор на Министерство на здравеопазването по 
процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по 
приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система  и  справяне с кризи” на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020,Общинският съвет –
Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1,т.8 ,ао т. 23 и ал. 2 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   проведено поименно  гласуване чрез 
саморъчно положени подписи с 19 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 участва като партньор на 
Министерство на здравеопазването по процедура BG16RFOP001-9.001 
„Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за 
здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020.  
 

2. Одобрява текста на Споразумението за партньорство между 
Министерство на здравеопазването и община Ботевград. 
 

3. Дава съгласие на Кмета на община Ботевград да подпише 
Споразумението за партньорство, което урежда правата и задълженията на 
страните, по образеца, предоставен на Министерството на 
здравеопазването. 

 
 

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



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
                   ПРЕПИС! 
                            
 
 
 
 

                                            
          Р Е Ш Е Н И Е 
                                                      №197 
                                       гр.Ботевград,28.10.2021 г. 
 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА - 
БОТЕВГРАД  на Информация за готовността на Община  Ботевград за работа  в 
зимни условия/вх.№0810-14 // 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 21 гласа „за“,0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой 
общински съветници 29,                                                                                      
  
 

Р Е  Ш И: 
 

 
1.Приема Информация за готовността на Община  Ботевград за работа  в 
зимни условия. 

 
 

 
 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 
 
 
        Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
                   ПРЕПИС! 
                            
 
 
 
 

                                            
          Р Е Ш Е Н И Е 
                                                      №198 
                                       гр.Ботевград,28.10.2021 г. 
 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРИН БОНЧОВСКИ  – КМЕТ НА КМЕТСТВО 
С. ВРАЧЕШ,ОБЩИНА  БОТЕВГРАД на Доклад за социално-икономическото 
състояние на  село  Врачеш, общ. Ботевград /вх.№0810-2/ 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 20 гласа „за“,0 гласа „против“, 1 глас 
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        
                                                                
 

Р Е  Ш И: 
 

 
1. Приема Доклад за социално-икономическото състояние на  село  
Врачеш, общ. Ботевград . 

 
 

 
 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 
 
 
        Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
                   ПРЕПИС! 
                            
 
 
 
 

                                            
          Р Е Ш Е Н И Е 
                                                      №199 
                                       гр.Ботевград,28.10.2021 г. 
 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за отдаване 
под наем на терени, част от имоти –общинска собственост за разполагане 
на преместваеми търговски обекти /вх.№0810-17/ и становища на 
Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на  
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 
от ЗОС, чл. 14, ал. 2,  чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 78 от НРПУРОИ и във връзка 
с Тарифата по чл. 24 от НРПУРОИ за определяне на минимален месечен 
наем на 1 кв. м. полезна площ при отдаване под наем на общински имоти и   
проведено поименно     гласуване с 23 гласа „за“,0 гласа „против“, 1 глас 
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        
                                                                

Р Е  Ш И: 
       1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 6 (шест) години, чрез 
публични търгове с тайно наддаване на  части от недвижими имоти – общинска 
собственост, представляващи: 
       1.1.  Терен №5 с площ от 12 кв. м. за разполагане на преместваем търговски 
обект в поземлен имот с идентификатор 05815.304.6 по КК и КР на гр. 
Ботевград, УПИ IV, кв.   63 по плана на гр. Ботевград (до входа на основно 
училище „Н. Й. Вапцаров“) при начална   
 тръжна месечна наемна цена в размер на 144.00 (сто четиридесет и четири) 
лева. Сделката е освободена от ДДС; 
        1.2. Терен №6 с площ от 12 кв. м. за разполагане на преместваеми 
търговски обект в поземлен имот с идентификатор 05815.304.6 по КК и КР на 
гр. Ботевград, УПИ IV, кв.   63 по плана на гр. Ботевград (до входа на основно 
училище „Н. Й. Вапцаров“) при начална   



тръжна месечна наемна цена в размер на 144.00 (сто четиридесет и четири) 
лева. Сделката е   освободена от  ДДС; 
        1.3. Терен №7 с площ от 12 кв. м. за разполагане на преместваем търговски 
обект  в поземлен имот с идентификатор 05815.304.6 по КК и КР на гр. 
Ботевград, УПИ IV, кв.  63 по плана на гр. Ботевград (до входа на основно 
училище „Н. Й. Вапцаров“) при начална   тръжна месечна наемна цена в размер 
на 144.00 (сто четиридесет и четири) лева. Сделката е освободена от  ДДС. 
 
        2.  Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 2 (две) години, чрез 
публичен търг с тайно наддаване на  част от недвижим имот – общинска 
собственост, представляващ: 
        2.1. Терен с площ от 20 кв. м. за разполагане на преместваем търговски 
обект в поземлен имот с идентификатор 05815.302.241 по КК и КР на гр. 
Ботевград, УПИ Х, кв. 10 по плана на гр. Ботевград (пред ромски клуб), при 
начална тръжна месечна наемна цена в размер на 125.00 (сто двадесет и пет) 
лева. Сделката е освободена от ДДС. 
 
       3. 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 
                                                      №200 
                                       гр.Ботевград,28.10.2021 г. 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за сключване на 
предварителен договор за прехвърляне правото на собственост по реда  на 
чл.15,ал.3 и ал.5 от ЗУТ /вх.№0810-10/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. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество и   проведено поименно   гласуване с 25 гласа „за“,0 гласа 
„против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29, 
                                                                                       

Р Е  Ш И: 
 

 
          1. Дава съгласие Кмета на община Ботевград да сключи предварителен 
договор за прехвърляне правото на собственост по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от 
ЗУТ: 
          - с Радмила Пламенова Багдатова с постоянен адрес: гр. Ботевград, ул. 
„Георги С. Раковски“ №5, ет. 3, ап. 5, Драган Драганов Багдатов с постоянен 
адрес: гр. Ботевград, ул. „17-ти ноември“ №10 и Цветанка Пеева Багдатова с 
постоянен адрес: гр. Ботевград, ул. „17-ти ноември“ №10, собственици на 
поземлен имот с идентификатор 05815.304.252 по КК и КР на гр. Ботевград, 
съгласно нотариален акт за продажба на недвижим имот №131, том II, рег. 
№3318, дело №279 от 2011 г. и нотариален акт за дарение на недвижим имот – 
акт №49, том II, рег. №1926, дело №222 от 2020 г., за продажба на част от 
общински имот, представляваща:  
          – терен с площ от 58.4 (петдесет и осем кв. м. и 40 кв. см.) кв. м., част 
УПИ ХХ – за обществено обслужване и магазини в кв.  106 по регулационния 



план на гр. Ботевград, която се придава към УПИ ХII-1552, кв. 106, съгласно 
приложена скица-предложение за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХХ – за 
обществено обслужване и магазини и УПИ ХII-1552, кв. 106 по регулационния 
план на гр. Ботевград и одобрява пазарна цена на придадената част  в размер на 
4 642.00 (четири хиляди шестстотин четиридесет и два) лева, без ДДС. 
Сделката е облагаема. 
 
          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 
                                                      №201 
                                       гр.Ботевград,28.10.2021 г. 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване на начална тръжна цена 
за продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС на общински недвижим имот, включен в 
Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в 
община Ботевград през 2021 година/вх.№0810-3/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 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,           
                                                                             

Р Е  Ш И: 
 

1. Одобрява начална тръжна цена и дава съгласие за продажба  по реда на 
чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публичен търг с тайно наддаване на общински недвижим 
имот, включен в Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 
собственост в община Ботевград през 2021 г., представляващ: 
           Поземлен имот с идентификатор 05815.304.1698 по КККР на гр. Ботевград, 
с площ от 2970 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; НТП: 
комплексно застрояване, находящ се в ж. к. „Васил Левски“, номер по предходен 
план: квартал 170, УПИ ХXIX, предишен идентификатор: 05815.304.887, при 
начална тръжна цена в размер на 267 300.00 (двеста шестдесет и седем хиляди и 
триста) 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 
                                                      №202 
                                       гр.Ботевград,28.10.2021 г. 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване на начална тръжна цена 
за продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС на общински недвижими имоти, 
включени в Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска 
собственост в община Ботевград през 2021 година/вх.№0810-19/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 26 гласа 
„за“,0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 
29,                                                                                        

Р Е  Ш И: 
 

1. Одобрява начални тръжни цена и дава съгласие за продажба  по реда на 
чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публични търгове с тайно наддаване на общински 
недвижими имоти, включени в Програма за управление и разпореждане с имотите 
- общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., както следва: 
           1.1. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.717 по КККР на гр. 
Ботевград, с площ 952 кв. м., трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, 
номер по преходен план: квартал 168, УПИ IV, по действащия регулационен план 
на гр. Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 76 160.00 (седемдесет и 
шест хиляди сто и шестдесет) лева без ДДС. Сделката е облагаема. 
           1.2.  Поземлен имот с идентификатор 05815.304.718 по КККР на гр. 
Ботевград, с площ 1275 кв. м., трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, 
номер по преходен план: квартал 168, УПИ VI, по действащия регулационен план 
на гр. Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 102 000.00 (сто и две 
хиляди) лева без ДДС. Сделката е облагаема. 
            1.3. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.719 по КККР на гр. 
Ботевград, с площ 1260 кв. м., трайно предназначение на територията: 



урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, 
номер по преходен план: квартал 168, УПИ VII, по действащия регулационен план 
на гр. Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 100 800.00 (сто хиляди и 
осемстотин) лева без ДДС. Сделката е облагаема.  
            1.4. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.720 по КККР на гр. 
Ботевград, с площ 980 кв. м., трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, 
номер по преходен план: квартал 168, УПИ III, по действащия регулационен план 
на гр. Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 78 400.00 (седемдесет и 
осем хиляди и четиристотин) лева без ДДС. Сделката е облагаема.  

      1.5. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.721 по КККР на гр. 
Ботевград, с площ 1155 кв. м., трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, 
номер по преходен план: квартал 168, УПИ II, по действащия регулационен 
план на гр. Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 92 400.00 
(деветдесет и две хиляди и четиристотин) лева без ДДС. Сделката е 
облагаема.  

            1.6. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.722 по КККР на гр. 
Ботевград, с площ 1521 кв. м., трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, 
номер по преходен план: квартал 168, УПИ VIII, по действащия регулационен 
план на гр. Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 121 680.00 (сто 
двадесет и една хиляди и шестстотин и осемдесет) 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 
                                                      №203 
                                       гр.Ботевград,28.10.2021 г. 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване на начална тръжна цена 
за продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС на общински недвижим имот, включен в 
Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в 
община Ботевград през 2021 година/вх.№0810-18/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 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,           
                                                                             

Р Е  Ш И: 
 

1. Одобрява  начална тръжна цена и дава съгласие за продажба  по реда на 
чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публичен търг с тайно наддаване на общински недвижим 
имот, включен в Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 
собственост в община Ботевград през 2021 г., приета с Решение №279/ 30.12.2020 
г., на Общински съвет Ботевград: 
           Урегулиран поземлен имот I-за фурна, находящ се в кв. 40  по плана на с. 
Скравена, с урегулирана площ от 556 кв. м.  уредени регулационни сметки, без 
застроената в него сграда, при начална тръжна цена в размер на 22 240.00 
(двадесет и две хиляди двеста 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 
                                                      №204 
                                       гр.Ботевград,28.10.2021 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в 
недвижим имот – УПИ VI-1112 в кв. 8а по регулационния план на с. Врачеш  
между община Ботевград и физическо лице по реда на чл. 36, ал. 1, т .2 от ЗОС.. 
/вх.№0810-5/ и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 
Общинският съвет –Ботевград  на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 8  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, 
във връзка с чл.41, ал. 2 от ЗОС , чл. 47, ал. 1, т.  2 и ал.  2 от НРПУРОИ и   
проведено поименно   гласуване с 26 гласа „за“,0 гласа „против“, 0 гласа 
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                                                
                                            Р Е  Ш И: 

          1. Дава съгласие да се извърши разпоредителна сделка - прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на общинската собственост в УПИ  VI-1112 в кв. 
8а по регулационния план на с. Врачеш, представляваща: 
          Терен с площ от 32 кв. м., влизащ по регулация от улица в УПИ  VI-1112 
в кв. 8а по регулационния план на с. Врачеш, актуван с акт за частна общинска 
собственост №5343/ 30.07.2021 г., вписан с вх. №2196 от 09.08.2021 г., акт  №8, 
том IX в Служба по вписванията Ботевград, граници на терена: УПИ VI-1112, 
УПИ V-1112, улица, граници на УПИ VI-1112,  улица, УПИ VII-1109, имот пл. 
№1111, УПИ V-1112 . 
          по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС, при пазарна цена на терена в размер на 
960.00 (деветстотин и шестдесет) лева, без включен ДДС (сделката е 
облагаема), 
           в полза на Цонка Стефанова Сърновска, собственик по наследство на 
дворно място от 926 кв. м. за което е отреден УПИ  VI-1112 в кв. 8а по 
регулационния план на с. Врачеш и придаваемо място с площ 52 кв. м. към УПИ  
VI-1112 в кв. 8а, съгласно протокол №3/ 15.04.1983 г., нотариален акт за 
прехвърляне на недвижим имот от 04.10.1977 г., №60, том I, дело №156 от 1977 
г. и удостоверение за наследници изх. №189 от 24.06.2021 г.   

           2. Възлага на Кмета на община Ботевград да изпълни произтичащите 
от т. 1 на  решението процедури по ЗОС. 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                   ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                      №205 
                                       гр.Ботевград,28.10.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в 
недвижим имот – УПИ II-23, 201 в кв. 19 по регулационния план на с. Краево  между 
община Ботевград и физическо лице по реда на чл. 36, ал. 1, т .2 от ЗОС /вх.№0810-4/ 
и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –
Ботевград  на  основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл.41, ал. 2 от ЗОС , 
чл. 47, ал. 1, т.  2 и ал.  2 от НРПУРОИ и   проведено поименно   гласуване с 26 гласа 
„за“,0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,
                                                                                                                          

    Р Е  Ш И: 
 

          1. Дава съгласие да се извърши разпоредителна сделка - прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на общинската собственост в УПИ II-23, 201 в кв. 19 
по регулационния план на с. Краево, целия с урегулирана площ от 1390 кв. м., 
представляваща: 

          Терен с площ от 18 кв. м., влизащ по регулация от улица в УПИ II-23, 201 в кв. 
19 по плана на с. Краево, целия с урегулирана площ от 1390 кв. м., актуван с акт за 
частна общинска собственост №5324/ 16.07.2021 г., вписан с вх. №2304 от 19.08.2021 
г., акт  №83, том 9 в Служба по вписванията Ботевград, граници на терена: улица, УПИ 
III-22, имот пл. №23, УПИ I-18, граници на УПИ II-23, 201: улица, УПИ III-22, УПИ 
IV-21, УПИ VII-19, УПИ VIII-19, УПИ I-18. 
          по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС, при пазарна цена на терена в размер на 360.00 
(триста и шестдесет) лева, без включен ДДС (сделката е облагаема), 

           в полза на Христо Маринов Дянков, собственик на урегулиран поземлен 
имот II-23, 201 в кв. 19 по регулационния план на с. Краево, с урегулирана площ от 
1390 кв.  м., с неуредени регулационни сметки за 18 кв. м., които се придават от 
общински имот – улица, съгласно нотариален акт за продажба на недвижим имот от 
11.06.2021 г., №165, том I, рег. №1533, дело №156 от 2021 г.  
           2. Възлага на Кмета на община Ботевград да изпълни произтичащите от т. 1 на  
решението процедури по ЗОС. 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

  Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                   ПРЕПИС! 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                     №206 
                                       гр.Ботевград,28.10.2021 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  05815.14.68  по Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КК и 
КР) на землището на гр. Ботевград, м. „Витковска падина” с цел промяна 
предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Жилищна сграда“ 
/вх.№0810-12/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 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,                                                                                                               

    Р Е  Ш И: 
 

1.Разрешава изработване на проект за ПУП - ПЗ на Поземлен имот с идентификатор 
05815.14.68 м. „Витковска падина” по КК и КР на гр. Ботевград, с цел промяна 
предназначението на имота за неземеделски нужди за „Жилищна сграда”, 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 паркомясто, 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 
                                                     №207 
                                       гр.Ботевград,28.10.2021 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  05815.5.476 по Кадастрална карта и Кадастрални 
регистри (КК и КР) на землището на гр.Ботевград, м. „Зелин” с цел промяна 
предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Вилна сграда“ 
/вх.№0810-11/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 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ 
от общ брой общински съветници 29,                                                                             
                                         

    Р Е  Ш И: 
 

1.Разрешава изработване на проект за ПУП - ПЗ на Поземлен имот с 
идентификатор 05815.5.476 м. „Зелин” по КК и КР на гр. Ботевград, с цел 
промяна предназначението на имота за неземеделски нужди за „Вилна сграда”, 
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 и паркомясто, 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 
                                                     №208 
                                       гр.Ботевград,28.10.2021 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  05815.60.120  по Кадастрална карта и Кадастрални 
регистри (КК и КР) на землището на гр. Ботевград, м. „Побит камък” с цел 
промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: 
„Жилищно строителство“ /вх.№0810-13/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 гласа 
„против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29, 
                                                                                                                              

    Р Е  Ш И: 
 

1.Разрешава изработване на проект за ПУП - ПЗ на Поземлен имот с 
идентификатор 05815.60.120 м. „Побит камък” 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 паркомясто, 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 
                                                     №209 
                                       гр.Ботевград,28.10.2021 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  73256.14.31,м. „Край селото“  по Кадастрална карта и 
Кадастрални регистри (КККР) на землището на с.Трудовец,  общ..Ботевград с цел 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди /вх.№0810-
20/ и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –
Ботевград  на   основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 20 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 124б, ал. 
1, чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) 
и чл. 40,    ал. 1 от ППЗОЗЗ и   проведено   гласуване с 26 гласа „за“, 0 гласа „против“, 
0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        
                                                                                                       

    Р Е  Ш И: 
 

      1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73256.14.31, м.” Край 
селото”, с. Трудовец, община Ботевград по кадастрална карта и кадастрални 
регистри на землище с. Трудовец с цел промяна предназначението на земята от 
земеделски за неземеделски нужди, като за същия се установи свободно ниско 
жилищно застрояване с показатели - височина H ≤ 10м, Пзастр. ≤ 40%,            Кинт. 
≤ 1,2, Позел. ≥ 40% при спазване на ограничителните линии на застрояване, 
съгласно приложената  скица-предложение. 
       2. Одобрява приложеното задание по чл. 125 от ЗУТ. 
       3. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от горните решения процедури по ЗУТ. 

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



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                   ПРЕПИС! 

 
 
 

                                           Р Е Ш Е Н И Е 
                                                     №210 
                                       гр.Ботевград,28.10.2021 г. 
 
 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване  съгласие  за  учредяване на 
възмездно, безсрочно  право  на  преминаване  през имот – частна общинска 
собственост, с цел осигуряване на достъп до чужд имот по реда на чл. 192, ал. 3 от 
ЗУТ./вх.№0810-22/ 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 от ЗУТ и   проведено  поименно  
гласуване с 26 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой 
общински съветници 29,                                                                                      
                                              

                                                    

Р Е  Ш И: 

 

  
 1.Дава съгласие за учредяване в полза на   Емилия Цанова Мишева  и  

Цено Василев Мишев, с  постоянен адрес: гр. Ботевград, ул. “Христо Ботев“ № 46, 
собственици на поземлен имот   /ПИ/  с идентификатор 05815.2.101 по КК и КР на 
гр. Ботевград, на следното ограничено вещно право: 

 1.1.Възмездно безсрочно право на преминаване през поземлен имот 
/ПИ/ с идентификатор 05815.2.118 по КК и КР на гр. Ботевград, община Ботевград, 
област Софийска, находящ се в местност „Мухалница“, трайно предназначение 
на територията-Защитена, начин на трайно ползване-Ливада, съседи на 
имота:05815.2.264, 05815.2.102, 05815.2.103, 05815.2.101, 05815.2.100, 05815.2.99  и 
05815.2.203, при следните параметри на трасето: - ширина 3 /три/ м.  и средна 
дължина 8,33 /осем цяло, тридесет и три/ м.,  с обща квадратура  от 25 /двадесет и 
пет/ кв. м. 

         2. Предоставеното по точка 1 ограничено вещно право да се усвои от 
заявителите съобразно приложената скица към преписката. 



         
        
 
        3. Цената на правото на преминаване да се заплаща от  заявителите веднъж 

годишно, като се актуализира ежегодно от Комисията по чл. 210 от ЗУТ. 
        
       4. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването на 

произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ и при 
съобразяване с нормите на Закона за опазване на биологичното разнообразие и 
Закона за защитените територии. 

   

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                   ПРЕПИС! 

 
 
 

                                           Р Е Ш Е Н И Е 
                                                     №211 
                                       гр.Ботевград,28.10.2021 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  изграждане  на 
„Разпределителни  газопроводи – 7 бр.  и 13 бр. газопроводни отклонения“ /по 
опис/, на територията на гр. Ботевград./вх.№0810-21/ и становища на 
Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 
основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  във 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. 64, ал. 1-3 във вр. с чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕ и   проведено  
поименно  гласуване с 26 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ 
от общ брой общински съветници 29,                                                                             
                                              

                                                   Р Е  Ш И: 

 
 I. Дава съгласие за  учредяване в  полза  на  „БАЛКАНГАЗ 2000“ АД, с ЕИК 

130203228, със седалище  и  адрес на  управление: гр. Ботевград, ул. “Акад. Стоян 
Романски“ № 2, представлявано от Михаил Петков Димитров - изпълнителен  
директор, на следните права: 

1. Безвъзмездно  право  на  преминаване  и  право  на  прокарване  
/сервитут/ през  част  от поземлени имоти, представляващи публична общинска 
собственост (ПИ) с  идентификатори: 

 05815.302.1027 по  КК  и  КР  на  гр. Ботевград,  с  дължина 38,5 м. 
/тридесет и осем цяло и петдесет метра/, при ширина  на  сервитута 0,80 м. /нула 
цяло  и  осемдесет метра/, или  обща  площ  30,80 кв.м./тридесет цяло и осемдесет 
/  за РГ 20. 01-по южния тротоар на второстепенна улица „Славейков“; 

 05815.304.1510 по  КК  и  КР  на  гр. Ботевград,  с  дължина 181,44 м. 
/сто осемдесет и едно цяло и четиридесет и четири метра/, при ширина  на  
сервитута 0,80 м. /нула цяло  и  осемдесет метра/, или  обща  площ  145,15 кв.м. 
/сто четиридесет  и пет цяло  и петнадесет/ за РГ 20. 02 - по второстепенна улица 
„Захари Стоянов“; 



 05815.304.1584 по  КК  и  КР  на  гр. Ботевград,  с  дължина 121 м. /сто 
двадесет и един метра/, при ширина  на  сервитута 0,80 м. /нула цяло  и  
осемдесет метра/, или  обща  площ  96,80 кв.м. /деветдесет и шест цяло и 
осемдесет /  за част от РГ 20. 03 по  второстепенна  ул. „Ген. Владимир Вазов“; 

 05815.302.1043 по  КК  и  КР  на  гр. Ботевград,  с  дължина 33,8 м. 
/тридесет и три цяло и осемдесет метра/, при ширина  на  сервитута 0,80 м. /нула 
цяло  и  осемдесет метра/, или  обща  площ  27,04 кв. м. /двадесет и седем цяло, 
нула четири/  за РГ 20.04 по второстепенна улица „Зелинград“; 

 05815.304.1534 по  КК  и  КР  на  гр. Ботевград,  с  дължина 51 м. 
/петдесет и един метра/, при ширина  на  сервитута 0,80 м. /нула цяло  и  
осемдесет метра/, или  обща  площ  40,80 кв.м. /четиридесет цяло и осемдесет/ за 
РГ 20.05 по западен тротоар на второстепенна улица „Иван Вазов“; 

 05815.302.1027 по  КК  и  КР  на  гр. Ботевград,  с  дължина 87 м. 
/осемдесет и седем метра/, при ширина  на  сервитута 0,80 м. /нула цяло  и  
осемдесет метра/, или  обща  

 площ  69,60 кв. м. /шестдесет и девет цяло и шестдесет/ за РГ 20.06 по 
второстепенна улица „Славейков“; 

  05815.302.1069 КК  и  КР  на  гр. Ботевград,  с  дължина 28,38 м. 
/двадесет и осем цяло и тридесет и тридесет и осем метра/, при ширина  на  
сервитута 0,80 м. /нула цяло  и  осемдесет метра/, или  обща  площ  22,70 кв.м. 
/двадесет и две цяло и седемдесет/  за РГ 20.06  по второстепенна улица „Княз Ал. 
Батенберг“; 

 05815.302.1027 по  КК  и  КР  на  гр. Ботевград,  с  дължина 25,68 м. 
/двадесет и пет цяло и шестдесет и осем метра/, при ширина  на  сервитута 0,80 
м. /нула цяло  и  осемдесет метра/, или  обща  площ  20,54 кв.м. /двадесет цяло и 
петдесет и четири/  за РГ 20.07 по второстепенна улица „Славейков“-северен 
тротоар; 

  05815.302.1049 по КК  и  КР  на  гр. Ботевград,  с  дължина 14,75 м. 
/четиринадесет цяло и седемдесет и пет метра/, при ширина  на  сервитута 0,80 
м. /нула цяло  и  осемдесет метра/, или  обща  площ  11,80 кв.м. /единадесет цяло 
и осемдесет/  за РГ 20.07  по второстепенна улица „Княз Ал. Батенберг“-западен 
тротоар. 

2.Възмездно  право  на  преминаване  и  право  на  прокарване  /сервитут/ 
през част от:   

2.1. Поземлен  имот  (ПИ) с  идентификатор  05815.304.679  по  КК  и  КР  на  
гр. Ботевград /представляваш УПИ І в кв.167 по действащият план на гр. Ботевград 
/, с  дължина  111,50 м. /сто и единадесет цяло и петдесет метра/, при ширина  на  
сервитута  0,80 м. /нула цяло и  осемдесет метра/, или  обща  площ  89,20 кв.м. 
/осемдесет и девет цяло и двадесет/ за част от РГ 20.03; 

 
 
 



 
2.2. Поземлен имот (ПИ)  с  идентификатор  05815.302.758 по КК и КР на гр. 

Ботевград, /представляващ УПИ І в кв.38 по действащият план на гр. Ботевград/, 
ГО с дължина 7,19 м. /седем цяло и деветнадесет метра/, ширина 0,8 м. /нула цяло и 
осемдесет метра/ и общо засегната площ 5,75 кв.м. / пет цяло седемдесет и пет/. 

 
ІІ. Предоставените по точки І.1 и І.2. ограничени вещни права да се усвоят от 

Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения ТП проект, по част 
Геодезия  и  показаната ситуация на трасето. 

 
ІІІ. 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 
                                                     №212 
                                       гр.Ботевград,28.10.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА БОРИС БОРИСОВ  –  ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за одобряване  схема 
за поставяне на  преместваеми обекти върху терен частна собственост, на общата 
регулационна линия с ПИ 05815-305-142-общинска собственост, по действащия 
регулационен план на град Ботевград /вх.№0810-24/ и становища на Постоянните 
комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание чл.21, 
ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.56 ал.1 и ал.2 от Закон за устройство на територията и 
чл.18, ал. 2, т.3 и чл.10, ал.3 от Наредбата за преместваемите обекти за рекламните, 
информационните и монументално-декоративни елементи на територията на 
Община Ботевград и   проведено  поименно  гласуване със 17 гласа „за“, 0 гласа 
„против“, 7 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,           
                                                                                                                       

                                                   Р Е  Ш И: 

 
1. Дава съгласие за одобряване от главния архитект на община Ботевград, схема 

за поставяне на преместваеми обекти върху терен частна собственост, на общата 
регулационна линия с ПИ 05815.305.142 – общинска собственост, по действащия 
регулационен план на гр. Ботевград. 
 
2. Възлага на Зам. Кмета на Община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от горното решение процедури, при спазване нормативните 
разпоредби по устройство на територията, в т.ч. разпоредбите на чл.56 от Закона 
за устройство на територията (ЗУТ). 

 
 
 

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

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                   ПРЕПИС! 

 
 
 

                                           Р Е Ш Е Н И Е 
                                                     №213 
                                       гр.Ботевград,28.10.2021 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за одобряване  схеми 
за поставяне на 4 бр. рекламно-информационни елементи, върху терен общинска 
собственост по действащия регулационен план на гр. Ботевград/вх.№0810-25/ и 
становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –
Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.56 ал.1 и ал.2 от Закон за 
устройство на територията и чл.18, ал. 2, т.3 и чл.10, ал.3 от Наредбата за 
преместваемите обекти за рекламните, информационните и монументално-
декоративни елементи на територията на Община Ботевград и   проведено  поименно  
гласуване с 23  гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 глас „въздържал се“ от общ брой 
общински съветници 29,                                                                                      
                                              

                                                   Р Е  Ш И: 

 
1.Дава съгласие за одобряване от главния архитект на община Ботевград, 
схеми за поставяне на 4бр. рекламно-информационни елементи 
/информационно-указателни табели, съгласно чл.18, ал.2 т.3 от Наредба за 
преместваемите обекти за рекламните, информационните и монументално-
декоративни елементи/ в поземлени имоти с идентификатори както следва: 
- ПИ 05815.303.176 (НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“), 
гр. Ботевград; 
- ПИ 05815.303.186 (НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“), 
гр. Ботевград. 
- ПИ 05815.305.1055 (НТП „За друг поземлен имот за движение и 
транспорт“), гр. Ботевград. 
- ПИ 05815.301.329 (НТП „За второстепенна улица“), гр. Ботевград. 
 
 

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



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                   ПРЕПИС! 
 
 
 

                                           Р Е Ш Е Н И Е 
                                                     №214 
                                       гр.Ботевград,28.10.2021 г. 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  определяне на минимални и 
максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър-пробег за 
2022 г./вх.№0810-16/ и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 
Общинският съвет –Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.24а, 
ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози, чл. 24, ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 
34 от 6 декември 1999 г- за таксиметров превоз на пътници и   проведено    гласуване 
с 14  гласа „за“, 2 гласа „против“, 10 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,                                                                                                              
                                                   Р Е  Ш И: 

1. Определя минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър 

пробег за 2022 година, валидни за територията на община Ботевград, както следва: 

- дневна тарифа за един километър пробег                        0.79 лв. 

- нощна тарифа за един километър пробег                         0.89 лв. 

2. Определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един 

километър пробег за 2022 година, валидни за територията на община Ботевград, 

както следва: 

- дневна тарифа за един километър пробег                        1.50 лв. 

- нощна тарифа за един километър пробег                         2.00 лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Ботевград последващите съгласно закона действия.  

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

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                   ПРЕПИС! 

 
 
 

                                           Р Е Ш Е Н И Е 
                                                     №215 
                                       гр.Ботевград,28.10.2021 г. 
 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно именуване на улица в . с. Врачеш, 
община Ботевград /вх.№0810-23/и становища на Постоянните комисии по  същия 
въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и   
проведено    гласуване с 26  гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от 
общ брой общински съветници 29,                                                                                
                                              
                                                   Р Е  Ш И: 

 

1. Именува улица в с. Врачеш, общ.Ботевград, както следва: 

1.1. Улица, определена с о. т. 374-о.т.375-о.т.376-о.т.377 се именува улица „Липа“. 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                   ПРЕПИС! 

 
 
 

                                           Р Е Ш Е Н И Е 
                                                     №216 
                                       гр.Ботевград,28.10.2021 г. 
 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отпускане на средства за закупуване 
на газов котел с бойлер за нуждите на ДГ „Синчец“ и ДГ „Звънче“ в гр. Ботевград 
/вх.№0810-15/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“, 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 9 800,00 (девет хиляди и 
осемстотин) лева с включен ДДС за следните обекти: 

 Доставка и монтаж на газов котел с бойлер в ДГ „Синчец“, гр. 
Ботевград". 

 Доставка и монтаж на газов котел с бойлер в ДГ „Звънче“, 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 
                                                     №217 
                                       гр.Ботевград,28.10.2021 г. 
 
 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отпускане на допълнителни 
финансови средства за еднократна енергийна помощ /дърва за огрев за 12 човека по 
5 куб.м./ на военноинвалидите и ветераните от войните в общината през зимния 
период на 2021/2022 г /вх.№0810-27/ и становища на Постоянните комисии по  
същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и   проведено  
поименно  гласуване с 24  гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от 
общ брой общински съветници 29,                                                                                
                                              
                                                   Р Е  Ш И: 

 

1. Дава съгласие от собствени приходи на Община Ботевград да бъдат отпуснати  
финансови средства в размер на 900,00 (деветстотин лева) с включен ДДС за 
доплащане към отпусната еднократна енергийна помощ /дърва за огрев за 12 човека 
по 5м³/ на военноинвалидите и ветераните от войните в общината през зимния 
период на 2021/2022г. 

 
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 
                                                     №218 
                                       гр.Ботевград,28.10.2021 г. 
 
 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отпускане на средства  от 
собствени приходи на община Ботевград за закупуване и монтиране на 4 бр. 
климатизатори в  сградата на кметство с.Скравена /вх.№0810-28/и становища на 
Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 
основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.8от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и   проведено  поименно  гласуване с 24 гласа „за“, 0 
гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,
                                                                                                                            
                                                Р Е  Ш И: 

 

1.Дава съгласие, да бъдат отпуснати  финансови средства  в размер до 6008.00 
/шест хиляди и осем/ лева от собствени приходи на Община Ботевград за  
закупуване и монтиране на четири броя климатизатори в сградата на кметство с. 
Скравена, община Ботевград. 
 

 
 
 

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

 


