
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

                   ПРЕПИС! 

                            

 

 

                                            

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №219 

                                       гр.Ботевград,25.11.2021 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МЕТОДИ ДРАГАНОВ  – КМЕТ НА КМЕТСТВО С. 

СКРАВЕНА,ОБЩИНА  БОТЕВГРАД на Информация за административното, 

териториалното и социално-икономическо развитие на кметство с. Скравена 

/вх.№0811-6/ и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 

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

местното самоуправление и местната администрация  и   проведено     гласуване 

с 27 гласа „за“,0 гласа „против“, 1 глас „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,                                                                                      

  

 

Р Е  Ш И: 

 
 

1. Приема Информация за административното, териториалното и 

социално-икономическо развитие на кметство с. Скравена. 

 

 

 

 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

        Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

                   ПРЕПИС! 

                            

 

 

                                            

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №220 

                                       гр.Ботевград,25.11.2021 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Ботевград/вх.№0811-5/ и становища 

на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на  

основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 57 и чл. 75-79 от АПК, 

чл. 28, ал. 1, вр. чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от ЗНА и чл. 147а, ал. 1 от ЗУТ  и   проведено     

поименно гласуване с 24 гласа „за“,1 глас „против“, 2 гласа „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: 

 

1. В чл. 38 се създава нова т. 52.а. със следното съдържание: 

„52.а. Промяна на предназначението на сгради или самостоятелни 

обекти в сгради (СОС) без извършване на СМР по реда на чл. 147а от ЗУТ - 

50 % от таксата по чл. 38, т. 64 - 14 дни;“. 

  



II. В разпоредбите на Глава Трета „Цени на услуги, неуредени със 

закон, предоставяни от Община Ботевград на физически и юридически 

лица“, се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. Чл.55б. се изменя както следва: 

„Чл.55б. Цени на услуги на Общинска почивна база „Боженишки 

Урвич“:  

         1. Цена за двойна стая  за периода от – 01 април-30 септември -55.00 

лева на ден за дните петък  - събота вкл.официални празници  и цена за 

двойна стая- 45.00 лева  на ден за дните от неделя до четвъртък , като цените 

включват закуска и сезонно ползване на басейн. 

1.1. Цена за двойна стая за периода 01 април - 30 септември за 

пенсионери и ученици от община Ботевград, юридически лица с 

нестопанска цел, регистрирани и упражняващи дейност на територията на 

община Ботевград и за организирано ползване от училища за провеждане на 

мероприятия – 45.00 лева на ден. Цената включва закуска и сезонно 

ползване на басейн. 

          2. Цена за двойна стая  за периода от – 01 октомври -31 март -70.00 

лева на ден за дните петък  и събота вкл.официални празници  и цена  за  

дните от неделя до четвъртък -55.00 лв  , като цените включват закуска 

2.1 Цена за двойна стая за периода 01 октомври - 31 март за 

пенсионери и  ученици от община Ботевград, юридически лица с 

нестопанска цел, регистрирани и упражняващи дейност на територията на 

община Ботевград и за организирано ползване от училища за провеждане на 

мероприятия – 55.00 лева на ден. Цената включва закуска. 

 

         3.Цена за двойна стая при единично настаняване - 45.00 лева на ден за 

периода 01 април - 30 септември, включва закуска и сезонно ползване на 

басейн. 

3.1.Цена за двойна стая при единично настаняване  за периода 01 април 

- 30 септември за пенсионери и ученици от община Ботевград,  юридически 

лица с нестопанска цел, регистрирани и упражняващи дейност на 

територията на община Ботевград и за организирано ползване от училища 

за провеждане на мероприятия – 35.00 лева на ден. Цената включва закуска 

и сезонно ползване на басейн.  

        4. Цена за двойна стая при единично настаняване - 55.00 лева на ден за 

периода 01 октомври - 31 март, включва закуска. 

        4.1.Цена за двойна стая при единично настаняване за периода 01 

октомври - 31 март за пенсионери и ученици от община Ботевград, 

юридически лица с нестопанска цел, регистрирани и упражняващи дейност 

на територията на община Ботевград, и за организирано ползване от 

училища за провеждане на мероприятия – 45.00 лева на ден. Цената 

включва закуска. 



5. Цена апартамент при настанени двама човека    - 90.00 лева на ден, 

включва закуска и сезонно ползване на басейн.  

1.1. Цена апартамент за пенсионери и ученици от община Ботевград, 

юридически лица с нестопанска цел, регистрирани и упражняващи дейност 

на територията на община Ботевград и за организирано ползване от училища 

за провеждане на мероприятия - 75.00 лева на ден, включва закуска и 

сезонно ползване на басейн.  

6. Нощувка на деца до 7 години не се заплаща. 

7. Такса за допълнително легло – 20.00 лв., включва закуска и сезонно 

ползване на басейн.  

8. Такса за ползване на открития плувен басейн в периода 01 юни – 31 

август за ученици, студенти и пенсионери от Община Ботевград - 7.00 лева 

на ден, а за всички останали лица - 10.00 лева на ден. 

9. Такса за ползване на ресторанта след 24:00 ч. – 30.00 лв./ч.“. 

 

 

 

 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

        Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

                   ПРЕПИС! 

                            

 

 

                                            

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №221 

                                       гр.Ботевград,25.11.2021 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.№0811-4/и становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на  

основание   чл.21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9  от ЗОС и чл. 4, ал. 2  от 

НРПУРОИ и   проведено     поименно гласуване с 27 гласа „за“,0 гласа „против“, 

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

                                                                

 

Р Е  Ш И: 
         1. Дава съгласие Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост в община Ботевград през 2021 г. да се актуализира, както 

следва:  

         1.1. Раздел III. буква Б. Имоти, които Община Ботевград има готовност да 

продаде или да учреди право на строеж се допълни със следния имот:  

         Поземлен имот с идентификатор 05815.101.61 по КК и КР на гр. Ботевград, 

с площ от 1031 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, номер по предходен план: 101061, местоположение 

спрямо строителните граници на населеното място: до 1 км; местоположение 

спрямо пътната мрежа с трайна настилка: до 1 км          

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

прекрати съсобственост с физически или юридически лица да се допълни със 

следния имот: 



         - Урегулиран поземлен имот I-587 в кв. 32 по плана на с. Литаково, целия с 

урегулирана площ от 420 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 

                                                      №222 

                                       гр.Ботевград,25.11.2021 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.№0811-1/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 27 гласа „за“,0 гласа 

„против“, 0 глас „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 05815.303.306 по КККР на гр. 

Ботевград, с площ от 2420 кв. м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана; НТП: за друг вид производствен, складов обект, номер по 

предходен план: квартал 202, УПИ ХLIX, адрес на поземления имот: гр. 

Ботевград, п. к. 2140, ул. „Цар Иван Шишман“ №41, при начална тръжна цена 

в размер на 193 600.00 (сто деветдесет и три хиляди и шестстотин) 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 

                                                      №223 

                                       гр.Ботевград,25.11.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  даване съгласие за продажба на 

дълготрайни материални активи, собственост на „Многопрофилна болница за 

активно лечение-Ботевград“ ЕООД./вх.№0811-8/ и становища на Постоянните 

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

ал.1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, т. 17 и чл. 20, ал. 1 от НУПСОВОЧКТД  

и   проведено    поименно гласуване с 28 гласа „за“,0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        

                                                                
                                                       Р Е  Ш И: 

     1. Дава съгласие за продажба на ДМА, собственост на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД, представляващи:  

           - Фолксваген Пасат с рег. №СО 8069 СХ; 

           - Фолксваген Кади с рег. №СО 7057 АТ; 

           - Шевролет    Калос с рег. №СО 2068 ВН. 

          2. Възлага на управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, да организира 

извършването на произтичащите от т. 1 на  решението процедури по реда на 

НРПУРОИ и да предложи максимални цени за закупуване на два нови 

автомобила за нуждите на търговското дружество. 

 

 
 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

    

        Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

                   ПРЕПИС! 

                            

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №224 

                                       гр.Ботевград,25.11.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване на съгласие за изработване 

проект за изменение на Подробния устройствен план – план за регулация (ПР) на 

УПИ I-1276 и УПИ II- 1274  в кв.64 по плана на в.з, Зелин, гр. Ботевград 

(Поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 05815.306.486, 05815.306.487, 

05815.306.1027, 05815.306.1074 по Кадастрална карта и кадастрални регистри 

(КККР) на землище Ботевград)/вх.№0811-11/ 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.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал.2, т.6 и 135, ал.2 от 

ЗУТ и   проведено     гласуване с 28 гласа „за“,0 гласа „против“, 0 глас „въздържал 

се“ от общ брой общински съветници 29,                                                                                      

  
                                                       Р Е  Ш И: 

1. Дава съгласие за изработване проект за изменение на подробния 

устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ I-1276 и УПИ II- 1274, 

кв. 64 по регулационния план на      в.з, Зелин, гр. Ботевград (засегнати поземлени 

имоти с идентификатори по КККР в обхвата – 05815.306.486, 05815.306.487, 

05815.306.1027 и 05815.306.1074), като регулационна линия между същите се 

промени и съвпадне с имотната граница между ПИ 05815.306.486 и ПИ 

05815.306.487 и продължи към уличната регулация, съгласно приложената 

скица-предложение. 

2. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на КККР за имоти с 

идентификатори 0581.306.1027 и 05815.306.1074 в обхвата на предложението с 

цел обособяване на отделни имоти, предвидени като придаваеми части към УПИ 

I-1276. 

3. 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 

                                                  

                                                     №225 

                                       гр.Ботевград,25.11.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно. Одобряване на проект за изменение 

на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) на Урегулирани 

поземлени имоти - УПИ II-За производствена дейност, за автомивка, пералня и 

търговски обект, УПИ III-За производствена дейност, УПИ IV-За 

производствена дейност, търговска дейност и офис и УПИ V-общ. в квартал 225, 

УПИ I-За обществено обслужващи дейности в квартал 225а, УПИ I-За жилищно 

и обществено обслужване и УПИ VII-общ. в кв. 148  и ПУП-План за улична 

регулация (ПУР) на улица с осови точки о.т. 231а – о.т. 231б – 317б,  улица с 

осови точки о.т. 209 – о.т. 209а – о.т. 317 и улица с осови точки о.т. 209а – о.т. 

209б – о.т. 209в – о.т. 317в по действащ регулационен план на гр. Ботевград  

/вх.№0811-9/и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 

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

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

чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), и   

проведено    поименно гласуване с 28 гласа „за“,0 гласа „против“, 0 глас 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        

                                                              
                                                       Р Е  Ш И: 

1. Одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план за 

регулация (ПУП-ПР) на урегулирани поземлени имоти - УПИ II-За 

производствена дейност, за автомивка, пералня и търговски обект, УПИ III-За 

производствена дейност, УПИ IV-За производствена дейност, търговска дейност 

и офис и УПИ V-общ. в квартал 225, УПИ I-За обществено обслужващи дейности 

в квартал 225а, УПИ I-За жилищно и обществено обслужване и УПИ VII-общ. в 

кв. 148  и ПУП-План за улична регулация (ПУР) на улица с осови точки о.т. 231а 

– о.т. 231б – 317б,  улица с осови точки о.т. 209 – о.т. 209а – о.т. 317 и улица с 

осови точки о.т. 209а – о.т. 209б – о.т. 209в – о.т. 317в по действащ регулационен 

план на гр. Ботевград (поземлени имоти с идентификатори 05815.305.479, 

05815.305.480, 05815.305.481, 05815.305.482, 05815.305.483, 05815.305.484, 

05815.305.486, 05815.305.1015, 05815.305.1012 и 05815.305.1011 по Кадастрална 



карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Ботевград) като се предвиди 

следното: 

Промяна на плана за улична регулация на улица с осови точки о.т. 231а – о.т. 

231б – 317б (ПИ с идентификатор 05815.305.1015), която предвижда 

прехвърляне на части от прилежащите имоти към улицата, както следва: 

От УПИ III-За производствена дейност в квартал 225 (ПИ с идентификатор 

05815.305.1015) към улица - терен с площ 41 кв. м. 

От УПИ IV-За производствена дейност, търговска дейност и офис (ПИ с 

идентификатор 05815.305.481) към улица - терен с площ 127 кв. м. 

От УПИ V-общ. (ПИ с идентификатор 05815.305.482) към улица - терен с площ 

15 кв. м. 

Отпадане на улица с осови точки о.т. 209а – о.т. 317 (ПИ с идентификатор 

05815.305.1012) 

(3)Отпадане на квартал 225а и УПИ I-За обществено обслужващи дейности в 

него; 

(4) Промяна на плана за улична регулация на улица с осови точки о.т. 209 –  о.т. 

209а – о.т. 209б – о.т. 209в – о.т. 317в (ПИ с идентификатор 05815.305.1011, 

05815.305.1012), създаване на нови осови точки – о.т. 209ж, о.т. 209з и о.т. 209и, 

както и обособяването на тротоар от западната страна. 

(5) Промяна на засегнатите в т. (1) и т. (4) урегулирани имоти, като от 

отпадналите в т. (2) и      т. (3) улица и УПИ I-За обществено обслужващи 

дейности и от променената в т. (4) улица се прехвърлят съответно: 

От общински имоти към УПИ II- За производствена дейност, за автомивка, 

пералня и търговски обект в квартал 225 (ПИ с идентификатор 05815.305.479) - 

терен с площ 154 кв. м. 

От общински имоти към УПИ III-За производствена дейност в квартал 225 (ПИ 

с идентификатор 05815.305.480) - терен с площ 580 кв. м. 

От общински имоти към УПИ IV-За производствена дейност, търговска 

дейност и офис (ПИ с идентификатор 05815.305.481) - терен с площ 377 кв. м. 

От общински имоти към УПИ V-общ. (ПИ с идентификатор 05815.305.482) - 

терен с площ 15 кв. м. 

От УПИ I-За жилищно и обществено обслужване в кв. 148 (ПИ с идентификатор 

05815.305.484) към улица - терен с площ 7 кв. м  

От УПИ VII-общ. в кв. 148 (ПИ с идентификатор 05815.305.486) към улица - 

терен с площ 3 кв. м 

(6) Образуване на нови урегулирани поземлени имоти в обхват на останалите 

части от отпадналите по т. (2) и т. (3) улица и  УПИ I-За обществено обслужващи 

дейности, съответно: 

Нов УПИ VI-За жилищно строителство в квартал 225 с площ 546 кв. м; 

Нов УПИ VII-За жилищно строителство в квартал 225 с площ 513 кв. м; 

Нов УПИ VIII-За жилищно строителство в квартал 225 с площ 513 кв. м; 

съгладсноо приложената графична част на проекта. 



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

произтичащите от горното решение процедури. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

      

 

 

 

 

 

        Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

                   ПРЕПИС! 

                            

                                              

         Р Е Ш Е Н И Е 

            №226                                                                                          

гр.Ботевград,25.11.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за изработване на 

проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/-План за регулация/ПР 

на УПИ V- За жилищно строителство и УПИ  XX-За жилищно строителство в 

кв.168 и нова улица по плана на гр. Ботевград/вх.№0811-10/и становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 

основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 134, ал. 1, т. 1 и  чл. 

134, ал. 2,   т. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), и   проведено    

поименно гласуване с 28 гласа „за“,0 гласа „против“, 0 глас „въздържал се“ от 

общ брой общински съветници 29,                                                                                    

  
                                                       Р Е  Ш И: 

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

устройствен план /ПУП/-План за регулация/ПР/ на УПИ XX-За жилищно 

строителство и УПИ V-За жилищно строителство в квартал 168 по плана на гр. 

Ботевград, като се промени конфигурацията на същите, отвори се нова улица с 

осови точки о.т 778б – о.т 778г и се образува нов квартал – 168а (Засегнати 

поземлени имоти с идентификатори 05815.304.715 и 05815.304.716 по КККР на 

гр. Ботевград), съгласно приложената скица-предложение. 

    

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

на произтичащите от горното  решение процедури. 

 
 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

      

 

 

 

        Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

                   ПРЕПИС! 

                            

                                              

         Р Е Ш Е Н И Е 

            №227                                                                                          

гр.Ботевград,25.11.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за одобряване  

схема за поставяне  на 1 бр. Вендинг автомат, върху терен общинска собственост 

по действащия  регулационен план на с. Трудовец/вх.№0810-12/и становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 

основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.56 ал.1 и ал.2 от Закон за устройство на 

територията и чл.6, т..8 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 26 гласа 

„за“,1 глас „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, схема за поставяне на 1брой Вендинг автомат в УПИ VI –За 

СОНС, кв. 58, с. Трудовец,общ.Ботевград. 
 

 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

      

 

 

 

 

        Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

                   ПРЕПИС! 

                            

                                              

         Р Е Ш Е Н И Е 

            №228                                                                                         

гр.Ботевград,25.11.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване на съгласие за одобряване на 

схеми за поставяне на преместваеми обекти – камери от система за 

видеонаблюдение (крайни отклонители), върху съоръжения на уличното 

осветление -  общинска собственост в гр. Ботевград, с. Липница, с. Боженица,  с. 

Радотина и с. Краево /вх.№0811-14/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 Закона за устройство на територията, чл. 6, т.9.1 и 

чл. 10, ал.1 и ал.3 от Наредбата за преместваемите обекти за рекламните, 

информационните и монументално-декоративни елементи на територията на 

Община Ботевград и проведено    поименно гласуване с 24 гласа „за“,0 гласа 

„против“, 4 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29, 

                                                                                     

                                                                                    
                                                       Р Е  Ш И: 

 

 

1. Дава съгласие за одобряване от гл. архитект на Община Ботевград – Схеми за 

разполагане на преместваеми обекти, представляващи – камери за 

видеонаблюдение (крайни отклонители), върху съоръжения на уличното 

осветление - общинска собственост, в   гр. Ботевград, с. Липница, с. Боженица, 

с. Радотина и с. Краево,  съгласно приложените схеми – предложения. 

 
 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

      

 

 

 

 

        Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

                   ПРЕПИС! 

                            

                                              

         Р Е Ш Е Н И Е 

            №229                                                                                         

гр.Ботевград,25.11.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на 

финансови средства за покупка правото на собственост върху части от 

недвижими имоти-частна собственост на физически лица /вх.№0811-15/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 

26 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 15 440/Петнадесет хиляди 

,четиристотин и читиридесет/ лева за покупка правото на собственост върху 

части от недвижими имоти-частна собственост на физически лица. 

 
 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

      

 

 

 

 

         

зготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

                   ПРЕПИС! 

                            

                                              

         Р Е Ш Е Н И Е 

            №230                                                                                         

гр.Ботевград,25.11.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване  съгласие  за  отпускане на 

финансови средства от собствени приходи на община Ботевград за доставка на 9 

бр. IPкамери./вх.№0811-16/ и становища на Постоянните комисии по  същия 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено    

поименно гласуване с 26 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 2 625.59/ две хиляди 

шестстотин двадесет и пет лева и 59 ст./ лева за доставка на 9 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 

            №231                                                                                         

гр.Ботевград,25.11.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИЛИН ЧЕРНЯШКИ  – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД на Докладна записка  относно изменение 

на Решение №195/30.09.2021 година на Общински съвет - Ботевград/вх.№0811-

7/, предложение на Дамян Маринов-общински съветник 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 във вр. с чл.36,ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и 

дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация 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. Изменя Приложение 1 към Решение   №195/30.09.2021 година в частта за 

м. декември 2021 година, която приема следния вид: 

М. ДЕКЕМВРИ – 22.12.2021 година 

1.  Информация за състоянието и управлението  на общинската собственост 

в Община Ботевград. 

     Докл.:Иван Гавалюгов -  Кмет на Община-Ботевград 

2.  Докладни записки 

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

тримесечие на 2022 година 

     Докл.Илин Черняшки -  Председател на Общински съвет-Ботевград 

 
 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

      

       Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

                   ПРЕПИС! 

                            

                                              

         Р Е Ш Е Н И Е 

            №232                                                                                         

гр.Ботевград,25.11.2021 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка  относно отпускане на финансови средства 

от собстени приходи на община Ботевград,необходими за закупуване на 

лапароскопска апаратура за нуждите на „/вх.№0811-7/“МБАЛ-

Ботевград„/вх.№0811-18/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 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 бъдат отпуснати финансови средства от собствени 

приходи на Община Ботевград в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева, 

необходими за закупуване на лапароскопска апаратура за нуждите на 

„Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Ботевград” ЕООД. 

 

 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 

 



 

 

 

 

 

 


