
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №16 

                                  гр.Ботевград,24.02.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ЕЛЕНКО ИВАНОВ – КМЕТ НА КМЕТСТВО С. 

ТРУДОВЕЦ на  Доклад за социално-икономическото състояние на с. 

Трудовец, община Ботевград за 2021 година /вх.№0802-14/ 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    25 гласа „за“0 гласа „против“,0 

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

                                                               

 

Р Е  Ш И: 

 

 

1. Приема  Доклад за социално-икономическото състояние на с. Трудовец, 

община Ботевград за 2021 година. 

 
 

 

 

 

 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
   

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №17 

                                  гр.Ботевград,24.02.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД на Отчет  за дейността на Общински 

съвет – Ботевград за периода 01.07.2021-31.12.2021 г./вх.№0802-19/ 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  за дейността на Общински съвет – Ботевград за 

периода 01.07.2021-31.12.2021 г 

 

 

 

 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
   

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №18 

                                  гр.Ботевград,24.02.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Отчет за изпълнението на решенията, на Общински съвет – 

Ботевград за второто шестмесечие на  2021 година /вх.№0802-29 /и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във вр. с чл.44,ал.1,т.7  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и   проведено   гласуване  с    24 

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

съветници 29,                                                                                       

 

Р Е  Ш И: 

 

 

1.Приема Отчет за изпълнението на решенията, на Общински съвет – 

Ботевград за второто шестмесечие на  2021 година. 

 

 

 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
   

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №19 

                                  гр.Ботевград,24.02.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  МИХАИЛ МИХАЙЛОВ – ДИРЕКТОР НА 

ОП“БАЛКАН“– БОТЕВГРАД на Информация за дейността на ОП “Балкан“, 

гр. Ботевград за 2021 година/вх.№0802-18/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    23 гласа „за“,1 глас „против“,3 гласа „въздържал 

се“ от общ брой общински съветници 29,                                                                                     

  

 

Р Е  Ш И: 

 

 

1. Приема  Информация за дейността на ОП “Балкан“, гр. Ботевград за 2021 

година. 

 

 

 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
   

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №20 

                                  гр.Ботевград,24.02.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  приемане на  Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба  №1 за поддържане и опазване  на обществения ред, 

общественото имущество и околната среда в община  Ботевград/вх.№0802-5/ 

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 Административно процесуалния кодекс, 

чл. 28, ал. 1, вр. чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 и ал. 3 от Закона за нормативните 

актове, чл. 79б от Закона за административните нарушения и наказания, чл. 19, 

ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата и чл. 94, ал. 3 от Закона за движение по пътищата,  

и   проведено   гласуване  с    20 гласа „за“0 гласа „против“,5 глас „въздържал се“ 

по т.I.1.; с   16 гласа „за“,2 гласа „против“,7 гласа „въздържал се“ по т.I.2; с    21 

гласа „за“,1 глас „против“,4 глас „въздържал се“ по т.II.1; с    19 гласа „за“, 0 

гласа „против“,6 гласа „въздържал се“ по т.III.1,от общ брой общински 

съветници 29,                                                                                       

 

Р Е  Ш И: 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 

поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и 

околната среда в община Ботевград, както следва: 

  

I. В разпоредбите на Глава Пета „Безопасност и организация на 

движението по улиците и ред в обществения транспорт“, се правят следните 

изменения и допълнения: 

 

1. Чл. 23, т. 17 се изменя както следва: 

„17. Домуването на товарни автомобили, автобуси, автомобили със 

специално предназначение, трактори, самоходни машини, ремаркета и 

полуремаркета на уличните платна.“. 

 

2. Създава се чл. 23а със следното съдържание: 



„Чл. 23а. По изключение се допуска престой и паркиране на пътни 

превозни средства /ППС/ с допустима максимална маса до 2,5 тона върху 

тротоарите, само на определените от Община Ботевград и обозначени с 

вертикална и/или хоризонтална пътна маркировка места, успоредно на оста на 

пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за 

преминаване на пешеходците.“. 

 

II. В разпоредбите на Глава Десета „Административно наказателни 

разпоредби“, се правят следните изменения и допълнения: 

1. Чл. 64 се изменя както следва: 

 „Чл. 64. (1) В случай че нарушителят не желае да обжалва наказателното 

постановление в частта относно наложената глоба, може да заплати в 14-дневен 

срок от връчване на наказателното постановление 80 на сто от нейния размер. 

 (2) По отношение на въпросите за влизане в сила на наказателното 

постановление в частта относно наложената глоба, наложените с глобата 

кумулативни наказания, прекратяване на административно наказателното 

производство и прилагане на разпоредбите съответно при наложена 

имуществена санкция се прилагат разпоредбите на чл. 79Б от ЗАНН.“. 

 

III. В разпоредбите на „Допълнителни разпоредби“, се правят 

следните изменения и допълнения: 

1. §1, т. 3 се изменя както следва: 

„3. Домуването на товарни автомобили, автобуси, автомобили със 

специално предназначение, трактори, самоходни машини, ремаркета и 

полуремаркета“ е престоят им на уличните платна за времето от 20:00 часа до 

06:00 часа. Легалните дефиниции за типовете техника посочени в изр. първо са 

дадени в §6 от Допълнителни разпоредби на Закона за движение по пътищата.“. 

 

 
 

 

 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
   

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №21 

                                  гр.Ботевград,24.02.2022 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.№0802-13/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 и чл. 28, ал. 1, вр. чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от ЗНА и   проведено  

поименно  гласуване  с    18 гласа „за“, 3 гласа „против“,5 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 Трета „Цени на услуги, неуредени със 

закон, предоставяни от Община Ботевград на физически и юридически 

лица“, се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. В чл. 55: 

а) т. 1.1. и т. 1.2. се изменят както следва: 

 

1.1. Билети за еднократно посещение: 

 Деца и ученици/в лв. Възрастни/в лв. 

Басейн  7.00 10.00 

Ползване на басейн 

без да се допускат 

други посетители – 

цената на билета 100 

лв./час 

  



Сауна 5.00 7.00 

Фитнес  3.00 8.00 

 

1.2. Карти за многократно посещение: 

 Деца и ученици/в лв. Възрастни/в лв. 

Карта за 10 посещения 

в 

рамките на 1 /една/ 

година 

от датата на 

закупуване 

50.00 75.00 

Карта за 25 посещения 

в рамките на 1 (една) 

година от датата на 

закупуването 

90.00 150.00 

Карта за 50 посещения 

в рамките на 1 (една) 

година от датата на 

закупуването 

150.00 225.00 

Карта за 100 

посещения в рамките 

на 1 (една) година от 

датата на закупуването 

250.00 400.00 

2. В чл. 55а: 

а) в т. 1.1. думите и цифрите „5.00 лева на час“ се заменят със „7.00 

лева на час“. 
б) в т. 1.2. думите и цифрите „7.00 лева на час“ се заменят с „10.00 

лева на час“. 

в) в т. 1.3. думите и цифрите „60.00 лева на час“ се заменят със 

„100.00 лева на час“. 

 г) създава се нова т. 7. със следното съдържание: 

  

„7. Такса за ползване на терен с изкуствена настилка за футбол: 

7.1. 90 мин. (провеждане на стандартен футболен мач) – 480 лв.  

7.2. 90 мин. на осветление (провеждане на стандартен футболен мач) 

– 600 лв.  

* В цената по т. 7.1. и 7.2. се включва и ползването на съблекалните. 

 

3. В чл. 55б. се създава нова т.7а. със следното съдържание: 

„7а. За организирани групи над 20 души, включително такива, 

организирани от туроператори се прави отстъпка в размер на 10% от общата 

стойност на нощувките. Отстъпката не се комбинира с други намаления.“. 
 



  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

  Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №22 

                                  гр.Ботевград,24.02.2022 г. 

 

 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно определяне на годишни наемни 

цени при отдаване под наем на земеделски земи-частна общинска собственост-

ниви, изоставени трайни насаждения и др./вх.№0802-4//и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 

основание  чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за 

общинската собственост и чл. 32 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 отдава под наем за срок до 

5 (пет) години свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост – 

земеделски земи от общинския поземлен фонд, собственост на Община 

Ботевград и такива по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване: ниви, 

изоставени трайни насаждения и други след провеждане на публични търгове с 

тайно наддаване. 

            

 

 



          2.  Определя начални тръжни годишни наемни цени при отдаване под 

наем през 2022 г. на земеделски земи, собственост на община Ботевград и 

такива по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ по категории, както следва: 
 

№ Населено 

място 

Ниви 

от І до VІІ 

категория  

лв./дка  

Ниви 

от VІІІ до Х 

категория  

лв./дка 

Изоставени 

трайни 

насаждения и 

други  

от І до VІІ 

категория   

лв./дка 

Изоставени 

трайни 

насаждения и 

други  

от VІІІ до Х 

категория   

лв./дка 

1 Ботевград 24.00 21.00 19.00 17.00 

2 Врачеш 24.00 21.00 19.00 17.00 

3 Трудовец 24.00 21.00 19.00 17.00 

4 Скравена 24.00 21.00 19.00 17.00 

5 Новачене 24.00 21.00 19.00 17.00 

6 Литаково 24.00 21.00 19.00 17.00 

7 Радотина 24.00 21.00 19.00 17.00 

8 Краево 24.00 21.00 19.00 17.00 

9 Рашково 24.00 21.00 19.00 17.00 

10 Гурково 24.00 21.00 19.00 17.00 

11 Боженица 24.00 21.00 19.00 17.00 

12 Липница 24.00 21.00 19.00 17.00 

  

            3. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира произтичащите 

процедури по т. 1 и т. 2 по реда на  ЗОС . 

 
 

 

 

 

 

 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №23 

                                  гр.Ботевград,24.02.2022 г. 

 

 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отдаване  под наем през 2022 година 

на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за общо и индивидуално 

ползване/вх.№0802-8/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет –Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл. 37 и 

чл. 37о  от ЗСПЗЗ, чл. 98 от ППЗСПЗЗ и във връзка с изготвени пазарни наемни 

цени от оценител със сертификат за правоспособност за оценка на земеделски 

земи и трайни насаждения №81000314/ 16.08.2011 г. издаден от  Камарата на 

оценителите 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 община Ботевград да предостави през 2022 г. пасища, 

мери и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване на 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селско 

стопански животни, регистрирани в Интеграционната система на БАБХ и за 

общо ползване от общоселските стада. 

 2. Утвърждава Списък на  пасища, мери и ливади за общо и индивидуално 

ползване в община Ботевград за стопанската 2022 – 2023 година по 

местонахождение, начин на трайно ползване, категория и площ, съгласно 

Приложение №1. 

3. Приема годишен план за паша в община Ботевград за стопанската 2022 

- 2023 година, съгласно Приложение №2. 

4. Утвърждава задълженията на общината и ползвателите за поддържане 

на пасищата, мерите и ливадите, съгласно Приложение №3. 



5. Утвърждава Правила за ползване на общинските мери и пасища за 

отглеждане на животните в съответствие с условията за поддържане на земята в 

добро екологично и земеделско състояние, съгласно приложение №4. 

6.  Определя годишна пазарна наемна цена за стопанската 2022 - 2023 

година за 1 (един) дка пасища, мери и ливади по категории и по землища както 

следва: 

№ Населено 

място 

Пасища, 

мери от І 

до VІІ 

категория  

 

лева/дка 

Пасища, 

мери от 

VІІІ до Х 

категория 

 

лева/дка 

Ливади, 

мери от І 

до VІІ–ма 

категория  

 

лева/дка 

Ливади, 

мери от 

VІІІ-ма 

до Х-та 

категория 

лева/дка 

1 Ботевград 19.00 17.00 20.00 18.00 

2 Врачеш 19.00 17.00 20.00 18.00 

3 Трудовец 19.00 17.00 20.00 18.00 

4 Скравена 19.00 17.00 20.00 18.00 

5 Новачене 19.00 17.00 20.00 18.00 

6 Литаково 19.00 17.00 20.00 18.00 

7 Радотина 19.00 17.00 20.00 18.00 

8 Краево 19.00 17.00 20.00 18.00 

9 Рашково 19.00 17.00 20.00 18.00 

10 Гурково 19.00 17.00 20.00 18.00 

11 Боженица 19.00 17.00 20.00 18.00 

12 Липница 19.00 17.00 20.00 18.00 

7. Определя срок на договорите за наем: 5 (пет) стопански години. 

8. Останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем чрез 

търг по реда на Закона за общинската собственост за срок от една стопанска 

година само на собственици на пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

9. Останалите след провеждане на търга по т. 8 свободни мери, пасища и 

ливади да се отдадат под наем чрез търг за срок от една стопанска година на 

собственици на пасищни животни и на лица, които поемат задължение да ги 

поддържат в добро земеделско и екологично състояние, като търговете се 

провеждат по реда на Закона за общинската собственост. 

10. Общински съвет Ботевград на основание чл. 60 ал. 1 от АПК и във 

връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ и чл. 98, ал. 4 от ППЗСПЗЗ допуска 

предварително изпълнение на настоящото решение, тъй като решението и 

списъкът с имотите следва да се обяви на информационните табла в Общинска 

администрация Ботевград и кметствата и публикува на интернет страницата на 

общината в срок до 01.03.2022 г. 

          11.Възлага на кмета на Община Ботевград да организира 

произтичащите процедури по реда на  ЗСПЗЗ и ЗОС. 

 



  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

  Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №24 

                                  гр.Ботевград,24.02.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в 

недвижим имот- УПИ I в кв.12 по регулационния план на с. Липница между община 

Ботевград и физическо лице по реда на чл.36,ал.1,т.2 от  ЗОС ./вх.№0802-7/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   18 

гласа „за“, 1 глас „против“, 5 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 I в кв. 12 по 

регулационния план на с. Липница, представляваща: 

          Терен с площ от 1101 кв. м., част от УПИ I, целият с площ от 1845 кв. м. в 

кв. 12 по плана на с. Липница, актуван с акт за частна общинска собственост 

№1167/ 21.05.2009 г., вписан с вх. рег. №884/ 26.05.2009 г., №32, том IV, парт. 

3 153 в Служба по вписванията Ботевград, граници на УПИ I: улица, УПИ II-167, 

земеделска земя. 

          по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС, при пазарна цена на терена в размер на 12 

000.00 /дванадесет хиляди / лева, без включен ДДС /сделката е облагаема/, 

           в полза на Иванчо Атанасов Минов, собственик по наследство на дворно 

място, находящо се в с. Липница, съставляващо парцел IV-40 в кв. 25 по плана на 

селото с площ от 785 кв. м. , съгласно нотариален акт №54, том III, дело 799/ 1983 

г. и удостоверение за наследници №47/ 17.01.2022 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 

                                                      №25 

                                  гр.Ботевград,24.02.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно разпределение на общински жилища  

по видове  /вх.№0802-17/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет –Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.3, ал.2 

от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за 

настаняване под наем в общински жилища 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.Определя общ брой общински жилища -193 /сто деветдесет и три / и  4 /четири/ 

стаи и разпределението им, както следва: 

1.1. Жилища за отдаване под наем–19 /деветнадесет / бр. и 2 стаи; 

1.2. Жилища за продажба –  173 /сто седемдесет и три / бр.; 

1.3. Резервни жилища – 2 стаи;  

1.4. Ведомствени жилища – 1/един/ бр.; 

 
 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
   

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №26 

                                  гр.Ботевград,24.02.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отдаване под наем на част от 

недвижими имоти-общинска собственост за разполагане на преместваеми 

търговски обекти за продажба на сладолед /вх.№0802-21/.и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 

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

администрация, чл. 14, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост,  

чл. 14, ал. 2 и ал. 3, 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   19 гласа „за“, 1 глас „против“, 4 гласа „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,                                                                                     

  

Р Е  Ш И:  

 

           1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 01.05.2022 г. до 31.10.2022 

г., чрез публичен търг с тайно наддаване на части от недвижими имоти –  

общинска собственост представляващи: 

           -  Терен № 1 с площ от 4 кв.м., находящ се  в УПИ І-за административни  

културни дейности и паркинг в кв. 65, (срещу банка ДСК), ПИ със  идентификатор 

05815.301.404, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг 

обществен обект, комплекс, актуван с АОС №3120 от 27.03.2017 г. като частна 

общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 

80.00 (осемдесет) лева. Сделката е освободена от ДДС. 

          - Терен № 2 с площ от 4 кв.м., находящ се в кв.75 (на бул. „Трети март“, 

пред хотел „Ботевград“), ПИ с идентификатор 05815.301.344, вид територия: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица - публична 

общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 

80.00 (осемдесет) лева. Сделката е освободена от ДДС. 

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

произтичащите от т.1 на решението процедури по ЗОС. 



 
 ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

  Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №27 

                                  гр.Ботевград,24.02.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отдаване под наем на част от 

недвижим имот-публична общинска собственост /вх.№0802-20/и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 

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

администрация,  чл. 14, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост,  

чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ и във връзка с Тарифата за определяне на 

минимален месечен наем на 1 кв.м. полезна площ при отдаване под наем на 

общински имоти към НРПУРОИ и проведено  поименно  гласуване  с   23 гласа 

„за“, 0 гласа „против“, 2 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,

                                                                                        

Р Е  Ш И:  

 

 

        1. Дава съгласие за отдаване под наем за периода от 01.05.2022 г. до 

30.09.2022 г., чрез публичен търг с тайно наддаване на част от недвижим 

имот –  публична общинска собственост, представляваща: 

        - Терен с площ от 150 кв. м., част от кв. 53 по плана на с. Боженица, до 

каменния  

мост на р. „Бебреш“, местност „Скока”, при начална тръжна месечна наемна 

цена в размер на 300.00 (триста) лева.   

        2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от т. 1 на горното решение процедури по ЗОС. 

 

 

 
 ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

  

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №28 

                                  гр.Ботевград,24.02.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно изменение на Решение 

№52/25.03.2021 година на Общински съвет – Ботевград/вх.№0802-28/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   25 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от 

общ брой общински съветници 29,                                                                                     

                                                         Р Е  Ш И:  

1. Изменя Решение № 52/25.03.2021 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 25.12.2022 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 №1246/23.04.2021 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 

                                                      №29 

                                  гр.Ботевград,24.02.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  предложение за разрешаване 

изработването на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 66860.33.16 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, м. Йовков рът“, землище с. Скравена, община 

Ботевград/вх.№0802-15/. и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет –Ботевград  на основание цл.21,ал.1,т.11 и т.8 във връзка с 

дейностите по чл.20,чл.17,ал.1,т.2 от ЗМСМА, осн.чл.124а,ал.2,чл.125,ал.1 и ал.2 от 

Закона за устройство на територията 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. Разрешава изработването на Проект за Подробен устройствен план/ПУП/- план 

за застрояване на поземлен имот с идентификатор 66860.33.16 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри с площ от 584 кв. м., м. „Йовков ръд“,землище 

на с. Скравена, Софийска област, като на същия се предвиди ниско, с височина  

Н до 7.00 м., разположено свободно застрояване на жилищна сграда и гараж. 

2. Одобрява приложеното Задание по чл.125 от Закона за устройство на 

територията, заедно с приложената скица-предложение. 

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 

                                                    №30 

                                  гр.Ботевград,24.02.2022 г. 
 

 

    ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно Разрешение за изработване проект за 

Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на ПИ № 73256.17.6 

по КК и КР, м.“Пазарника” в землището на с. Трудовец, Община Ботевград с цел 

промяна на предназначението на имота за неземеделски нужди – „За жилищно 

строителство на три жилищни сгради и гаражи към тях ” /вх.№-0802-27/ и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –

Ботевград  на основание чл. 20 във връзка с дейностите по чл. 17, ал.1 т.2 и на 

основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/, във връзка с чл. 12, ал.1 и ал.2, 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. Общински съвет Ботевград разрешава изработване на проект за 

Подробен устройствен план/ПУП/- План за застрояване/ПЗ/ на ПИ № 

73256.17.6, м. “Пазарника” по КККР на землище  с.Трудовец, Община 

Ботевград с цел промяна на предназначението на имота за неземеделски 

нужди, с предвиждане на застрояване – ”Три жилищни сгради и гаражи 

към тях”, и одобрява заданието за проектиране. 

      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 

                                                    №31 

                                  гр.Ботевград,24.02.2022 г. 
 

 

    ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно даване  съгласие  за  учредяване на 

безсрочно  право  на  преминаване  и  право  на прокарване за обект: „ Външно 

електрозахранване на “Приемник на ел. енергия“, находящ се в поземлен имот  

/ПИ/  с идентификатор 05815.301.468 по КК и КР на гр. Ботевград, представляващ  

УПИ  VІІ–468, в кв.70 по плана на гр. Ботевград, ул. “Севаст Огнян“ /вх.№-0802-9/ 

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. 6 от ЗОС, вр. 

чл. 192, ал. 5, вр. ал. 3 и чл. 193, ал. 6, вр. ал. 4 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 ЗЕв 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 „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

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

Бизнес център „Бенч Марк“, представлявано от Томаш Пецка, Петър 

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

изграждане на обект: „ Външно електрозахранване на “Приемник на ел. 

енергия“, находящ се в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.301.468 по 

КК и КР на гр. Ботевград, представляващ  УПИ  VІІ–468 в кв. 70 по плана на 

гр. Ботевград, ул. “Севаст Огнян“ , на следните вещни права: 

 - безвъзмедно безсрочно право на  преминаване  и  право на прокарване  през  

поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.301.329, област Софийска, община 

Ботевград, гр. Ботевград ул. “Севаст Огнян“, вид собственост - Общинска 

публична, вид територия- Урбанизирана, НТП – За второстепенна улица, площ 



- 5461 кв. м.; съседи на имота: 05815.301.468; 05815.301.433; 05815.301.432; 

05815.301.175; 05815.301.390; 05815.301.465; 05815.301.170; 05815.301.167; 

05815.301.389; 05815.301.387; 05815.301.385; 05815.301.381;  при сервитут с 

дължина  130 /сто и тридесет/ метра, ширина 2,10 /две цяло и десет/ метра и 

обща засегната площ 273 /двеста седемдесет и три/ кв.м.  

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

Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения технически проект 

по части „Геодезия“ и „Електро“, съгласно  показаната ситуация на трасето. 

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

произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ и ЗЕ. 

 

 
 ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

  

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №32 

                                  гр.Ботевград,24.02.2022 г. 
 

 

    ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно даване  съгласие  за  учредяване на  

безсрочно право  на  преминаване  и  право  на прокарване за обект:  “Нова 

въздушна мрежа НН от усукан изолиран  проводник за външно електрозахранване 

на „Склад за строителни материали“, находящ се в УПИ ІІІ-820, кв. 80  по 

действащия регулационен план на с. Скравена, община Ботевград“/вх.№-0802-10/.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. 6 от ЗОС, вр. 

чл. 192, ал. 5, вр. ал. 3 и чл. 193, ал. 6, вр. ал. 4 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 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от 

общ брой общински съветници 29,                                                                                     

   

Р Е  Ш И: 

 

 

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

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

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

Бизнес център „Бенч Марк“, представлявано от Томаш Пецка, Петър 

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

изграждане на обект: “Нова въздушна мрежа НН от усукан изолиран  

проводник за външно електрозахранване на „Склад за  строителни 

материали“, находящ се в урегулиран поземлен имот УПИ  ІІІ - 820, кв. 80 по 

действащия регулационен план на с. Скравена, община Ботевград “, на 

следните вещни права: 

 1.1. Безвъзмездно  безсрочно право на преминаване и право на прокарване 

през следните поземлени имоти:  



 - през Околовръстен път на с. Скравена – публична общинска собственост – 

от същ. СТБ стълб пред УПИ—820, кв.79, до северозападния ъгъл на УПИ І-820, 

кв. 80 по плана на с. Скравена-сервитут с дължина 65 /шестдесет и пет/ метра, 

ширина 3/три/метра и обща засегната площ от сервитута по околовръстен път 

-  195 /сто деветдесет и пет/ кв. м. 

 - през второстепенна улица в бившето ТКЗС - публична общинска собственост 

- от северозападния ъгьл на УПИ І-820, кв.80 до  имотната граница между УПИ І-

820  и  УПИ  ІІІ-820 в кв.80 по плана на с. Скравена - сервитут с дължина 52 

/петдесет и два/ метра, ширина 3/три/метра и обща засегната площ от 

сервитута  в  имота  156 /сто петдесет и шест/ кв. м. 

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

Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения ТП проект  по  

части  „Геодезия“ и „Електро“, съгласно  показаната ситуация на трасето и 

трасировъчния 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 

               №33                                                                 

гр.Ботевград,24.02.2022 г. 
 

 

    ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно даване  съгласие  за  учредяване на  

безсрочно възмездно право  на  преминаване  и  право  на  прокарване  за  

изграждане  на  „Ново външно ел. захранване с кабел средно напрежение от 

Подстанция 110/20кV „Зелин“, до съществуващ трафопост, вграден в 

производствена сграда с идентификатор № 05815.303.264.5 по КК и КР на гр. 

Ботевград, разположена в УПИ  I, в кв. 230 по плана на гр. Ботевград“/вх.№0802-

16и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –

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

чл. 192, ал. 5, вр. ал. 3 и чл. 193, ал. 6, вр. ал. 4 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  „МАУС - ПС“ ЕООД, с ЕИК 831262026,  

със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, община „Слатина“, 

район  „Сердика“, ж. к. “Военна рампа“,  ул. „Проф. Иван Гергов“ № 3, 

представлявано  от  Пламен Атанасов Стойков-Управител,  с цел изграждане 

на обект: „Ново външно ел. захранване с кабел средно напрежение от 

Подстанция 110/20кV „Зелин“ до съществуващ трафопост, вграден в 

производствена сграда  с идентификатор № 05815.303.264.5 по КК и КР на гр. 

Ботевград, разположена в Урегулиран поземлен имот (УПИ) І,  в  кв. 230 по 

плана на гр. Ботевград“, 

на следните вещни права: 

 1.1. Възмездно  безсрочно право  на  преминаване  и  право  на  прокарване  

/сервитут/ през  поземлени  имоти  (ПИ) с идентификатори 05815.304.1511; 

05815.304.1594; 05815.303.196;  05815.303.198; 05815.303.184; 05815.303.183; 



05815.303.182; 05815.303.176; 05815.303.171;  05815.303.168;  05815.303.277 по КК 

и КР на гр. Ботевград, с обща дължина 1752,20 /хиляда седемстотин петдесет и 

две цяло и двадесет/ метра, при ширина  на  сервитута 2.10 /две цяло и десет/ 

метра, или  обща  площ  3679,62  /три хиляди шестстотин седемдесет и девет 

цяло и шестдесет и два/ кв. метра. 

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

Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения технически проект, 

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

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

произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

  

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №34                                                                 

гр.Ботевград,24.02.2022 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: „Нов кабел  НН  за външно 

електрозахранване на “Приемник на ел. енергия“, находящ се  УПИ  ХІ, кв. 168 /ПИ 

с идентификатор  05815.304.1686/  по КК и КР на гр. Ботевград“, “Приемник на ел. 

енергия“, находящ се в УПИ ХХІІІ, кв. 168 /ПИ с идентификатор  05815.304.1687/, 

в гр. Ботевград“, “Приемник на ел. енергия“, находящ се  в УПИ  ХХІІ, кв. 168 /ПИ 

с идентификатор  05815.304.1688/, в гр. Ботевград“ и “Приемник на ел. енергия“, 

находящ се  в УПИ  ХХІІ, кв.168 /ПИ с идентификатор  05815.304.1685/  по КК и 

КР на гр. Ботевград“ /вх.№0802-23/ 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. 6 от ЗОС, вр. чл. 192, ал. 5, вр. ал. 3 и чл. 193, ал. 6, вр. ал. 4 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 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                                                                                     

   

Р Е  Ш И: 

 

 

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

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

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

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

Любомиров Станчев, Душан Рибан и др. – членове на Управителния съвет на АД, 

с цел изграждане на обект „Нов кабел  НН  за външно електрозахранване на 

“Приемник на ел. енергия“, находящ се УПИ ХІ, кв. 168 /ПИ с идентификатор  

05815.304.1686/  по КК и КР на гр. Ботевград“, “Приемник на ел. енергия“, 

находящ се в УПИ ХХІІІ, кв. 168 /ПИ с идентификатор  05815.304.1687/, в гр. 

Ботевград“, “Приемник на ел. енергия“, находящ се в УПИ  ХХІІ, кв. 168 /ПИ 



с идентификатор  05815.304.1688/, в гр. Ботевград“ и “Приемник на ел. 

енергия“, находящ се в УПИ ХХІІ, кв. 168 /ПИ с идентификатор  

05815.304.1685/  по КК и КР на гр. Ботевград“, на следните ограничени вещни 

права: 

 1.1. Безвъзмездно  безсрочно право на преминаване и право на прокарване 

/сервитут/ през част от следните общински поземлени имоти: 

 -ПИ с идентификатор 05815.304.1587 по КК и КР на гр. Ботевград, вид 

територия –Урбанизирана;  собственост- публична общинска; с  площ  5241 

кв.м.; НТП- За второстепенна улица  с  дължина   на трасето 70 /седемдесет 

/метра и ширина  2,1/ две цяло и десет/ метра  и  обща засегната площ  в имота 

147 кв. м.  /сто четиридесет и седем квадратни метра /; 

 -ПИ с идентификатор 05815.304.1519 по КК и КР на гр. Ботевград, 

собственост- публична общинска; с площ 12 266 кв.м.;с трайно предназначение 

на територията - Урбанизирана; НТП- За второстепенна улица, дължина  на 

трасето 23,5 м. /двадесет и три цяло и пет метра/; 2,10 м. /две цяло и десет 

метра/  и  обща засегната площ  в имота 43,35 кв. м. /четиридесет и три цяло и 

тридесет и пет квадратни метра/. 
 2. Предоставените по точки 1.1 и 1.2 ограничени вещни права да се усвоят от 

Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения технически 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 

               №35                                                                 

гр.Ботевград,24.02.2022 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  05815.106.39 по Кадастрална карта и Кадастрални регистри 

(КК и КР) на землището на град Ботевград, м. „Чеканица” с цел промяна 

предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Вилна сграда“ 

/вх.№-0802-24/ 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   24 гласа „за“, 0 гласа „против“, 2 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 05815.106.39 м. „Чеканица” 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, 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 

               №36                                                                 

гр.Ботевград,24.02.2022 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  05815.5.1412 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 и 

гаражи към нея“ /вх.№-0802-25/и становища на Постоянните комисии по същия 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във 

връзка с 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   25 гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 глас „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 

05815.5.1412 м. „Зелин” по КК и КР на гр. Ботевград, с цел промяна 

предназначението на имота за неземеделски нужди за „Вилна сграда с гаражи към 

нея”, 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, 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 

               №37                                                                 

гр.Ботевград,24.02.2022 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  05815.52.17 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.№0802-26/ 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   25 гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 глас „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 

05815.52.17 м.„Широко ливаде ” по КК и КР на гр. Ботевград, с цел промяна 

предназначението на имота за неземеделски нужди за „Две жилищни сгради”, със 

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

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

свободно застрояване, 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 

               №38                                                                 

гр.Ботевград,24.02.2022 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване на съгласие за одобряване на 

схема за поставяне на 30 бр. преместваеми обекти – улични конструкции за 

поставяне на рекламни послания -  билбордове, върху терени общинска 

собственост по действащия регулационен план на гр. Ботевград/вх.№0802-22/. 

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   16 гласа 

„за“,1 глас „против“, 8 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,

                                                                                        

 

 

Р Е  Ш И: 

 

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

за поставяне на рекламни билбордове в поземлени имоти съгласно приложената 

схема предложение: 

 

№1: ПИ с идентификатор 05815.303.175, адрес гр. Ботевград,бул. „Цар 

Освободител“, на тротоара в участъка при о.т. 1018, публична общинска 

собственост. Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и 

транспорт. 

№2: ПИ с идентификатор 05815.303.178, адрес гр. Ботевград, бул. „Цар 

Освободител“, на тротоара в участъка при о.т. 1018, пред ПИ 05815.303.84. 

Публична общинска собственост. Начин на трайно ползване: За друг поземлен 

имот за движение и транспорт. 



№3: ПИ с идентификатор 05815.303.175, адрес гр. Ботевград, бул. „Цар 

Освободител“, на тротоара в участъка при о.т. 1019, публична общинска 

собственост. Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и 

транспорт. 

№4: ПИ с идентификатор 05815.303.178, адрес гр. Ботевград, бул. „Цар 

Освободител“, публична общинска собственост. Начин на трайно ползване: За друг 

поземлен имот за движение и транспорт. 

№5: ПИ с идентификатор 05815.303.171 с адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар 

Освободител“ №30, на тротоара в участъка между о.т. 983 и о.т. 1014а, пред ПИ 

05815.303.301. Общинска публична собственост с начин на трайно ползване: За 

второстепенна улица. 

№6: ПИ с идентификатор 05815.303.182, адрес гр. Ботевград, бул. „Цар 

Освободител“, общинска публична собственост. Начин на трайно ползване: За друг 

поземлен имот за движение и транспорт. 

№7: ПИ с идентификатор 05815.303.171 с адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар 

Освободител“, на тротоара в участъка между о.т. 966 и о.т. 984, пред ПИ 

05815.303.52. Общинска публична собственост с начин на трайно ползване: За 

второстепенна улица. 

№8: ПИ с идентификатор 05815.301.171 с адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар 

Освободител“, на тротоара в участъка между о.т. 983 и о.т. 1014а, пред ПИ 

05815.303.238 . Общинска публична собственост с начин на трайно ползване: За 

второстепенна улица. 

№9: ПИ с идентификатор 05815.303.171 с адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар 

Освободител“ №31, на тротоара в участъка между о.т. 976а и о.т. 966, пред ПИ 

05815.303.314. Общинска публична собственост с начин на трайно ползване: За 

второстепенна улица. 

№10: ПИ с идентификатор 05815.303.171 с адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар 

Освободител“ №30, на тротоара в участъка между о.т. 983а и о.т. 983, пред ПИ 

05815.303.271. Общинска публична собственост с начин на трайно ползване: За 

второстепенна улица. 

№11: ПИ с идентификатор 05815.304.103, с адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар 

Освободител“, частна общинска собственост, актуван с акт №4696/20.01.2020г. 

Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. 

№12: ПИ с идентификатор 05815.303.196, адрес гр. Ботевград,                           ул. 

„Цар Иван Шишман“, в участъка между о.т. 1113 и о.т. 1036, публична общинска 

собственост. Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и 

транспорт. 

№13: ПИ с идентификатор 05815.304.1525, адрес гр. Ботевград,    ул. „Иван Вазов“, 

на тротоара в участъка между о.т. 651 и о.т. 727, публична общинска собственост. 

Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт. 

№14: ПИ с идентификатор 05815.304.543, адрес гр. Ботевград,   ул. „Стара 

планина“, публична общинска собственост. Начин на трайно ползване: За друг вид 

озеленени площи. 



№15: ПИ с идентификатор 05815.305.492, с адрес: гр. Ботевград, бул. „Захари 

Стоянов“, в участъка между о.т. 323 и о.т. 186.Частна общинска собственост, 

актуван с акт №1043/16.04.2008г. Начин на трайно ползване: За друг обществен 

обект, комплекс. 

№16: ПИ с идентификатор 05815.305.493, с адрес: гр. Ботевград,    бул. „Захари 

Стоянов“ №2, в участъка между о.т. 185 и о.т. 185а. Частна общинска собственост, 

актуван с акт №1982/17.02.2014г. Начин на трайно ползване: За спортна зала. 

№17: ПИ с идентификатор 05815.305.83, с адрес: гр. Ботевград,  ул. Георги С. 

Раковски, в участъка при о.т. 165. Частна общинска собственост, актуван с акт 

№4424/15.04.2019г. Начин на трайно ползване: Стадион. 

№18: ПИ с идентификатор 05815.301.227, адрес гр. Ботевград,    бул. „България“, 

актуван за публична общинска собственост с акт      № 515-A/20.02.2003г. Начин на 

трайно ползване: Обществен селищен парк, градина  

№19: ПИ с идентификатор 05815.301.226, адрес гр. Ботевград,       бул. „България“, 

актуван за публична общинска собственост с акт  №3440/13.10.2017г. Начин на 

трайно ползване: Обществен селищен парк, градина. 

№20: ПИ с идентификатор 05815.301.353, адрес гр. Ботевград,  бул. „България“, в 

участъка между о.т. 161б и о.т. 162, публична общинска собственост. Начин на 

трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт. 

№21: ПИ с идентификатор 05815.301.364, адрес гр. Ботевград,   бул. „България“, в 

участъка при о.т. 562а. Частна общинска собственост, актуван с акт     № 

5236/15.12.2020г. Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. 

№22: ПИ с идентификатор 05815.301.364, адрес гр. Ботевград,   бул. „България“, в 

участъка при о.т. 632а. Частна общинска собственост, актуван с акт     № 

5236/15.12.2020г. Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. 

№23: ПИ с идентификатор 05815.301.381, адрес гр. Ботевград, бул. „акад. Стоян 

Романски“, в участъка между о.т. 901 и о.т. 21, публична общинска собственост. 

Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт. 

3бр. (№24; №25 и №26): в ПИ с идентификатор 05815.301.27, адрес   гр. Ботевград, 

ул. „акад. Стоян Романски“ №41, публична общинска собственост. Начин на 

трайно ползване: Обществен селищен парк, градина: 1бр. (№24) в участъка при о.т. 

905, 1бр. (№25) в участъка при о.т. 1102 и 1бр. (№26) в участъка между о.т. 907 и 

о.т. 1102. 

№27: ПИ с идентификатор 05815.301.324 с адрес: гр. Ботевград,    ул. „акад. Стоян 

Романски“, на тротоара в зелената площ, в участъка при о.т. 3026, пред ПИ 

05815.301.51. Общинска публична собственост с начин на трайно ползване: За 

второстепенна улица. 

№28: ПИ с идентификатор 05815.301.76, адрес гр. Ботевград, ул. „акад. Стоян 

Романски“, в участъка между о.т. 3024 и о.т. 3025. Частна общинска собственост, 

актуван с акт № 3257/28.04.2017г. Начин на трайно ползване: Комплексно 

застрояване. 



№29: ПИ с идентификатор 05815.302.1064 с адрес: гр. Ботевград,    ул. „Патриарх 

Евтимий“, в участъка между о.т. 315 и о.т. 533, пред   И 05815.302.722. Общинска 

публична собственост с начин на трайно ползване: За второстепенна улица. 

№30: ПИ с идентификатор 05815.302.1062 с адрес: гр. Ботевград,   л. „Хаджи 

Димитър“, в участъка между о.т. 315 и о.т. 159, пред  ПИ 05815.302.560. Общинска 

публична собственост с начин на трайно ползване: За второстепенна улица. 

 

2. 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 

               №39                                                                 

гр.Ботевград,24.02.2022 г. 

 

 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване на съгласие за одобряване на 

схема за поставяне на преместваеми обекти – рекламни информационни елементи 

(знамена, табели, хоругви и др.), върху стълбовете на уличното осветление, 

представляващи публична общинска собственост, в гр. Ботевград /вх.№0802-30/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, чл. 9, ал.1 и ал.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“,1 глас „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, на Схема 

за поставяне за поставяне на преместваеми обекти – рекламни информационни 

елементи върху стълбовете на уличното осветление, представляващи публична 

общинска собственост, в гр. Ботевград съгласно приложените схеми предложения: 

№1: От детелината в посока към центъра на града, по бул. „Цар Освободител“ (ПИ 

05815.303.177), от о.т. 1018 до о.т. 1022., по върху     66 бр. стълбове на уличното 

осветление отляво и отдясно. 

№2: От с. Врачеш в посока центъра на града, по бул. „България“ (ПИ 

05815.305.1067), от  о.т. 905 до о.т. 3026, върху общо 12 бр. стълбове на уличното 

осветление отляво и отдясно. 

№3: От Е79 в посока центъра на града, по ул. „акад. Стоян Романски“ (ПИ 

05815.301.324), от  о.т. 634 до о.т. 171, върху общо 31 бр. стълбове на уличното 

осветление отляво и отдясно. 



№4: От с. Литаково в посока към автогарата, по ул. „Севаст Огнян“ (ПИ 

05815.301.329), от о.т. 901 до о.т. 925, върху общо 31 бр. стълбове на уличното 

осветление отляво и отдясно. 

№5: От ул. „Захари Стоянов“ към в.з. Зелин, по ул. „Стара планина“ (ПИ 

05815.304.1501), от о.т. 927 до о.т. 311а, върху общо 9 бр. стълбове на уличното 

осветление отляво и отдясно. 

 

2. 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 

               №40                                                                 

гр.Ботевград,24.02.2022 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   

дооборудване на кухня и перално помещение във филиал „Детелина“ към ДЯ 

„Здравец“в гр. Ботевград/ вх.№0802-6/и становища на Постоянните комисии 

по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание  чл.21, ал.1, т. 6 

и т.8 от ЗМСМА и проведено поименно гласуване  с   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 14 500.00 /четиринадесет хиляди и петстотин / 

лева с включен ДДС за дооборудване на кухня и перално помещение във филиал 

„Детелина“ към ДЯ „Здравец“ в  гр.  

Ботевград. 

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

действия. 

 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

  

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №41                                                                 

гр.Ботевград,24.02.2022 г. 

 

 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно предоставяне на земеделски  имоти по 

чл.19,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/вх.№0802-

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

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

местната администрация, във връзка §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. 

ДВ бр. 62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ  и проведено поименно 

гласуване  със  17 гласа „за“,0 глас „против“, 6 гласа „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,                                                                                     

   

Р Е  Ш И: 

1. Предоставя на наследниците на Мария Коцева Велчева, следния земеделски 

имот: 

- Проектен имот с идентификатор 73256.26.12, НТП: пасище, с площ от 2271 

кв.м., категория на земята при неполивни условия: девета, находящ се в местността 

„Белия камък”, попадащ в поземлен имот с идентификатор 73256.26.12 (имот по 

КВС 026012) – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Трудовец, при граници 

и съседи, съгласно скица №15-1328058 от 07.12.2021 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение на Радка 

Велчева Апостолова, в качеството й на наследник на Мария Коцева Велчева, 

както и на Началника на Общинска служба по земеделие – гр. Ботевград, по реда 

на АПК. 

 

 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

  

 

 



 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №42                                                                 

гр.Ботевград,24.02.2022 г. 

 

 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно предоставяне на земеделски  имоти по 

чл.19,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/вх.№0802-

12/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, във връзка §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. 

ДВ бр. 62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ  и проведено поименно 

гласуване  със  17 гласа „за“,0 глас „против“,5 гласа „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,                                                                                     

   

Р Е  Ш И: 

 

1. Предоставя на наследниците на Иван Коцев Велев, следния земеделски имот: 

- Проектен имот с идентификатор 39267.46.7, НТП: ливада, с площ от 10000 кв.м., 

категория на земята при неполивни условия: седма, находящ се в местността 

„Бойчов кръст”, попадащ в поземлен имот с идентификатор 39267.46.1 (имот по 

КВС 046001) – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Краево, при граници и 

съседи, съгласно скица–проект №15-1315644 от 03.12.2021 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение на Ивана 

Николова Войнова, пълномощник на Виолета Иванова Стефанова, наследник на 

Иван Коцев Велев, както и на Началника на Общинска служба по земеделие – гр. 

Ботевград, по реда на АПК. 

 
 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

  

 



 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №43                                                                 

гр.Ботевград,24.02.2022 г. 

 

 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно определяне на места с режим на 

кратковременно платено паркиране „синя зона“ по реда на чл. 24, ал. 2 от Наредба 

№1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и 

околната среда в община Ботевград/ вх.№0802-35/и становища на Постоянните 

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

1, т. 8 и т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 99, ал. 1 и ал. 2 от Закона за движение по пътищата и чл. 24, ал. 2 от Наредба №1 

за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната 

среда в община Ботевград и проведено поименно гласуване  с  18 гласа „за“, 2 гласа 

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

                                                                             

Р Е  Ш И: 

 

 

 1. Определя места с режим на краткотрайно платено паркиране „синя зона“ на 

територията на община Ботевград по реда на чл. 24, ал. 2 от Наредба №1 за 

поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната 

среда в община Ботевград съобразно схема – предложение за обособяване на 

паркоместа в ПИ 05815.302.753; 05815.302.750; 05815.302.1065 и схема – 

предложение за обособяване на паркоместа в ПИ 05815.301.289; ПИ 05815.301.346.  

  

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

действия по обозначаването на паркоместата (пътни знаци, пътна маркировка и 

надписи). 
 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

  

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №44                                                                 

гр.Ботевград,24.02.2022 г. 

 

 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване на съгласие за отпускане на 

финансови средства от собствени приходи на община Ботевград за извършване на 

СМР на помещенията, ползвани от финансово – счетоводния отдел на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД и за закупуване на 26 броя болнични легла, заедно с матраци и 

шкафчета за нуждите на „Вътрешно отделение“ на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД / 

вх.№0812-36/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  21 

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

29,                                                                                        

Р Е  Ш И: 

 

 

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

финансови средства в размер до 37 246,96 (тридесет и седем хиляди двеста 

четиридесет и шест лева и 0,96) лева с включен ДДС на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД 

за извършване на СМР на помещенията, ползвани от финансово – счетоводния отдел 

на лечебното заведение. 

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

финансови средства в размер на 35 880 (тридесет и пет хиляди осемстотин и 

осемдесет) лева с включен ДДС на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за закупуване на 26 

броя болнични легла, заедно с матраци и шкафчета за нуждите на лечебното 

заведение. 

3.Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички произтичащи по т.1 и 

т.2  действия. 

 
 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

  

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №45                                                                 

гр.Ботевград,24.02.2022 г. 

 

 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно доклад за 

състоянието  на системите за финансово управление и контрол  на „МБАЛ – 

БОТЕВГРАД “ЕООД, гр. Ботевград /вх.№0802-37/и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание 

чл.21,ал.1,т.23  от ЗМСМА ,чл.3,ал.3 от Закона за финансово управление и контрол 

в публичния сектор/ЗФУКПС/ и чл.9,ал.6 от Наредбата за формата, съдържанието, 

сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл.8,ал.1 от ЗФУКПС  , 

и проведено  гласуване  с  23 гласа „за“, 0 гласа „против“,1 глас „въздържал се“ от 

общ брой общински съветници 29,                                                                                     

   

Р Е  Ш И: 

 

1.Приема информацията за състоянието  и въпросник за самооценка на системите 

за финансово управление и контрол  на „МБАЛ – БОТЕВГРАД“ ЕООД  за 2021 

година. 

2.Възлага на Председателя на Общинския съвет – Ботевград да представи 

Информацията по т.1 на кмета на общината, в срок до 28.02.2022 година. 
 

 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

  

Изготвил:А.Нейкова 



 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №46                                                                 

гр.Ботевград,24.02.2022 г. 

 

 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно доклад за 

състоянието  на системите за финансово управление и контрол  на „БАЛКАНГАЗ 

2000“ АД, гр. Ботевград /вх.№0802-38/и становища на Постоянните комисии по 

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

ЗМСМА ,чл.3,ал.3 от Закона за финансово управление и контрол в публичния 

сектор/ЗФУКПС/ и чл.9,ал.6 от Наредбата за формата, съдържанието, сроковете, 

реда и начина за представяне на информация по чл.8,ал.1 от ЗФУКПС  , и проведено  

гласуване  с  23 гласа „за“, 0 гласа „против“,1 глас „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,                                                                                     

   

Р Е  Ш И: 

 

1.Приема информацията за състоянието  и въпросник за самооценка на системите 

за финансово управление и контрол  на „БАЛКАНГАЗ 2000“ АД, гр. Ботевград за 

2021 година. 

2.Възлага на Председателя на Общинския съвет – Ботевград да представи 

Информацията по т.1 на кмета на общината, в срок до 28.02.2022 година. 
 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 Изготвил:А.Нейкова 



 

 

 

 


