
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №47                                                                 

гр.Ботевград,17.03.2022 г. 

 

 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна  записка относно изменение на Решение 

№245/29.10.2020 година /вх.№0803-9/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.15а, чл.17, чл.17а от Закона 

за общинския дълг, и проведено поименно гласуване  с  22 гласа „за“, 0 гласа 

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

                                                                             

Р Е  Ш И: 

1. Изменя Решение № 245/29.10.2020 г. (изм. с Решение № 179/30.09.2021 

г.) на Общински съвет - Ботевград, както следва: 

1.1. В частта „Условия за погасяване“: 

досегашният текст:  

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

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

придобива следния вид: 

- Срок на погасяване - до 25.09.2022 г., с възможност за предсрочно 

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

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

Анекс към Договор за кредит №1213/10.11.2020 г. между ФОНД „ФЛАГ” и 

Община Ботевград и да извърши всички необходими правни и фактически 

действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 

 
 

НИКОЛИНА ЦОЛОВА: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/съгл.пълном.№4/10.03.2022 г/ 
 

  

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №48                                                                 

гр.Ботевград,17.03.2022 г. 

 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  участие на Община Ботевград с 

проектно предложение за модернизация на социалните услуги към Фонд “Социална 

закрила“ /вх.№0803-8/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет –Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА, и 

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

се“ от общ брой общински съветници 29,                                                                                     

   

Р Е  Ш И: 

 

1.Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства с проектно предложение по 

Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на 

материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на 

съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“  към Фонд 

„Социална закрила“ за изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи на 

материалната база на ЦНСТДМУ „Д-р Петко Иванов“ и ЦНСТДМУ „Д-р Иван 

Цветков“.; 

2.Дава съгласие Община Ботевград да съфинансира проектните дейности с минимум 

10 % от общия бюджет на проекта за изпълнение на строително-монтажни/ремонтни 

работи на материалната база на ЦНСТДМУ „Д-р Петко Иванов“ и ЦНСТДМУ „Д-р 

Иван Цветков“. 

3.Възлага на Кмета на Община Ботевград да предприеме всички необходими правни 

и фактически действия във връзка с подготовката, реализирането и осигуряването на 

устойчивост  на проектното предложение по Компонент 1 „Придобиване на 

дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на 

нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за 

предоставяне на социални услуги“ към Фонд „Социална закрила“. 
 

 

НИКОЛИНА ЦОЛОВА: 

ЗАПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/съгл.пълном.№4/10.03.2022 г/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №49                                                                 

гр.Ботевград,17.03.2022 г. 

 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за одобряване на 

схема, за поставяне  на 3бр. преместваеми търговски обекти, върху терен частна 

общинска собственост  ПИ с идентификатор 05815.305.1117, НТП–обществен 

селищен парк, градина по КК и КР на гр. Ботевград), УПИ I- За градски парк, кв. 80 

по действащия регулационен план на    гр. Ботевград. /вх.№0803-10/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.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  18 гласа „за“, 3 гласа 

„против“,2 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 3бр. преместваеми търговски обекти за продажба на дребни 

пакетирани хранителни стоки и напитки, съгласно чл. 8, т. 1 и т. 9 от Наредбата за 

преместваемите обекти за рекламните, информационните и монументално-

декоративни елементи на територията на Община Ботевград, върху терен частна 

общинска собственост (ПИ с идентификатор 05815.305.1117, НТП–обществен 

селищен парк, градина по КК и КР на гр. Ботевград), УПИ I- За градски парк, кв. 

80 по действащия регулационен план на гр. Ботевград, съгласно приложената 

схема-предложение. 

       2.Съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК в административния акт се включва 

разпореждане за предварителното му изпълнение. Това се налага, за да се 

защитят обществени интереси, с оглед обстоятелството, че забавянето на 

изпълнението ще бъде осуетено или сериозно ще затрудни изпълнението на акта. 

В тази връзка с настъпването на пролетния сезон и активизирането на гражданите 

и гостите на община Ботевград да посещават градския парк, с цел по-голямо 

удобство за посетителите възниква нужда от обособяването на повече места за 



продажба на дребни пакетирани хранителни стоки и напитки. Забавянето на 

изпълнението на настоящия административен акт ще доведе до засягане на особено 

важни обществени интереси, поради забавяне на предстоящите процедури по 

подготовката и провеждането на публични търгове, утвърждаване на спечелилите 

участници и  сключване на  договори за отдаване под наем на описаните търговски 

обекти, с което ще се създаде неудобство на хората от всички възрасти, 

посещаващи градския парк. 

 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛИНА ЦОЛОВА: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/съгл.пълном.№4/10.03.2022 г/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №50                                                                 

гр.Ботевград,17.03.2022 г. 

 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Даване на съгласие за одобряване на схема  за поставяне на  

временни преместваеми търговски обекти върху терени, общинска собственост 

(ПИ с идентификатор 05815.305.1117, НТП–обществен селищен парк, градина и 

ПИ с идентификатор 05815.305.1008, НТП-За второстепенна улица по КК и КР 

на гр. Ботевград /вх.№0803-11//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.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  19 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 главния архитект на Община Ботевград на 

схема  за поставяне на временни преместваеми търговски обекти върху терени, 

общинска собственост (ПИ с идентификатор 05815.305.1117, НТП–обществен 

селищен парк, градина и ПИ с идентификатор 05815.305.1008, НТП-За 

второстепенна улица по КК и КР на гр. Ботевград), съгласно приложената схема-

предложение. 

 

 

 

 

 

 
 

НИКОЛИНА ЦОЛОВА: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/съгл.пълном.№4/10.03.2022 г/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №51                                                                 

гр.Ботевград,17.03.2022 г. 

 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно съгласие за изработване на проект 

за изменение на ПУП-ПР на УПИ V-За жил. строителство и УПИ ХХ-За 

жилищно строителство в кв. 168 и нова улица  по плана  на гр. Ботевград  

/вх.№0803-12/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет –Ботевград  на основание  . 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  20 гласа „за“, 1 глас „против“,2 гласа 

„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/ПРЗ/ на УПИ XVI-За стадион 

„Светкавица“ в квартал 199 по действащ регулационен план на гр. Ботевград 

(поземлен имот с идентификатор 05815.303.40 по КККР на   гр. Ботевград), като 

в обхвата на същия се отвори се нова улица-тупик с осови точки о.т 122а – о.т 

122б и се образуват нови УПИ, както следва: 

 - УПИ XVI-За спортна площадка, детска площадка, обществено обслужване и 

парк; 

 -  УПИ LXXVII- За жилищно строителство;  

 -  УПИ LXXVIII- За жилищно строителство; 

 -  УПИ LXXIX- За жилищно строителство; 

 -  УПИ LXXX- За жилищно строителство;  

 -  УПИ LXXXI- За жилищно строителство; 

-  УПИ LXXXII- За жилищно строителство; 

 -  УПИ LXXXIII- За друго предназначение; 

            съгласно приложената скица-предложение. 

            За така образувания УПИ XVI-За спортна площадка, детска площадка, 

обществено обслужване и парк се обособи устройствена зона „СА“ с показатели 

на застрояване - плътност на застрояване (Пзастр) – макс 30%, интензивност на 



застрояване (Кинт) – макс 0,3, озеленена площ (Позел) – мин 20% и максимална 

височина H < 10м, съгласно приложената скица-предложение. 

           За образуваните УПИ LXXVII- За жилищно строителство, УПИ LXXVIII- 

За жилищно строителство, УПИ LXXIX- За жилищно строителство, УПИ LXXX- 

За жилищно строителство, УПИ LXXXI- За жилищно строителство, УПИ 

LXXXII- За жилищно строителство, УПИ LXXXIII- За друго предназначение,  

устройствената зона да бъде „Жм“ с  показатели на застрояване - плътност на 

застрояване (Пзастр) – макс 60%, интензивност на застрояване (Кинт) – макс 1,2, 

озеленена площ (Позел) – мин 40% и максимална височина H < 10м, съгласно 

приложената скица-предложение. 

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

произтичащите от горното решение процедури. 

 

 

 

 

 

 
НИКОЛИНА ЦОЛОВА: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/съгл.пълном.№4/10.03.2022 г/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №52                                                                 

гр.Ботевград,17.03.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно одобряване на пазарна 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 2022 г./вх.№0803-14/ 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  23 гласа „за“, 0 гласа 

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

                                                                                       

                        Р  Е  Ш И:               
 

1. Одобрява  начална тръжна цена и дава съгласие за продажба  по реда на чл.35, 

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

включен в Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 

собственост в община Ботевград през 2022 г., приета с Решение №234/ 22.12.2021 

г. на Общински съвет Ботевград: 

           Поземлен имот с идентификатор 05815.302.98 по КККР на гр. Ботевград, 

с площ 174 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин 

на трайно ползване: ниско застрояване, квартал 155, УПИ XXIII, по действащия 

регулационен план на гр. Ботевград, административен адрес: гр. Ботевград, п.к. 

2140, ул. „Преслав“ №47, граници на поземления имот: поземлени имоти с 

идентификатори: 05815.302.97, 05815.302.100, 05815.302.99, 05815.302.1025, при 

начална тръжна цена в размер на 6 960.00 (шест хиляди деветстотин и 

шестдесет) 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. 

 

 

 
НИКОЛИНА ЦОЛОВА: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/съгл.пълном.№4/10.03.2022 г/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №53                                                                 

гр.Ботевград,17.03.2022 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 закупуване 

на 29 бр. болнични легла, заедно с матраци и шкафчета, както и за  закупуване 

/изработване  на ново обзавеждане  за нуждите на Нервно отделение, АГО и 

Клинична лаборатория на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД   /вх.№0803-15/.и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –

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

самоуправление и местната администрация и проведено поименно гласуване  с  

18 гласа „за“, 1 глас „против“,  3 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 43 440 (четиридесет и три хиляди 

четиристотин и четиридесет) лева с включен ДДС на „МБАЛ – Ботевград“ 

ЕООД за закупуване на 29 броя болнични легла, заедно с матраци и 

шкафчета за нуждите на Нервно отделение, АГО и Клинична лаборатория 

на лечебното заведение. 

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

отпуснати финансови средства в размер на 58 939,20 (петдесет и осем 

хиляди деветстотин тридесeт и девет лева и 0,20) лева с включен ДДС на 

„МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за закупуване/изработване на ново обзавеждане 

за нуждите на Нервно отделение, АГО и Клинична лаборатория на 

лечебното заведение. 

3.Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички произтичащи 

по т.1 и т.2  действия. 

 

 

 
НИКОЛИНА ЦОЛОВА: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
/съгл.пълном.№4/10.03.2022 г/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 



 

 


