
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №54 

                                  гр.Ботевград,24.03.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА /вх.№0803-3/ относно промяна на Устава на 

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

000770022, със седалище и адрес на управление – гр. Ботевград, обл. Софийска, ул. 

„Божко Божилов” №1/ вх.№0803-26/, Общинският съвет – Ботевград  на основание 

чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 

връзка с чл.19 от ЗЛЗ и на основание чл.137, ал.1, т.1, чл.140, ал.3 и чл.147, ал.2 от 

Търговския закон, чл.12, т.1 от Наредба за реда и условията за извършване на 

търговска дейност на територията на община Ботевград, чл.5, т.1 от Учредителен акт 

на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД , чл.60, ал.1 от АПК , чл. 28а, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.54,ал.2,т.2 от Правилника 

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

проведено поименно  гласуване ,чрез саморъчно положени подписи с 21  гласа „за“,0 

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

                                                                            

 

Р Е  Ш И: 
 

1.Приема изменения в Устава на „Многопрофилна болница за активно лечение 

– гр. Ботевград” ЕООД1 както следва: 

В Раздел II “Предмет на дейност“, в чл.2 се отменят точка 5 и т.7. 

2.С оглед защита на особено важен обществен интерес – предоставянето на нови 

медицински услуги на населението на община Ботевград на основание чл.60 ал.1 от 

АПК се допуска предварително изпълнение на настоящето Решение. 

3.Възлага на управителя на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД да извърши необходимите 

действия за обявяване на взетото решение и за вписване на същото в Търговския 

регистър. 
 

 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

   Изготвил:А.Нейкова 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №55                                                                 

гр.Ботевград,31.03.2022 г. 

 

 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ПЕШО МЛАДЕНОВ – КМЕТ  НА КМЕТСТВО 

С.ЛИТАКОВО на Информация за  социално-икономическото състояние на 

кметство с. Литаково. Община Ботевград/вх.№0803-25/ 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“,  0 гласа „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,                                                  

 

 

                                       

                        Р  Е  Ш И:               

 

1. Приема  Информация за  социално-икономическото състояние на кметство с. 

Литаково. Община Ботевград 

 

 

 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №56                                                                

гр.Ботевград,31.03.2022 г. 

 

 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ЙОРДАН АРБОВ  – ДИРЕКТОР НА ОП „БКС“,гр. 

Ботевград на Отчет за дейността и финансовото състояние  на ОП”БКС”,гр. 

Ботевград/вх.№0803-31/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   28 гласа „за“, 

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

                                                 

 

 

                                       

                        Р  Е  Ш И:               

 

1. Приема Отчет за дейността и финансовото състояние  на ОП”БКС”,гр. 

Ботевград за 2021 година. 

 

 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №57                                                                

гр.Ботевград,31.03.2022 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.№0803-42/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 § 5, 6 и 7 от ПЗР на ЗКПО и проведено 

поименно  гласуване  с   26  гласа „за“, 0 гласа „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 глава втора, раздел II се правят следните изменения: 

1. В чл. 19, ал. 4, т. 7 цифрите и думите „6.00 лв. на кв. метър на ден“ се 

заменят с „8.00 лв. на кв. метър на ден“. 

II. В наименованието на раздел III думите „детски ясли, детски 

градини“ се заличават. 

III. В разпоредбите на глава втора, раздел III се правят следните 

изменения: 

1. Чл. 22, ал. 1 се отменя; 

2. Чл. 22б се изменя както следва: 

„Чл.22б. За ползване на услугата „Детска кухня” за деца от 10 месеца до 

3 годишна възраст родителите/настойници, попечители/заплащат стойност на 

купон за едно ястие в размер на  0.90 лева.“. 

3. В чл. 25, ал. 1 цифрите и думата „3.00 лева“ се заменят с „3.50 лева“. 

IV. В разпоредбите на глава трета се правят следните изменения и 

допълнения: 

 

1. Чл. 55а, т. 5 се изменя както следва: 

„5. Такси за ползване на многофункционална спортна зала „Арена 

Ботевград“, както следва: 



 

№ по 

ред 

Вид на услугата До 90 

минути 

на ден 

До 4 

часа на 

ден 

До 8 

часа на 

ден 

За 1 час 

1. Тренировки по вид спорт 80 лв. 200 лв. 400 лв. - 

2. Състезания и турнири по вид 

спорт от национален и 

международен мащаб 

- 1 200 лв. 2 000 лв. - 

3. Състезания и турнири по вид 

спорт с ранг на ЕП, СП, ЕК и 

СК 

- 1 500 лв. 3 000 лв. - 

4. Други мероприятия, 

ангажиращи цялата спортна 

зала 

- 1 500 лв. 3 000 лв. - 

5. Ползване на тенис на маса в 

определеното за това 

помещение 

- - - 2 лв. 

* Цените са с ДДС. 

 

** В цените по т. 1-4 е включено: 

- Предоставяне на оборудваната зала за провеждане на 

тренировка/състезание по вид спорт; 

- Осигуряване на дежурни: ел. техник, озвучител, техник отопление и 

климатизация; 

- Оказване на съдействие при осигуряване на допълнителен персонал и услуги: 

охрана, секретари и статистици, лекар, допълнителни разпоредители и 

билетопродавачи. 

 

*** Ползването на многофункционалната спортна зала „Арена Ботевград“ от 

регистрираните спортни клубове със седалище и адрес на територията на 

община Ботевград е безплатно, както и за провеждане на тържества и изяви 

от общински училища, детски ясли и градини и други културни институции.  

 

2. Чл. 55б. Цени на услуги на Общинска база „Боженишки урвич“: се 

изменя и същия става чл. 55б., ал. 1. 

3. В чл. 55б. 

 а) т. 3 се изменя както следва: 

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

периода 01 април - 30 септември за дните петък и събота и 35.00 лева на ден за 

същия период за дните от неделя до четвъртък. В цената се включва закуска и 

сезонно ползване на басейн.“. 

 б) т. 4 се изменя както следва: 



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

периода 01 октомври - 31 март за дните петък и събота и 45.00 лева на ден за 

същия период за дните от неделя до четвъртък. В цената се включва и закуска.“. 

 

в) т. 5 се изменя както следва: 

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

дните петък и събота и 75.00 лева на ден за дните от неделя до четвъртък. В 

цената се включва закуска и сезонно ползване на басейн.“.  

 

 г) създава се нова ал. 2 със следното съдържание: 

„(2) Цени на услуги предоставяни от Общинско предприятие „Туризъм” - 

гр. Ботевград: 

1. Беседа в Часовникова кула – гр. Ботевград – 3.00 лв. на човек. 

2. Беседа в Часовникова кула – гр. Ботевград за организирани групи над 

10 души – 25.00 лв. 

3. Пешеходен тур в централната градска част на гр. Ботевград, включващ 

обектите: Часовникова кула, Паметник на Васил Левски, Паметник на Стамен 

Панчев, Исторически музей – Ботевград (отвън), Паметник на Свободата, 

Войнишки паметник на площад „Незнаен воин“, посветен на падналите за 

освобождение и обединение на България от орханийския край и Паметник на 

Христо Ботев и беседа – 6.00 лв. на човек. 

4. Пешеходен тур в централна градска част, включващ обектите: 

Часовникова кула, Паметник на Васил Левски, Паметник на Стамен Панчев, 

Исторически музей – Ботевград (отвън), Паметник на Свободата, Войнишки 

паметник на площад „Незнаен воин“, посветен на падналите за освобождение 

и обединение на България от орханийския край и Паметник на Христо Ботев и 

беседа, за организирани групи над 10 души – 30.00 лв. 

5. Посочените в т. 1-4 услуги са безплатни за: 

5.1.Деца до 7 години; 

5.2.Ученици и студенти от община Ботевград;  

5.3.Пенсионери от община Ботевград; 

5.4.Служители и гости на общинска администрация – Ботевград; 

5.5. Хора с увреждания.“. 

4. В чл. 55в: 

 а) в т. 1 цифрите и думите „18.00 лв. на час с ДДС“ се заменят с „30.00 

лв. на час с ДДС“. 

 

 б) в т. 2 цифрите и думите „11.00 лв. на час с ДДС“ се заменят с „21.00 

лв. на час с ДДС“. 

 в) в т. 3 цифрите и думите „40.00 лв. на час с ДДС“ се заменят с „45.00 

лв. на час с ДДС“. 

 г) в т. 4 цифрите и думите „40.00 лв. на моточас с ДДС“ се заменят с 

„48.00 лв. на моточас с ДДС“. 



 д) в т. 5 цифрите и думите „2.40 кв./км. с ДДС“ се заменят с „2.88 лв. 

кв./км. с ДДС“. 

 е) в т. 6 цифрите и думите „48.00 лв. с ДДС“ се заменят с „58.00 лв. с 

ДДС“. 

ж) в т. 8 след цифрите и думите „26.87 лв./м2 с ДДС“ се добавят „плюс 

цената на асфалтовата смес.“. 

з) в т. 10 след цифрите и думите „26.59 лв./м2 с ДДС“ се добавят „плюс 

цената на асфалнобетона.“. 

 и) в т. 11 цифрите и думите „7.20 лв./л.м. с ДДС“ се заменят с „14.00 

лв./л.м. с ДДС“. 

 й) в т. 12 цифрите и думите „90 лв./бр. с ДДС“ се заменят с „150 лв./бр. 

с ДДС“. 

V. В „Преходни и заключителни разпоредби“ се правят следните 

изменения: 

       § 10 се отменя. 

 

VI. Измененията в чл. 22, ал. 1 и §10 от ПЗР на Наредбата влизат в 

сила от 1 април 2022 г.  

 

 

 
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №58                                                                

гр.Ботевград,31.03.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно отчет за изпълнението на 

Програма за развитие на туризма в община Ботевград/вх.№0803-17/и становища 

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

основание чл.21, ал.1,т.23 и т.24 във вр. с т.12 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.11,ал.1 от Закона за туризма 

и проведено   гласуване  с   25  гласа „за“, 0 гласа „против“,  2 гласа „въздържал 

се“ от общ брой общински съветници 29,                                                  

                                                    

 

Р  Е  Ш И:   
 

 

1. Приема отчет за изпълнението на Програма за развитие на туризма в 

община Ботевград за 2021 година. 

 

 

 

 

 
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №59                                                                

гр.Ботевград,31.03.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно приемане програма за развитие  на 

туризма в община Ботевград /вх.№0803-18/.и становища на Постоянните 

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

ал.1,т.12, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

и чл.11,ал.1  във вр. с чл.12,ал.1,чл.13,ал.6,т.1 от Закона за туризма и проведено   

гласуване  с   25  гласа „за“, 0 гласа „против“,  1 гласа „въздържал се“ от общ 

брой общински съветници 29,                                                  

                                                    

 

Р  Е  Ш И:   
 

 

1.Приема  Програма за развитие на туризма в община Ботевград за 2022 

година. 

 

 

 

 

 
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №60                                                                

гр.Ботевград,31.03.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно приемане на Общинска програма 

за закрила на детето в община Ботевград за 2022 година /вх.№0803-40/и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –

Ботевград  на основание чл.21, ал.1,т.12  от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл.3,ал.1  от Правилника за прилагате на  Закона за 

закрила на детето и проведено   гласуване  с   27  гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 

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

                          

                                                    

 

Р  Е  Ш И:   
 

 

 

1.Приема  Общинска програма за закрила на детето в община Ботевград 

за 2022 година. 

 

 

 

 

 
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №61                                                                

гр.Ботевград,31.03.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно даване съгласие за допълване и 

актуализиране Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост в община Ботевград през 2022 година./вх.№0803-30/ 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   24  гласа „за“, 0 гласа „против“,  

1 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 2022 г. да се актуализира, както 

следва: 

             1.1. Раздел III. буква А. Имоти и съоръжения, които община Ботевград 

има намерение да предостави под наем да се допълни със следните имоти: 

             - 3 бр. терени за разполагане на преместваеми търговски обекти в 

урегулиран поземлен имот I-за градски парк, кв. 80 по регулационния план на 

гр. Ботевград, по схема одобрена от главния архитект на общината. 

             1.2. Раздел III. буква Б. Имоти, които община Ботевград има готовност 

да продаде или да учреди право на строеж върху тях да се допълни със следните 

имоти:  

             - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.302.734.1.7 с 

площ от 243.27  кв. м., с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда, 

брой нива на обекта: 1, находящ се на етаж 1 в сграда с идентификатор 

05815.302.734.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734, 

заедно със 11,746% ид. части от об. ч. на сградата и толкова от правото на 

строеж върху терена, на който е построена сградата. Година на построяване: 

1965 г. Адрес на самостоятелния обект: гр. Ботевград, п. к. 2140, бул. „Цар 

Освободител“ №15, ет.1; 

              - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.302.734.1.9, с 

площ от 243.27 кв. м., с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда, 

брой нива на обекта: 1, находящ се на етаж 2 в сграда с идентификатор 

05815.302.734.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734, 

заедно със 11,746% ид. части от об. ч. на сградата и толкова от правото на 



строеж върху терена, на който е построена сградата. Година на построяване: 

1965 г. Година на построяване: 1965 г. Адрес на самостоятелния обект: гр. 

Ботевград, п. к. 2140, бул. „Цар Освободител“ №15, ет.2; 

              - Поземлен имот с идентификатор 05815.302.280 по КККР на гр. 

Ботевград, с площ от 476  кв. м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, номер по преходен 

план: 73, квартал 2, парцел III. 

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

да прекрати съсобственост с физически или юридически лица да се допълни със 

следният имот: 

               - Урегулиран поземлен имот XIV-1148 в кв. 68 по регулационния план 

вилна зона „Зелин“. 

               2. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от т.1 на  решението процедури по   ЗОС. 

 
 

 

 
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №62                                                                

гр.Ботевград,31.03.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно одобряване на начални тръжни цени 

за продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС на общински недвижими имоти 

/вх.№0803-29/.и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет –Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35, 

ал.1, във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС и чл. 43, ал. 1 и чл. 78 от НРПУРОИ и 

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

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                                                  

                                           

 

         Р  Е  Ш И:     
         

1. Одобрява 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 недвижими 

имоти, включени в Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 

собственост в община Ботевград през 2022 г., представляващи: 

            1.1. Поземлен имот с идентификатор 05815.305.1224 по КККР на гр. 

Ботевград, с площ от 478 кв. м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана; НТП: ниско застрояване (до 10 м.), квартал 225, УПИ VIII, адрес на 

поземления имот: гр. Ботевград, п. к. 2140, ул. „16-ти Ловчански полк“, при 

начална тръжна цена в размер на 47 800.00 (четиридесет и седем хиляди и 

осемстотин) лева без ДДС. Сделката е облагаема. 

            1.2. Поземлен имот с идентификатор 05815.305.1225 по КККР на гр. 

Ботевград, с площ от 512 кв. м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана; НТП: ниско застрояване (до 10 м.), квартал 225, УПИ VII, адрес на 

поземления имот: гр. Ботевград, п. к. 2140, ул. „16-ти Ловчански полк“, при 

начална тръжна цена в размер на 51 200.00 (петдесет и една хиляди и двеста) лева 

без ДДС. Сделката е облагаема. 

            1.3. Поземлен имот с идентификатор 05815.305.1226 по КККР на гр. 

Ботевград, с площ от 545 кв. м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана; НТП: ниско застрояване (до 10 м.), квартал 225, УПИ VI, адрес на 

поземления имот: гр. Ботевград, п. к. 2140, ул. „16-ти Ловчански полк“, при 

начална тръжна цена в размер на 54 500.00 (петдесет и четири хиляди и 

петстотин) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         

ПРЕПИС!                                                                       

Р Е Ш Е Н И Е 

               №63                                                                

гр.Ботевград,31.03.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно одобряване на начални тръжни 

цени за продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС на общински недвижими имоти 

/вх.№0803-23/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет –Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35, 

ал.1, във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС и чл. 43, ал. 1 и чл. 78 от НРПУРОИ и 

проведено поименно  гласуване  с   25  гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        

                          

                                               Р  Е  Ш И:     
 

1. Одобрява начални тръжни цени и дава съгласие за продажба  по реда на 

чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публичен търг с тайно наддаване на общински 

недвижими имоти, включени 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: 

           1.1. Поземлен имот с идентификатор 05815.101.60 по КККР на гр. 

Ботевград, с площ от 259 кв. м.; трайно предназначение на територията: 

земеделска; НТП: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ); 

категория на земята при неполивни условия: 6, номер по предходен план: 

101060., местност „Чеканица“, гр. Ботевград, при начална тръжна пазарна цена в 

размер на 5 800.00 (пет хиляди и осемстотин) лева без ДДС. Сделката е 

освободена от ДДС. 

            1.2. Поземлен имот с идентификатор 05815.101.61 по КККР 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., местност „Чеканица“, гр. Ботевград, при начална тръжна пазарна цена в 

размер на 23 000.00 (двадесет и три хиляди) лева без ДДС. 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. 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         

ПРЕПИС!                                                                       

Р Е Ш Е Н И Е 

               №64                                                                

гр.Ботевград,31.03.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  даване съгласие община Ботевград 

да придобие недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 05815.302.17.1.11 по КККР на гр. Ботевград, с предназначение 

жилище ,апартамент/вх.№0803-2/ и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание   Чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 

чл. 34, ал. 2 от ЗОС и чл. 7, т. 1 от НРПУРОИ и проведено поименно  гласуване  с   

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

съветници 29,                                                  

                                           

                                                  Р  Е  Ш И:     
1. Дава съгласие Община Ботевград възмездно да придобие чрез покупко – 

продажба правото на собственост  върху недвижим имот, включен в Програма за 

управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Ботевград 

през 2022 г., собственост съгласно Договор за продажба на държавен недвижим 

имот от 26.04.1993 г. и по наследство съгласно Удостоверение за наследници №288/ 

04.03.2022 г. на  Любомир Александров Маринов с адрес: гр. Ботевград, ул. 

„Александър Стамболийски” №38, Валентин Димитров Качемаков с адрес: гр. Лом, 

ж.к „Зорница“, бл. 2, вх. А, ет. 6, ап. 16 и Мирослав Димитров Първанов с адрес: гр. 

Мездра, ул. „Васил Левски“ №5, ет. 1, ап. 2, представляващ: 

 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.302.17.1.11 по КККР на 

Ботевград, адрес на имота: гр. Ботевград, ж.к. „Саранск”, бл. 15, вх. А, ет. 4, ап. 11,  

с предназначение жилище, апартамент, с площ  61.47 кв. м. и прилежащи части: 

избено помещение № 11 със светла площ 3.72 кв. м. и 3.77 % идеални части от 

общите части на сградата и съответното право на строеж, съседни самостоятелни 

обекти в сградата: на същия етаж: 05815.302.17.1.10; 05815.302.17.1.12, под обекта: 

05815.302.17.1.8, над обекта: 05815.302.17.1.14, 

            срещу заплащане на сума в размер на 7 561.40 (седем хиляди петстотин 

шестдесет и един лева и 40 ст.) лв. 
 2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира произтичащите 

процедури по реда на  ЗОС.      

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №65                                                                

гр.Ботевград,31.03.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно продажба на едно жилище, частна 

общинска собственост/вх.№0803-27/и становища на Постоянните комисии по 

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

ЗМСМА и във връзка с чл.47, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗОС, чл.42, ал.1 и чл. 40 от 

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

под наем в общински жилища и проведено поименно  гласуване  с   25  гласа „за“,2 

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

                                                 

                                           

                                                  Р  Е  Ш И:     

 

1.Дава съгласие да бъде продадено жилище, частна общинска собственост, 

находящо се на адрес, гр. Ботевград,  ул.”Васил Левски”№39, бл.27,  вх.А, ет.7, 

ап.19, на Полина Николаева Кръстева  за сумата от 49 700,00 лв.  /четиридесет и 

девет  хил. и седемстотин  лв./  

2.На основание чл.40, ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, жилището по т.1 

не може да се отдава под наем или да бъде обект на разпореждане за срок от 5 

години. 

3.Възлага на кмета да изпълни процедурите по реда на Наредбата за условията и 

реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински 

жилища. 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №66                                                                

гр.Ботевград,31.03.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под наем 

на част от имот-общинска собственост /вх.№0803-22/ 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. 

3, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост,  чл. 14, ал. 2 и ал. 3 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   27  гласа „за“, 0 гласа 

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

                                       

                                           

                                                  Р  Е  Ш И:     

 
 

         1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 4 (четири) години, чрез 

публичен търг с тайно наддаване на  част от недвижим имот –  публична общинска 

собственост, представляваща: 

          - Терен с площ от 1 (един) кв. м. за поставяне на автоматична машина за 

кафе и топли напитки (вендинг автомат) в урегулиран поземлен имот VI-за СОНС 

в кв. 58 по регулационния план на с. Трудовец, при начална тръжна месечна 

наемна цена в размер на 100.00 (сто) лева без ДДС. 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. 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №67                                                                

гр.Ботевград,31.03.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под наем 

на терени, част от имот-частна общинска собственост в УПИ IV,кв.62 и част от 

имот публична общинска собственост в в УПИ IV,кв.63 по плана на гр. Ботевград 

/вх.№-0803-4/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, ал. 

7 и ал. 8 от ЗОС, чл. 14, ал. 2 и ал. 3, чл. 20, ал. 2 и чл. 78 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   26 гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 гласа „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,                                                  

                                           

                                                  Р  Е  Ш И:     

 

     1. Дава съгласие да се отдадат под наем за срок от 6 (шест) години, чрез 

публичен търг  с тайно наддаване на терени, част от недвижим имот – частна 

общинска собственост:  

     - Терен №1 с площ от 13.20 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски 

обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV в кв. 62 по регулационния 

план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.304.25 по КК и КР на гр. 

Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 185.00 (сто 

осемдесет и пет лв. и 00 ст.) лева; 
     - Терен №2 с площ от 13.20 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски 

обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV в кв. 62 по регулационния 

план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.304.25 по КК и КР на гр. 

Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 185.00 (сто 

осемдесет и пет лв. и 00 ст.) лева; 
     - Терен №3 с площ от 13.20 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски 

обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV в кв. 62 по регулационния 

план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.304.25 по КК и КР на гр. 



Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 185.00 (сто 

осемдесет и пет лв. и 00 ст.) лева. 
     2. Дава съгласие да се отдадат под наем за срок от 6 (шест) години, чрез 

публичен търг  с тайно наддаване терени, част от недвижим имот – публична  

общинска собственост:  

     - Терен №1 с площ от 12.00 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски 

обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV в кв. 63 по регулационния 

план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.304.6 по КК и КР на гр. 

Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 145.00 (сто 

четиридесет и пет лв. и 00 ст.) лева; 
      - Терен №3 с площ от 12.00 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски 

обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV в кв. 63 по регулационния 

план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.304.6 по КК и КР на гр. 

Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 145.00 (сто 

четиридесет и пет лв. и 00 ст.) лева; 

      - Терен №4 с площ от 12.00 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски 

обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV в кв. 63 по регулационния 

план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.304.6 по КК и КР на гр. 

Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 145.00 (сто 

четиридесет и пет лв. и 00 ст.) лева. 

      3. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира изпълнението на 

произтичащите процедури по реда на  ЗОС. 

 

 

 

 

 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №68                                                                

гр.Ботевград,31.03.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  даване съгласие за отдаване под наем 

на помещение в общински недвижим имот-двуетажна масивна сграда /Читалище в 

с. Врачеш/ находяща се в кв.1 по регулационния план на с. Врачеш/вх.№0803-5/ 

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 

ЗОС, чл. 20, ал. 2 и чл. 78 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   27 гласа „за“, 

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

                                                  

                                           

                                                  Р  Е  Ш И:     

 

 

     1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 4 (четири) години, чрез 

публичен търг с тайно наддаване, на част от недвижим имот –  общинска 

собственост:  

     - Помещение с площ от 6.21 кв.м., представляващо част от І-ви приземен 

етаж на двуетажна масивна сграда /“Читалище” в с. Врачеш/, находяща се в УПИ 

ХХ, кв. 1 по регулационния план на с. Врачеш, при начална тръжна месечна наемна 

цена в размер на 50.00 (петдесет) лева, без ДДС. 

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

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

 

 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №69                                                                

гр.Ботевград,31.03.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване  съгласие за отдаване под наем 

на терен, част от имот публична общинска собственост /вх.№-0803-5/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, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС 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   27 гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 гласа „въздържал се“ от 

общ брой общински съветници 29,                                                  

 

                                                      Р  Е  Ш И:     
 

     1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 4 (четири) години, чрез 

публичен търг с тайно наддаване, на част от недвижим имот – публична общинска 

собственост:  

 - Терен с площ от 8.00 кв.м., за разполагане на преместваем търговски обект 

за извършване на търговска дейност, част от поземлен имот с идентификатор 

05815.305.1026 по КК и КР на гр. Ботевград, урбанизирана територия, с начин на 

трайно ползване: за второстепенна улица (на кръстовището на бул. „Трети март” 

и ул. „Стефан Караджа”), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 

120.00 (сто и двадесет) лева. Сделката е освободена от ДДС. 

           2. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира произтичащите 

процедури по реда на ЗОС. 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №70                                                                

гр.Ботевград,31.03.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване  съгласие  за отдаване под наем 

на помещение, част от имот-частна общинска собственост /вх.№0803-13/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 и ал. 8 от Закона за общинска 

собственост,  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   27 гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,                                                  

 

                                                      Р  Е  Ш И:     
 

 

          1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 4 (четири) години, чрез 

публичен търг с тайно наддаване на  част от недвижими имот –  частна общинска 

собственост, представляваща: 

          - Помещение с площ от 10 кв. м., находящо се в дясно от входа на първи  

етаж на двуетажна масивна сграда, застроена в УПИ I, кв. 29 по регулационния 

план на с. Новачене, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 80.00 

(осемдесет) лева без ДДС. Сделката е облагаема. 

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

произтичащите от т.1 на решението процедури по  ЗОС. 
 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №71                                                                

гр.Ботевград,31.03.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно отдаване под наем на помещение, 

част от недвижим имот-общинска собственост/вх.№0803-46/ 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 от ЗОС, чл. 30 от ЗПУ, във 

връзка с § 70 от ПЗР към ЗИД на ЗПУ, чл. 20, ал. 1 и ал. 2 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   27  гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        

                          

                                                   Р  Е  Ш И:               

1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок до 31.12.2025 г. на 

„Български пощи“ – ЕАД, ЕИК 121396123, със седалище и адрес на управление: 

гр. София, п. к. 1700, р-н Студентски, ж. к. „Студентски град“, ул. „Акад. 

Стефан Младенов“ №1, бл. 31, без провеждане на търг или конкурс на част от 

недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща: 

- Помещение с площ от 12,25.кв.м, находящо се на първи етаж на 

двуетажна масивна сграда „Читалище“ със застроена площ 550 кв. м., 

построена в УПИ I в кв. 61 по регулационния план на с. Литаково, при месечна 

наемна цена в размер на 36.75 (тридесет и шест лева и 75 ст.) лева. Сделката 

е облагаема. 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от т.1 на решението процедури по  ЗОС. 

 

 

 

 
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №72                                                                

гр.Ботевград,31.03.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за учредяване право 

на строеж в УПИ XXVI-за обществено обслужваща дейност и трафопост в кв.2 по 

регулационния план на с. Врачеш /вх.№0803-34/и становища на Постоянните 

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

1, т. 8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 51, ал. 1 и ал. 

4 и чл. 78 от НРПУРОИ, и проведено поименно  гласуване  с   27 гласа „за“, 0 гласа 

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

                                       

                                                      Р  Е  Ш И:     
1. Одобрява начална тръжна цена и дава съгласие за учредяване право на 

строеж  по реда на чл.37, ал.1 от ЗОС, чрез публичен търг с тайно наддаване 

върху част от общински недвижим имот, включен в Програма за управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост в община Ботевград през 2022 

г., представляваща: 

           Терен с площ 42.00 кв. м. за построяване на  сграда за обществено 

обслужване в УПИ XXVI-за обществено обслужваща дейност и трафопост в кв. 

2 по регулационния план на с. Врачеш, разположена на уличната регулационната 

линия и на страничната регулационна линия с УПИ XXV за малкоетажно, 

свързано застрояване на сгради при покриване на калканните им стени, 

съобразно предвижданията на ЧИЗРП на кв. 2, с. Врачеш, одобрено със Заповед 

№324/ 20.06.2000 г.  и Проект за изменение ПУП – ПР на УПИ XXVI в кв. 2, с. 

Врачеш , одобрен със Заповед №СА-35/ 27.05.2010 г., при начална тръжна цена 

в размер на 4 183.00 (четири хиляди сто осемдесет и три) лева без ДДС. 

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. 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №73                                                                

гр.Ботевград,31.03.2022 г. 

 

 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка  относно  съгласие за изработване на проект 

за ПУП-ПР на  на УПИ XI-3516, За  жилищно строителство в кв.149 по плана на 

гр.Ботевград /вх.№0803-28/ 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   27 гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 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/ПР/ на УПИ XI-3516, За жилищно 

строителство в кв. 149 по действащ регулационен план на гр. Ботевград (поземлен 

имот с идентификатор 05815.305.587 по КККР на   гр. Ботевград), като в обхвата 

на същия се отвори се нова улица-тупик с осови точки о.т 318 – о.т 318а, съгласно 

приложената скица-предложение. 

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

произтичащите от горното решение процедури. 
 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №74                                                                

гр.Ботевград,31.03.2022 г. 

 

 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка  относно разрешаване изработването   на 

проект за Подробен устройствен план  ПУП- ПП и план схема към подробен 

устройствен план за „Водопровод за резервно захранване DN-400 от помпена 

станция Тръстеник“ /вх.№-0803-32/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. 

124a, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ 

и проведено   гласуване  с   27 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-

парцеларен план (ПУП-ПП) и план-схема към подробен устройствен план за 

„Водопровод за резервно захранване DN-400 от помпена станция Тръстеник“ на 

територията на гр. Ботевград, съгласно приложената скица-предложение.       

      2. Одобрява приложеното техническо задание. 

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

произтичащите от горното решение процедури. 
 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №75                                                                

гр.Ботевград,31.03.2022 г. 

 

 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка  относно разрешаване изработването   на 

проект за Подробен устройствен план  ПУП- ПП и план схема към подробен 

устройствен план за „Довеждащ водопровод за промишлени нужди DN-400 от 

пречиствателна  станция Чеканица“ и „Водопровод за промишлени нужди DN-

315“/вх.№-0803-33/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. 124a, ал. 1 от Закона 

за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и проведено   

гласуване  с   27 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-

парцеларен план (ПУП-ПП) и план-схема към подробен устройствен план за 

„Довеждащ водопровод DN-400 от пречиствателна станция Чеканица“ и 

„Водопровод за промишлени нужди DN 315“ на територията на гр. Ботевград, 

съгласно приложената скица-предложение.       

      2. Одобрява приложеното техническо задание. 

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

произтичащите от горното решение процедури.21 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №76                                                                

гр.Ботевград,31.03.2022 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  05815.105.72 по Кадастрална карта и Кадастрални регистри 

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

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

/вх.№-0803-43/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

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

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

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

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

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

общ брой общински съветници 29,                                                  

                                                  

                                                      Р  Е  Ш И:     
 

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

05815.102.72, м.”Чеканица” по КККР на гр. Ботевград, с цел промяна 

предназначението на имота за неземеделски нужди за изграждане на обект 

„Жилищна сграда“, със съответните технически показатели предвид зоната в която 

попада имота по проекта за ОУП: височина на жилищна сграда – Н до 7.00м., Кинт 

до 0.8, Плътност на застрояване до 40%, Озеленяване мин. 50%, да се предвиди 

свободно застрояване, ограничителни линии от границите на имота съгласно 

приложената скица предложение. 

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

предложение за ПУП-ПЗ. 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №77                                                                

гр.Ботевград,31.03.2022 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) №73256.27.13 по Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КК и КР) на 

землището на  с. Трудовец, община Ботевград с цел промяна предназначението на 

имота за неземеделски нужди  „ За жилищно строителство “ /вх.№-0803-45 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 № 73256.27.13 по КК и КР, 

м.“Сипалница” в землището на с.Трудовец, Община Ботевград с цел промяна на 

предназначението на имота за неземеделски нужди, с предвиждане на застрояване 

– ”Жилищна сграда” и одобрява заданието за проектиране. 

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

произтичащите от горното решение процедури. 

   

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №78                                                               

гр.Ботевград,31.03.2022 г. 

 

 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемане на методика за 

предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга патронажна  грижа във 

връзка  с проект  по процедура  BG05M9OP001.6.004 „Патронажна грижа + - 

Компонент 2“ /вх..№0803-41/.и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на  основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от 

ЗМСМАи проведено    гласуване  с   26 гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        

                          

                                                  

                                                      Р  Е  Ш И:     
 

1. Приема Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга 

патронажна грижа (Приложение 1), във връзка с проект по процедура 

BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + - Компонент 2”. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Ботевград да възложи чрез акт за възлагане 

предоставянето на услугата „Патронажна грижа+“ на отдел „Хуманитарни и 

социални дейности“ в Общинска администрация – Ботевград, в качеството му 

на доставчик на услуга от общ икономически интерес.  

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №79                                                               

гр.Ботевград,31.03.2022 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.№0803-24//и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет –Ботевград  на  основание 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  с   22 гласа „за“, 0 гласа 

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

                                              

                                                   Р  Е  Ш И:     
1. Предоставя на наследниците на Павел Иванов Бончовски, следните 

земеделски имоти: 

-  Проектен имот с идентификатор 12283.195.1002, с площ 1037 кв.м., НТП: 

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

„-------”, попадащ в поземлен имот с идентификатор 12283.195.2 (имот по КВС 

195002) – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Врачеш, при граници и 

съседи, съгласно скица–проект №15-198011 от 24.02.2022 г; 

- Проектен имот с идентификатор 12283.195.1001, с площ 1020 кв.м., НТП: 

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

„-------”, попадащ в поземлен имот с идентификатор 12283.195.19 (имот по КВС 

195019, предишен номер 195003) – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. 

Врачеш, при граници и съседи, съгласно скица–проект №15-198009 от 24.02.2022 

г; 

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

Стойка Коцова Бончовска, наследник на Павел Иванов Бончовски, както и на 

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

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

Р Е Ш Е Н И Е 

               №80                                                                

гр.Ботевград,31.03.2022 г. 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно съгласие за поемане на общински 

дълг чрез ползване на краткосрочен банков кредит – овърдрафт / вх.№0803-48/и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –

Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА във връзка с  чл. 

13,чл.16,чл.17 и чл.19 от Закона за общинския дълг  и проведено поименно  

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

брой общински съветници 29,                                                  

                                                 Р  Е  Ш И:               
1. Дава съгласие община Ботевград да поеме краткосрочен общински дълг чрез 

ползване на банков кредит за оборотни цели, със срок на ползване до една 

година  при условията на овърдрафт по разплащателната сметка  при следните  

основни параметри на дълга: 

- Максимален размер на дълга – 1 700 000/един  милион  и седемстотин 

хиляди  / лева, 

- Валута на дълга – лева, 

- Вид на дълга  - краткосрочен  общински дълг , чрез банков кредит – 

овърдрафт 

- Начин на усвояване  -  при условията на кредит – овърдрафт  

- Срок за усвояване на дълга - до една година , считано от датата на 

подписване на договора за кредит – овърдрафт  

- Начин на обезпечаване  - учредяване на особен залог върху собствени 

приходи, 

-Срок на  погасяване – до една година , считано от датата на подписване на 

договора за кредит – овърдрафт, с възможност за предсрочно погасяване изцяло 

или на части , без такса за предсрочно погасяване  

-  Максимален лихвен процент  до  2,7 %,  

-  Годишна такса управление  до  0,5 % еднократно 
2. Възлага и делегира права на  Кмета на община Ботевград да  подпише 

договор за банков кредит – овърдрафт по разплащателната сметка , договор за 

особен залог и всички други документи, свързани с ползването на банковия 

кредит и учредяване на обезпечението, както и да извърши всички необходими 

правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.  
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

Р Е Ш Е Н И Е 

               №81                                                                

гр.Ботевград,31.03.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно  отпускане на финансови средства 

от собствени приходи на общината за лечение на Анатолий Красимиров Стоянов  

/ вх.№0803-49/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

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

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

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        

                          

                                                 Р  Е  Ш И:               

 

1. Дава съгласие  да бъдат отпуснати финансови средства от собствени 

приходи на Община Ботевград в размер на 7 400 /Седем хиляди и четиристотин/ 

лева за лечение на Анатолий Красимиров Стоянов , страдащ от тежка форма на 

Таласемия майор /болест на Кулей/. 

2. Възлага на кмета на  община Ботевград да извърши всички произтичащи 

по т.1 действия. 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №82                                                                

гр.Ботевград,31.03.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно   Предложение за поемане на 

общински дълг във връзка с осигуряване на финансиране за изпълнение на 

проект „Околната среда – бъдеще и отговорност на всички“, финансиран по 

Програма Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 

2014-2020 /вх.№0803-50/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. 3, т. 2 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за общинския дълг  

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. Община Ботевград да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по 

силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на 

проект: № CB007.2.32.165 „Околната среда – бъдеще и отговорност на всички“, 

финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП 

България – Сърбия 2014-2020, приоритетна ос 3 „Околна среда“, схема 

2014TC16I5CB007-2, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 533 561.80  (словом: петстотин 

тридесет и три хиляди петстотин шестдесет и един лева и осемдесет 

стотинки) 

 Валута на дълга – лева 

 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

 Условия за погасяване:  

- 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 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от водещия 

партньор – Туристическа организация на гр. Сурдулица, Република 

Сърбия съгласно споразумения за партньорство от 18.04.2018 г. след 

трансфер на средства от Управляващия орган съгласно Договор за 



безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-159 от 24.09.2020 г. и/или 

от собствени бюджетни средства. 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 4.083 % 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община 

Ботевград, по която постъпват средствата по проект № CB007.2.32.165 

по Договор за безвъзмездна помощ №  РД-02-29-159 от 24.09.2020 г.; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Ботевград, по 

чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, 

както и трансфери за местни дейности, включително обща 

изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона 

за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова 

сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, 

също са обект на особен залог. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Ботевград да подготви 

искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише 

договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 

 

 

 
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 
      

 

 

 

 

 

 

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №83 

Гр.Ботевград, 31.03.2022 г. 

 

 

 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИЛИН ЧЕРНЯШКИ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД на ПРОЕКТ на  план за работа на 

Общинския съвет – Ботевград през  второто  тримесечие на 2022 година 

/вх.№0803-38/, 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  глас „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,         

          

 

 

                    Р Е Ш И: 

 

 

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

тримесечие на 2022 година, съгласно Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

 
Приложение1. 

П Л А Н 

за работа на Общински съвет-Ботевград през  второто  тримесечие 

на 2022 година 

 

М. АПРИЛ  – 28.04.2022 година 

1.Разглеждане  на годишният финансов отчет за 2021 година и приемане на 

бизнес планове за 2022 година на МБАЛ-Ботевград”ЕООД, гр. Ботевград. 

      Докл.: Управител на „МБАЛ-Ботевград”ЕООД 

2. Разглеждане   годишен финансов отчет за 2021 година на „Балкангаз 

2000”АД. 

      Докл.: Изпълнителен директор на „Балкангаз 2000”АД 

3. Докладни записки 

4.Питания на общински съветници 

 

М .МАЙ  -26.05.2022 ГОДИНА 

1.Информация за състоянието на пътната мрежа в община Ботевград и мерки за 

осигуряване безопасността на движението с оглед предстоящата лятна ваканция 

на  учениците в Община Ботевград. 

Докл.:Иван Гавалюгов – кмет на Община Ботевград 

2. Разглеждане  информация  за дейността   на ОП ”Туризъм”-гр. Ботевград   

Докл.:Директор на ОП “Туризъм“ 

3.Докладни записки 

4. Питания на общински съветници 

 

М. ЮНИ      – 30.06.2022година 

1. Разглеждане  информация  за дейността   на ОП“Обредни дейности”-гр. 

Ботевград . 

Докл.:Директор на ОП “Обредни дейности“ 

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

Скравена. 

Докл.:Кмет на кметство с. Скравена 

3. Докладни записки 

4. Приемане план за работа на Общинския съвет-Ботевград  през третото   

тримесечие на 2022 година 

 Докл.: Председател ОбС-Ботевград 

5.  Питания на общински съветници 

 

 

 

 



 

 


