
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

ПРЕПИС!                                                                       

Р Е Ш Е Н И Е 

               №86                                                                

гр.Ботевград,28.04.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ОРЛИН ЦВЕТКОВ  –УПРАВИТЕЛ НА „МБАЛ 

БОТЕВГРАД“ЕООД на  годишният финансов отчет за 2021 година и приемане 

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

Ботевград/вх.№0804-8/, БОРИС БОРИСОВ-ЗАМ.КМЕТ на Община Ботевград 

на Становище от кмета на община Ботевград /вх.№0804-29/и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 

основание чл. 21 ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл.137 ал.1, т. 3, и т. 5,  от Търговския 

закон и чл.12, т. 3, т. 5 и т. 18 от Наредбата за упражняване правото на 

собственост на общината върху общинската част от капитала на ТД 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. Приема годишния финансов отчет на „МБАЛ - Ботевград” ЕООД, гр. 

Ботевград за 2021 година. 

2. Не освобождава от отговорност управителя на „МБАЛ - Ботевград” 

ЕООД   д-р Орлин Цветков. 

3. Печалбата за текущата година да се отнесе в непокрити загуби от 

минали години. 

4. Избира за независим одитор на дружеството за 2022 година  „ВЕЛ 

ОДИТ 2020” ООД. 

         5. Приема предложения бизнес – план за 2022 година  на “МБАЛ-

Ботевград” ЕООД. 

 

 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

ПРЕПИС!                                                                       

Р Е Ш Е Н И Е 

               №87                                                                

гр.Ботевград,28.04.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  МИХАИЛ ДИМИТРОВ–ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА „БАЛКАНГАЗ 2000 „ АД на  Информация за дейността на 

„Балкангаз 2000“ АД  и годишен финансов отчет за 2021 година/вх.№0804-

9/, БОРИС БОРИСОВ-ЗАМ.КМЕТ на Община Ботевград на Становище от 

кмета на община Ботевград /вх.№0804-20/и становища на Постоянните комисии 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено   

гласуване  с   18  гласа „за“, 0 гласа „против“,  3 гласа „въздържал се“ от общ 

брой общински съветници 29,                                                  

                                                   Р  Е  Ш И:               
 

 

 

 

 

1. Приема  за Инфомация  годишния финансов отчет на „Балкангаз 

2000“ АД , 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 

               №88                                                                

гр.Ботевград,28.04.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  БОРИС БОРИСОВ   – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

на Докладна записка относно даване правомощия на представител  на община 

Ботевград за участие в Общото събрание на акционерите на „Балкангаз – 2000“ 

АД /вх.№0804-21и становища на Постоянните комисии по  местно 

самоуправление и законност и бюджет и финанси по същия въпрос, Общинският 

съвет –Ботевград  на основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 

220 и чл. 226 от Търговския закон, и проведено поименно  гласуване  с   19  гласа 

„за“, 5 гласа „против“,  2 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 

29,                                                    

                                                   Р  Е  Ш И:               

     1. Дава правомощия на Иван Александров Гавалюгов – кмет на община 

Ботевград да представлява 98.99% от капитала на „Балкангаз - 2000” АД 

Ботевград  в Общото събрание на акционерите, насрочено на  17.05.2021 година 

от 11.00 часа, в седалището на дружеството – гр. Ботевград, ул. Акад.Стоян 

Романски” № 2 при дневен ред: 

1. Приемане на годишния финансов отчет и доклада за дейността на 

дружеството през 2021 г. 

2. Приемане отчета на независимия одитор за 2021 г.  

3. Разпределение на печалбата за 2021 г. 

4. Избор на независим одитор за 2022 г. 

5. Освобождаване от отговорност на членове на Съвета на директорите. 

             6. Избор на съвета на директорите за следващ мандат. 

като гласува  както следва:  

По  т. 1. Приема годишния финансов отчет и доклада за дейността на 

дружеството през 2021 г. 

По  т. 2 . Приема за информация отчета на независимия одитор за  2021 г. 

По т. 3. Разпределя печалбата за 2021 г., както следва: 25 % да се изплатят 

като дивидент на акционерите, пропорционално на притежавания от тях дял от 

капитала на дружеството, а останалата част от печалбата остава в дружеството 

за реинвестиране в ГРМ и прилежащи съоръжения. 

 По т. 4. Избира за независим одитор за 2022 г. проф. Михаил Динев – 

регистриран одитор с Диплом №003. 

 По  т. 5. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на 

директорите. 



             По т. 6. Освобождава действащите членове на Съвета на 

директорите: Борис Дренов; Иван Цаков; Йоана Георгиева; Михаил 

Димитров и Христо Якимов  .  

Избира за членове на Съвета на директорите: Борис Дренов; Иван Цаков; 

Йоана Георгиева; Михаил Димитров и Христо Якимов  . 

 

.  
 

                

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

ПРЕПИС!                                                                       

Р Е Ш Е Н И Е 

               №89                                                                

гр.Ботевград,28.04.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  БОРИС БОРИСОВ   – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

на Докладна записка относно провеждане на  редовно присъствено заседание на 

Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ЕООД-София/вх.№0804-22/ 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 чл. 198е, ал. 

3 и ал. 5 от Закона за водите, 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. Дава мандат на Иван Александров Гавалюгов – кмет на Община 

Ботевград, представител на Община Ботевград в Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София да гласува по въпросите от 

дневния ред на редовното присъствено заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София, което ще се проведе на 

10.05.2022 г. (вторник) от 11.00 ч. в сградата на Областната администрация на 

Софийска област, гр. София, бул. „Витоша“ №6, етаж 5 – заседателна зала, (при 

липса на кворум за провеждане на заседанието е определена резервна дата – 

07.06.2022 г. (вторник) от 11.00 ч.) както следва: 

- по т. 1 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД 

– София приема, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите и чл. 9, 

ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, отчет за дейността на  Асоциацията по В и К  

на обособена територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – София за 2021г.  

- по т. 2 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД 

– София приема, на основание чл. 9, ал. 2 и чл. 26, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, 



отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по В и К  на обособена 

територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – София за 2021 г.  и обяснителна 

записка към него. 

- по т. 3 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД 

– София приема, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите и чл. 9, 

ал. 2 и чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите 

по водоснабдяване и канализация, бюджет на Асоциацията по В и К  на 

обособена територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – София за 2022г. 

- по т. 4. Други: По своя преценка и в защита интересите на 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 

               №90                                                                

гр.Ботевград,28.04.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  БОРИС БОРИСОВ   – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

на Докладна записка относно  приемане  Наредба за изменение и допълнение на 

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

имущество и околната среда в община Ботевград/вх.№0804-24/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 Административнопроцесуалния 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 

(ЗНА) и чл. 15, ал. 7, чл. 62, т. 3, чл. 94, ал. 2 и ал. 3, чл. 97, ал. 2, чл. 98, ал. 1 и 

ал. 2, чл. 130, ал. 2, чл. 178д, чл. 178е, чл. 180, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, чл. 183, ал. 2, 

т. 1 и т. 2, ал. 4, т. 8 и т. 9 и чл. 186 от Закона за движение по пътищата във вр. с 

чл. 8 от ЗНА и чл. 39, ал. 2, изр. 1 от ЗАНН, и проведено   гласуване  с   23  гласа 

„за“, 1 глас „против“, 2 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 

29,                                                    

                                                   Р  Е  Ш И:               
 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 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. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 26, 28 и 29 се отмянят. 

2. Чл. 23а се отменя. 

3. В чл. 24, ал. 7 се създава нова т. 10 със следното съдържание: 

„10. паркирането на автомобили извън обозначените с хоризонтална 

маркировка паркоместа.“. 

4. В чл. 26: 

а) в ал. 1 думите „платено преференциално паркиране на ППС“ се заменят 

с „преференциално паркиране на ППС“. 

 

б) ал. 5, т. 1 се изменя както следва: 



„1. за до две ППС на жилищен имот, попадащ в зона за краткотрайно 

платено паркиране.“. 

в) в ал. 7, б. „г“ думата „Платено“ се заличава. 

г) ал. 8 се изменя както следва: 

„(8) Лицата, желаещи да се възползват от този режим, получават безплатно 

годишен винетен стикер за един автомобил, а при желание за ползване на втори, 

заплащат предварително такса за една година в размер на 144 лева с вкл. ДДС.“. 

II. В разпоредбите на Глава Десета „Административнонаказателни 

разпоредби“ се правят следните изменения: 

1. Чл. 65 се отменя. 

 

 

 

 

 

 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

ПРЕПИС!                                                                       

Р Е Ш Е Н И Е 

               №91                                                                

гр.Ботевград,28.04.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  БОРИС БОРИСОВ   – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

на Докладна записка относно приемане на План за интегрирано  развитие на 

община Ботевград за периода 2021-2027 година /вх.№0804-25/и становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 

основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА,чл.24,ал.1 от Закона за регионалното 

развитие, във вр. с чл.13 от ЗРР и чл.21,ал.1 от ППЗРР и проведено   гласуване  с  

24  гласа „за“, 0 гласа „против“, 3 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,                                                    

                                                   Р  Е  Ш И:               
 

 

1. Приема План за интегрирано  развитие на община Ботевград за периода 

2021-2027 година. 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да осъществи всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

ПРЕПИС!                                                                       

Р Е Ш Е Н И Е 

               №92                                                                

гр.Ботевград,28.04.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  БОРИС БОРИСОВ   – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  приемане  годишен план на 

дейностите за подкрепа,  за личностно развитие на децата и учениците в 

община Ботевград/вх.№0804-19/и становища на Постоянните комисии по  

същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание чл.17,ал.1,т.3 и 

чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.197,ал.3  от ЗПУО 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 годишен план на дейностите за подкрепа,  за личностно развитие 

на децата и учениците 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 

               №93                                                                

гр.Ботевград,28.04.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  БОРИС БОРИСОВ   – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

на Докладна записка  относно  определяне  размера  на основното  трудово 

възнаграждение на кмета на община и кметовете на кметства на Община 

Ботевград /вх.№0804-30/и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 

Общинският съвет –Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.38 ал.7 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл.5 ал.16 от ПМС №67 

за заплатите в бюджетните организации и дейности и проведено   гласуване  с  21  

гласа „за“, 1 глас „против“, 4 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,                                                    

                                                   Р  Е  Ш И:            
 

    

1. Определя основното месечно трудово възнаграждение на кмет на Община 

Ботевград в размер 3950 лева / 54,11% от максимално определения размер, 

съгласно чл.5 ал.16 от Постановление №67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в 

бюджетните организации и дейности/, считано от 01.04.2022г. 

 

2. Утвърждава размера на основните месечни работни заплати на кметовете 

на кметства в Община Ботевград, считано от 01.04.2022г., както следва: 

№ по ред 

Наименование на длъжността и  

населеното място 

Размер на 

 основната  

месечна  

заплата 

1 Кмет на община Ботевград 3950,00 лв. 

2 Кмет на кметство с. Врачеш 1820,00 лв. 

3 Кмет на кметство с. Трудовец 1820,00 лв. 

4 Кмет на кметство с. Скравена 1710,00 лв. 

5 Кмет на кметство с. Новачене 1710,00 лв. 

6 Кмет на кметство с. Литаково 1710,00 лв. 

 

 



3. Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения с 

постоянен и непостоянен характер на кметовете на кметства да се определят 

от кмета на общината съгласно действащата нормативна уредба за заплащане 

на труда и вътрешните правила за организация на работната заплата в Община 

Ботевград.  

Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на 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 

               №94                                                                

гр.Ботевград,28.04.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  БОРИС БОРИСОВ   – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

на Докладна записка относно  удължаване срока на ликвидация на „ВиК-

Бебреш“ ЕООД /вх.№0804-28/и становища на Постоянните комисии по  същия 

въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА 

и чл. 266, ал. 2 от Търговския закон и проведено поименно  гласуване  с  23 гласа 

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

29,                                                    

                                                   Р  Е  Ш И:            
 

1. Удължава срока за ликвидация на „В и К Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград в /л/, 

считано от 01.04.2022г. до 30.06.2022г. 

2. Възлага на Кмета на община Ботевград да сключи анекс към Договора за 

възлагане на ликвидация на „В и К Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград в /л/, като за 

периода от 01.04.2022г. до 30.06.2022г. не се дължи възнаграждение на 

ликвидатора. 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №95                                                               

гр.Ботевград,28.04.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  БОРИС БОРИСОВ   – ЗАМ.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/вх.№0804-23/ 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 VI. Описание на имотите, които Общината има намерение да 

придобие и способите за тяхното придобиване, точка 2. Придобиване на 

недвижими имоти, представляващи частна собственост на физически и 

юридически лица да се допълни със следният имот: 

             - 550/ 5468 идеални части от УПИ I в кв. 76 по регулационния план на гр. 

Ботевград заедно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

05815.301.275.4.1, с адрес: гр. Ботевград, ул. „17-ти ноември“, ет. 1, 

предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект, площ 

259 кв. м.  

             1.2. Раздел VIII. Обекти, за изграждането на които е необходимо 

отчуждаването на частни имоти да се допълни със следния обект: 

             - реализиране на обект-публична общинска собственост – улица от о. т. 

291 през о. т 101 до о. т. 290 в кв. 96 по регулационния план на с. Литаково. 

             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 

               №96                                                               

гр.Ботевград,28.04.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  БОРИС БОРИСОВ   – ЗАМ.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, кв.2,гр.Ботевград /вх.№0804-

12/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 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. 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, актуализирана и допълнена с Решение №61 31.03.2022 г. на 

Общински съвет Ботевград, представляващ: 

          -  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, при начална тръжна пазарна цена в размер на 38 

080.00 (тридесет и осем хиляди и осемдесет) лева без ДДС. Сделката е 

облагаема. 

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

произтичащите от т.1 на решението процедури по  ЗОС. 

 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №97                                                               

гр.Ботевград,28.04.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  БОРИС БОРИСОВ   – ЗАМ.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  в кв.24 по  регулационния 

план на с. Липница /вх.№0804-10/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 проведено поименно  гласуване  с  22 гласа „за“, 2 гласа „против“, 2 

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, представляващ: 

          -  Урегулиран поземлен имот I-44 с площ от 507 кв. м. в кв. 24 по 

регулационния план на с. Липница, при начална тръжна пазарна цена в размер на 

6 813.00 (шест хиляди осемстотин и тринадесет) 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 

               №98                                                               

гр.Ботевград,28.04.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  БОРИС БОРИСОВ   – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД на 

Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под наем на части от имоти 

–общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни  елементи -  

тип билборд /вх.0804-7/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.14, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от Закона 

за общинска собственост,  чл. 17, ал. 1 и ал. 3 и чл. 78 от НРПУРОИ и във връзка с 

Тарифата по чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ за определяне на минимален месечен наем 

на 1 кв. м. полезна площ при отдаване под наем на общинско имущество проведено   

поименно гласуване  с  21 гласа „за“, 2 гласа „против“, 3 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 части от имоти  – общинска собственост, 

представляващи: 

         30 бр. места за поставяне на рекламно-информационни елементи – 

билбордове, на територията на гр. Ботевград по схема, одобрена от главния 

архитект на общината, при начална тръжна месечна наемна цена за всяко едно 

място в размер, както следва: 

          - при поставяне на стандартен билборд - 500.00 (петстотин) лева без ДДС. 

Сделката е облагаема; 

          - при  поставяне на отворен под ъгъл билборд (лястовица), тристранен 

билборд – 600.00 (шестстотин) лева без ДДС. Сделката е облагаема.            

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

произтичащите от т. 1 на решението процедури по  ЗОС. 

 

 
 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

ПРЕПИС!                                                                       

Р Е Ш Е Н И Е 

               №99                                                               

гр.Ботевград,28.04.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  БОРИС БОРИСОВ   – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

на Докладна записка относно даване  съгласие за отдаване под наем на терени, 

част от имот-публична общинска собственост в  кв.80, градски парк, 

гр.Ботевград/вх.№0804-18/ 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 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  20 гласа „за“, 2 гласа „против“, 3 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        

                            

                                                    Р  Е  Ш И:            

 

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

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

общинска собственост, представляващи:  

     1.1. Терен №1 с площ от 9.00 кв. м., за разполагане на прeместваем  

търговски обект в УПИ І-за градски парк, в кв. 80 по регулационния план на гр. 

Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.305.1117 по КК и КР на гр. Ботевград, 

при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200.00 (двеста) лева. 

     1.2. Терен №2 с площ от 9.00 кв. м., за разполагане на прeместваем  

търговски обект в УПИ І-за градски парк, в кв. 80 по регулационния план на гр. 

Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.305.1117 по КК и КР на гр. Ботевград, 

при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200.00 (двеста) лева. 

     1.3. Терен №1 с площ от 9.00 кв. м., за разполагане на прeместваем  

търговски обект в УПИ І-за градски парк, в кв. 80 по регулационния план на гр. 

Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.305.1117 по КК и КР на гр. Ботевград, 

при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200.00 (двеста) 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 

               №100                                                               

гр.Ботевград,28.04.2022 г. 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  БОРИС БОРИСОВ   – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

на Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот – 

УПИ XIV-1148 в кв.68 по регулационния план на вилна зона „Зелин“ между 

община Ботевград и физическо лице по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС/вх.№0804-

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, 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  25 

гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 глас „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 урегулиран поземлен 

имот ХІV-1148 в кв. 68 по регулационния план на вилна зона „Зелин”, 

представляваща: 

          Терен с площ от 49 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 05815.307.669, 

целият с площ от 4749 кв. м., влизащ по регулация от второстепенна улица в УПИ 

ХІV-1148 в кв. 68 по регулационния план на вилна зона „Зелин”, 

административен адрес: гр. Ботевград, в. з. „Зелин“, ул. „Червена киселица“, 

граници на УПИ XIV-1148: улица с идентификатор 05815.307.669; УПИ XV-

1142; УПИ II-1149; УПИ XIII-1176; граници на терена:  УПИ XIV-1148; улица с 

идентификатор 05815.307.669; УПИ XV-1142; граници на ПИ 05815.307.669: 

05815.307.239; 05815.307.726; 05815.307.800. 

        по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС при пазарна цена на терена в размер на 3 

185.00 (три хиляди сто осемдесет и пет) лева, без включен ДДС. Сделката е 

облагаема,  в полза на Недялка Цонева Панчева и Даниела Христова Найденова, 

собственици на поземлен имот планоснимачен №1148 в кв. 68 по плана на вилна 

зона „Зелин“, за който имот е отреден УПИ XIV-1148 в кв. 68, съгласно 

нотариален акт №152, том II, дело 638/ 1996 г., нотариален акт №1, том I, рег. 

№53, дело №1 от 2005 г. и удостоверение за наследници №253/ 27.01.2006 г., 

заверено за актуалност на 15.03.2022г.         

2. Възлага на Кмета на община Ботевград да изпълни 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 

               №101                                                               

гр.Ботевград,28.04.2022 г. 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  БОРИС БОРИСОВ   – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

на Докладна записка относно  даване съгласие община Ботевград да  придобие 

недвижими имоти  в с. Липница за разширение на гробищния парк.№0804-14/. 

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  18 гласа „за“, 2 гласа 

„против“, 4 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 недвижими имоти, включени в 

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в 

община Ботевград през 2022 г., собственост на Иванчо Атанасов Минев, с адрес: 

с. Липница, ул. „Чуклата” №8, съгласно Нотариален акт за прехвърляне на 

недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане №2, том II, дело 502/ 

84 г. и Нотариален акт №94, том I, рег. №904, дело 83 от 2007 г.,  представляващи: 

1.1. Дворно място, находящо се в с. Липница, съставляващо парцел XII-20 в 

кв. 23 по плана на селото, с урегулирана площ от 842 кв. м. срещу заплащане на 

сума в размер на 9 262.00 (девет хиляди двеста шестдесет и два) лв. 

 1.2. Урегулиран поземлен имот XI-20 в кв. 23 по регулационния план на с.  

Липница, с урегулирана площ от 713 кв. м. срещу заплащане на сума в размер 

на 7 843.00 (седем хиляди осемстотин четиридесет и три) 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 

               №102                                                               

гр.Ботевград,28.04.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  БОРИС БОРИСОВ   – ЗАМ.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 “Вилна сграда“, находящ се  УПИ  ХLVIІ - 1093, кв. 60 по 

плана на в. з. “Зелин“, гр. Ботевград, представляващ ПИ с идентификатор  

05815.307.775  по КК и КР на гр. Ботевград/вх.№0804-15/ 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  23 гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 глас „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 “Вилна сграда“, находящ се  УПИ  ХLVIІ - 1093, кв. 

60 по плана на в. з. “Зелин“, гр. Ботевград, представляващ  ПИ с 

идентификатор  05815.307.775 по КК и КР на гр. Ботевград, 

 на следните ограничени вещни права: 

Безвъзмездно  безсрочно право на преминаване и право на прокарване 

/сервитут/ през част от следните общински поземлени имоти: 

ПИ с идентификатор 05815.307.662, област Софийска, община Ботевград, гр. 

Ботевград, вид на собственост –Публична общинска, вид територия – 

Урбанизирана, НТП-За второстепенна улица, площ 3 387 кв.м. Съседи на имота: 

05815.307.326; 05815.307.327; 05815.307.659. Дължина на трасето в имота – 11 

м.; 

ПИ с идентификатор 05815.307.659, област Софийска, община Ботевград, гр. 

Ботевград, вид на собственост –Публична общинска, вид територия – 



Урбанизирана, НТП- За второстепенна улица, площ 7 003 кв.м. Съседи на имота: 

05815.307.662; 05815.307.327; 05815.307.402; 05815.307.661. Дължина на трасето 

в имота - 82 м.; 

ПИ с идентификатор 05815.307.661, област Софийска, община Ботевград, гр. 

Ботевград, вид на собственост –Публична общинска, вид територия – 

Урбанизирана, НТП- За второстепенна улица, площ 2 788 кв. м. Съседи на имота: 

05815.307.662; 05815.307.403; 05815.307.402; 05815.307.401; 05815.307.404; 

05815.307.405; 05815.307.400; 05815.307.399; 05815.307.775. Дължина на трасето 

в имота - 70 м. 

 Дължината на новата мрежа НН до имота,  който ще се захранва е 165 

м., с  ширина на сервитута 3 /три/ м.  и обща засегната площ  - 495 

/четиристотин деветдесет и пет/ 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  част  „Електро“, съгласно  показаната ситуация на трасето, 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.  

 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №103                                                               

гр.Ботевград,28.04.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  БОРИС БОРИСОВ   – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

на Докладна записка относно даване  на 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  Х, кв. 174, 

ПИ с идентификатор  05815.304.1703  по КК и КР на гр. Ботевград“/вх.№0804-

17и 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  23 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 Х, кв. 

174, представляващ ПИ с идентификатор  05815.304.1703  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 следния общински поземлен имот: 

 -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,  при съседи в района: 05815.304.1703; 

05815.304.1704; 05815.304.1685; 05815.304.1688 и 05815.304. 1586  с дължина на  

трасето  през имота - 6м., ширина 2,10 /две цяло и десет/м. и обща засегната 

площ -12,6 /дванадесет цяло и шест/ кв. м. 

  



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

Възложителя на обекта съобразно параметрите на показаната ситуация на 

трасето  и  представения 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.  
 

 

 

 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №104                                                               

гр.Ботевград,28.04.2022 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  БОРИС БОРИСОВ   – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване  съгласие  за  учредяване на  

право  на  преминаване и право на прокарване за обект: „Нов въздушен кабел НН 

за външно електрозахранване на „Допълващо  застрояване – барбекю и складови 

помещения“, находящи се в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 73256.7.21 по 

КК и КР на с. Трудовец, в земeделска земя, на чертите на регулацията,  до  

урегулирани поземлени имоти в кв. 25 по действащия регулационен план на с. 

Трудовец, община Ботевград“/вх.№0804-16/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  23 гласа 

„за“, 0 гласа „против“, 2 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 Душан Рибан, Петър Холаковски 

и Виктор Станчев - членове на Управителния съвет на АД, с цел изграждане на 

обект: „Нов  въздушeн кабел НН за външно електрозахранване  на 

„Допълващо  застрояване – барбекю и складови помещения“, находящи се 

в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 73256.7.21 по КК и КР на с. Трудовец, 

в земеделска земя, на чертите на регулацията  до  урегулирани поземлени 

имоти в кв. 25 по действащия регулационен план на с. Трудовец, община 

Ботевград“ на следните права: 

1.1. Безвъзмездно  безсрочно право на преминаване и право на прокарване 

/сервитут/ през част от следните общински поземлени имоти: 

- Улицата в кв. 25 – от О.Т.47 до края на регулацията по действащия 

регулационен план на с. Трудовец, при дължина на трасето 93 м., съседи: УПИ 

І-498 и УПИ ХV-498 в кв.25, ПИ с идентификатор 73256.7.16 и ПИ с 

идентификатор 72356.7.468;                                   



- Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 72356.7.468  /по КККР, одобрени със 

Заповед № РД-18-136/ 07.03.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК/, област 

Софийска, община Ботевград, с. Трудовец; вид на собственост- Общинска 

публична; вид територия-Територия на транспорта; НТП-за местен път; с площ 

2 437 /две хиляди четиристотин тридесет и седем/кв. м., при дължина на 

трасето 93 м., съседи на имота: улица в кв. 25 от регулационния план на с. 

Трудовец; ПИ с идентификатори 72356.7.16; 72356.7.19;  72356.7.21;  72356.7.22. 

Обща дължина на новата мрежа – 186 м., минималното хоризонтално 

разстояние от снопа усукани проводници, при най-голямото му отклонение при 

сгради  е  1,5м. и 1,5м от другата страна. Приема се 3 /три/м. сервитут, или 

общо засегнатата площ през двете улици е 558 /петстотин петдесет и осем/ 

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  „Електро“ и „Геодезия“, 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. 

  

 

 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

  

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №105                                                               

гр.Ботевград,28.04.2022 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  БОРИС БОРИСОВ   – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  разкриване  на една яслена и една 

възрастова група в Детска градина „Кокиче“,гр. Ботевград/вх.№0804-27/и 

становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –

Ботевград  на  основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1,  т.3 от ЗМСМА, 

във връзка с чл.24, ал.1 и 3 и чл.310, ал.5 от ЗПУО 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 за разкриване на една яслена група за деца от 10 месеца до 

3 години в Детска градина „Кокиче“, град Ботевград, считано от 

01.09.2022 г.  

2. Дава съгласие за разкриване на една възрастова група в Детска градина 

„Кокиче“, град Ботевград, считано от 01.09.2022 г. 

3. Възлага на кмета на община Ботевград да извърши всички последващи от 

горното решение действия, съгласно ЗПУО. 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

  

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №106                                                               

гр.Ботевград,28.04.2022 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ   –  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД на Докладна записка относно създаване 

на Временна комисия, за разпределение на  финансовите средствата,  от бюджета 

на община Ботевград,  в дейност „Спорт за всички /вх.№0804-26/и становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на  

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

администрация  и проведено  поименно гласуване  с  19 гласа „за“, 3 гласа 

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

                                                Р  Е  Ш И:        

 

1.Създава временна комисия от 5 члена, за разпределение на финансовите 

средства, предвидени в бюджет 2022 година на община Ботевград, дейност 

„Спорт за всички“, в състав: 

Председател : Йонко Ненчев –общински съветник, член на ПКРДМСТ. 

Членове:  

1.Николина Цолова-общински съветник от групата на  Коалиция “БСП за 

България“. 

2.Тихомир Найденов – общински съветник  от  групата на ПП „МИР“. 

3.Иван Николов-общински съветник от групата на ПП“ГЕРБ“. 

4.Петър Петров-общински съветник от групата на МК“ДИБО“ . 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

  

 

 



 

 


