
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №107 

                                  гр.Ботевград,13.05.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА /вх.№0805-1/ относно определяне на представител 

на община Ботевград в областна комисия за изработване на областна здравна 

карта/вх.№0805-1/, Общинският съвет – Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.23 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.4 

от Закона за лечебните заведения, чл.60, ал.1 от АПК, чл.28а, ал.3 от ЗМСМА и 

чл.54, ал.2, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 

и взаимодействието му с общинската администрация на община Ботевград,   и   

проведено поименно  гласуване ,чрез саморъчно положени подписи с 20  гласа 

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

29,                                                                                       

 

Р Е  Ш И: 
 

 

1.Определя за представител на община Ботевград в областната комисия за 

изработване на областна здравна карта Орлин Цветков – управител на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД. 

 

2.С оглед защита на особено важен обществен интерес – изработване на 

областна здравна карта на основание чл.60 ал.1 от АПК се допуска 

предварително изпълнение на настоящото решение. 

 

3.Възлага на кмета на община Ботевград да издаде заповед съгласно т.1 от 

настоящото решение. 

 
 

  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

   Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

            №108                                                                 

гр.Ботевград,26.05.2022 г. 

 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на 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 /вх.№0805-5/и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –

Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1,  т. 23 от ЗМСМА, и проведено гласуване  с  21 

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

29,                                                                                        

Р Е  Ш И: 

 

 

1.Приема  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. 
 

 

 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №109                                                                 

гр.Ботевград,26.05.2022 г. 

 

 

 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА – ДИРЕКТОР НА ОП 

„ТУРИЗЪМ“  на Информация за дейността на ОП „Туризъм“-гр. Ботевград и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –

Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1,  т. 23 от ЗМСМА, и проведено гласуване  с  21 

гласа „за“, 0 гласа „против“,5 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 

29,                                                                                        

Р Е  Ш И: 

 

1.Приема  Информация за дейността на ОП „Туризъм“-гр. Ботевград. 
 

 

 

 

 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №110                                                                 

гр.Ботевград,26.05.2022 г. 

 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за допълване и 

актуализиране  Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост през 2022 година /вх.№0804-31/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  23 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 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 I-1276 в кв. 64 по плана на в. з. „Зелин“, гр. 

Ботевград 

               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 

               №111                                                                 

гр.Ботевград,26.05.2022 г. 

 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за допълване и 

актуализиране  Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост през 2022 година /вх.№0805-12/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  18 гласа „за“, 0 гласа „против“, 3 гласа „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: 

             - 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: 

              - поземлен имот – имот планоснимачен №890, с площ 300 кв. м., 

включен в парцел I, кв. 49 по регулационния план на гр. Ботевград, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 05815.302.755 по КК и КР на 

гр. Ботевград, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 

трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди. 

               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 

               №112                                                                 

гр.Ботевград,26.05.2022 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 , за поставяне на вендинг-

автомати/вх.№0805-13/ 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, 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  24 гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 глас „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  терени, част от имот – частна общинска 

собственост, представляващи:  

            - 2 бр. терени с площ от по 1 (един) кв. м. всеки, за поставяне на 

автоматични машини за кафе и топли напитки  (вендинг автомати) във фоайето на 

първи етаж на сграда с идентификатор 05815.301.389.1, разположена в общински 

недвижим имот на ул. „Севаст Огнян“ №20, поземлен имот с идентификатор 

05815.301.389 по КК и КР на гр. Ботевград с площ от 6 663 кв. м., трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг 

вид производствен, складов обект, при начална тръжна месечна наемна цена в 

размер на 100.00 (сто) лева за всеки един от терените, без ДДС. Сделката е 

облагаема. 

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

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

 
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №113                                                                 

гр.Ботевград,26.05.2022 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, включени в 

Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 

2022 година /вх.№0805-11/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  21 гласа „за“, 0 гласа „против“, 3 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 - земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, 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 №236.38, с площ от 5114.53 кв. м., по плана на 

новообразуваните имоти в местността "Разсадника", землището на с. Боженица; 

начин на трайно ползване - земеделска земя; категория на населеното място - VII; 

категория на земята - VI; отстояние от строителни граници на с. Боженица - 260 м.; 

имотът граничи с трайна настилка., при начална тръжна пазарна цена в размер на 

30 000.00 (тридесет хиляди) лева без ДДС. Сделката е освободена от ДДС. 

            1.2. Поземлен имот №236.40, с площ от 565.81 кв. м., по плана на 

новообразуваните имоти в местността "Разсадника", землището на с. Боженица; 

начин на трайно ползване - земеделска земя; категория на населеното място - VII; 

категория на земята - VI; отстояние от строителните граници на с. Боженица - 260 

м.; имотът граничи с трайна настилка, при начална тръжна пазарна цена в размер на 

2 300.00 (две хиляди и триста) лева без ДДС. Сделката е освободена от ДДС. 
Изготвил:А.Нейкова 



        1.3. Поземлен имот №605.002, кадастрален район 605 с площ 894.097 кв. м., 

извън регулация, по плана на новообразуваните имоти за местност "Бистрица", 

землище с. Трудовец, начин на трайно ползване: ливада; категория на населеното 

място: IV, категория на земята: V, неполивни условия, отстояние от строителните 

граници на с. Трудовец: 1850 м., разстояние до път трайна настилка 7 м. , при 

начална тръжна пазарна цена в размер на 3 200.00 (три хиляди и двеста) 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 

               №114                                                                 

гр.Ботевград,26.05.2022 г. 

 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно изменение на Решение №64 от 

26.03.2020 г., изм. с Решение №97 от 30.04.2020 г. на Общински съвет – Ботевград, 

с което приемат Правила за прием и критерии за класиране на децата в общинските 

детски ясли и детски градини на територията на община Ботевград/вх.№0805-16/и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –

Ботевград  на основание  чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 60, ал. 1 от АПК и чл. 1, ал.2 от 

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в 

общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Ботевград и 

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

общ брой общински съветници 29,                                                                                     

   

Р Е  Ш И: 

 

I. Изменя Решение №64 от 26.03.2020 г., изм. с Решение №97 от 30.04.2020 

г. на Общински съвет - Ботевград за приемане на Правила за прием и критерии за 

класиране на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на 

община Ботевград по следния начин, отразен в Приложение I и Приложение 2: 

Приложение 1 

Раздел I ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ  

както следва: 

Било: 

2.  Заявителят и детето, подлежащо на класиране, следва да са с постоянен 

или настоящ адрес на територията на Община Ботевград. 

Става: 

2.  Заявителят и детето, подлежащо на класиране, следва да са с настоящ адрес 

на територията на Община Ботевград. 

 

 



Било: 

2.2. Ако заявителят или детето нямат постоянен или настоящ адрес в Община 

Ботевград, е необходимо да регистрират такъв, за да могат да посещават общински 

детски ясли и градини. 

Става: 

2.2. Ако заявителят или детето нямат настоящ адрес в Община Ботевград, е 

необходимо да регистрират такъв, за да могат да посещават общински детски ясли 

и градини. 

Раздел II КРИТЕРИИ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА 

ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

както следва: 

Било: 

3.2. Общи критерии: 

Индекс Критерии Точки Пояснение 

К7 Деца от многодетни семейства с 

три и повече деца до 18- 

годишна възраст. 

20т. При записване се представят 

оригинали и копия на 

удостоверенията за раждане 

на децата в семейството, 

ненавършили 18 години. 

К8 Деца със степен на увреждане 

над 70%, определени с решение 

на ТЕЛК/ НЕЛК. 

10т. При записване се представя 

решение на ТЕЛК/ НЕЛК. 

К9 Деца - сираци и полусираци 15т. При записване се 

представя/т/ 

копие/я/ от акт за смърт на 

родител/и и удостоверение 

за 

раждане на детето. 

К10 Всяко едно от посочените 

желания 

за детска ясла/детска градина 

носи допълнителен 

брой точки към общия брой на 

детето за класиране като: 

 

Първо желание 

Второ желание  

Трето желание 

 

 

 

 

 

 

 

5т. 

4т. 

3т. 

 

 

 

 



 

Става: 

 

3.2. Общи критерии: 

Индекс Критерии Точки Пояснение 

К7 Деца от многодетни семейства с 

три и повече деца до 18- 

годишна възраст. 

20т. При записване се представят 

оригинали и копия на 

удостоверенията за раждане 

на децата в семейството, 

ненавършили 18 години. 

К8 Деца със степен на увреждане 

над 70%, определени с решение 

на ТЕЛК/ НЕЛК. 

10т. При записване се представя 

решение на ТЕЛК/ НЕЛК. 

К9 Деца - сираци и полусираци 15т. При записване се 

представя/т/ 

копие/я/ от акт за смърт на 

родител/и удостоверение за 

раждане на детето. 

К10 Двама работещи родители или 

родители, регистрирани в 

бюрото по труда, с право на 

парично обезщетение 

8т. При записване  се 

представят служебни 

бележки от работодател или 

от НОИ за обезщетение, за 

самоосигуряващи се лица – 

данъчна декларация от 

НАП. 

К11 Всяко едно от посочените 

желания 

за детска ясла/детска градина 

носи допълнителен 

брой точки към общия брой на 

детето за класиране като: 

 

Първо желание 

Второ желание  

Трето желание 

 

 

 

 

 

 

 

5т. 

4т. 

3т. 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА: ЗАПИСВАНЕ, ПРИЕМ И ОТПИСВАНЕ 

както следва: 

(Нов) 44.1. В случай, в който класирано дете не отговаря на условията за 

прием, по смисъла на т.5, Раздел II, то отпада от приема и  може да участва в 

следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление. Освободеното място 

се заема от първото чакащо класиране дете. 



 

II. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на 

настоящото решение със следните мотиви: необходимост от предприемане на 

незабавни действия поради стартиращия прием за учебната 2022/2023 г. в детските 

градини и ясли от 01.06.2022 г.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №115                                                                 

гр.Ботевград,26.05.2022 г. 

 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно определяне представител на 

община Ботевград в областната комисия за изработване на областна аптечна 

карта/вх.№0805-15/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.227б, ал.3 от Закона 

за лекарствените продукти в хуманната медицина, чл.60, ал.1 от АПК и 

проведено  гласуване  с  24 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ 

от общ брой общински съветници 29,                                                                                     

   

Р Е  Ш И: 

 

1.Определя за представител на община Ботевград в областната комисия за 

изработване на областна аптечна карта Тихомир Петров Котов-магистър 

фармацефт. 

С оглед защита на особено важен обществен интерес – изработване на 

областна аптечна карта на основание чл.60 ал.1 от АПК се допуска 

предварително изпълнение на настоящото решение. 

2.Възлага на кмета на община Ботевград да издаде заповед съгласно т.1 от 

настоящото решение. 
 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №116                                                                 

гр.Ботевград,26.05.2022 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  05815.15.42 по Кадастрална карта и Кадастрални регистри 

(КККР) на землището на гр. Ботевград, м. “Йошовски трап” с цел промяна 

предназначението на земеделската земя за изграждане на обект: „Жилищно 

строителство“ /вх.№0805-3/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

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

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

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

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

проведено  гласуване  с  24 гласа „за“, 0 гласа „против“, 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 

05815.15.42, м. „Йошовски трап” по КККР на гр. Ботевград, с цел промяна 

предназначението на имота за неземеделски нужди за изграждане на обект 

„Жилищно строителство“, със съответните технически показатели: височина на 

жилищна сграда – Н до 10.00м., Кинт до 1,2, Плътност на застрояване до 40%, 

Озеленяване мин. 40%, 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 

               №117                                                                 

гр.Ботевград,26.05.2022 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  05815.101.88 по Кадастрална карта и Кадастрални регистри 

(КККР) на землището на гр. Ботевград, м. “Чеканица” с цел промяна 

предназначението на земеделската земя за изграждане на обект: „Жилищна сграда 

и гараж“ /вх.№0805-2/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 05815.101.88, м.”Чеканица” по КККР на гр. Ботевград, с цел 

промяна предназначението на имота за неземеделски нужди за изграждане на 

обект „Жилищна сграда с гараж“, със съответните технически показатели: 

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 

               №118                                                                 

гр.Ботевград,26.05.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно разрешаване изработване проект за 

изменение на Подробния устройствен план – план за регулация (ПР) на УПИ V-

1749 и УПИ VI-За жилищно строителство и трафопост в кв.114 по плана на гр. 

Ботевград (Поземлен имот (ПИ) с идентификатори 05815.305.216 и 05815.305.1151 

по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на землище 

Ботевград)/вх.№0805-14/ 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 в съответствие с разпоредбите на 

Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии 

и устройствени зони и на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, във връзка с чл.15, ал. 

3 и ал. 5 и чл. 134, ал.2, т.6, чл. 135, ал.2 от ЗУТ и проведено  гласуване  с  16 гласа 

„за“, 5 гласа „против“, 5 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,

                                                                                        

Р Е  Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се измени ПУП-ПР на на УПИ V-1749 и УПИ VI-За жилищно 

строителство и трафопост в кв.114 по плана на гр. Ботевград (ПИ с 

идентификатори 05815.305.216 и 05815.305.1151 по КК и КР на гр. Ботевград), 

като се измени част от дворищната регулация на УПИ V-1749, така че 

регулационната линия разделяща го от УПИ VI-За жилищно строителство и 

трафопост (ПИ с идентификатор 05815.305.1151) да се премести в южна посока с 

4,5 м. и на отстояние 5 м. от пететажната жилищна сграда, като се образува терен 

с площ от 32 кв. м., който да се придаде от УПИ VI-За жилищно строителство и 

трафопост на УПИ V-1749, съгласно приложената скица-предложение. 

 

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

произтичащите от горното решение процедури., съгласно нормативните 

разпоредби по устройство на територията в т.ч. чл.15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ. 
 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

Р Е Ш Е Н И Е 

               №119                                                                 

гр.Ботевград,26.05.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отпускане на финансови средства от 

собствени приходи на община Ботевград, необходими за извършване на 

проектантски работи /вх.№0805-17/ и становища на Постоянните комисии по същия 

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

за местното самоуправление и местната администрация и проведено  поименно 

гласуване  с  23 гласа „за“, 3 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 до 11 500 лв. (единадесет хиляди и петстотин лева), 

необходими за извършването на проектантски услуги за обект: „Основен ремонт на 

ул. „Генерал Гурко“, подмяна на част от тротоарна настилка по бул. „България“ и 

благоустрояване на междублоковите пространства в кв. 76 и кв. 77 по плана на гр. 

Ботевград“. 

 2. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени приходи 

на Община Ботевград в размер до 11 500 лв. (единадесет хиляди и петстотин лева), 

необходими за извършването на проектантски услуги за обект: „Основен ремонт на 

бул. „Трети март“ от о.т. 81 през о.т. 237, о.т. 235, о.т. 593, о.т. 594, о.т. 234, о.т. 233 

до о.т. 232, основен ремонт на ул. „Букорска“ от о.т. 235 до о.т. 236 и 

благоустрояване на ПИ с идент. 05815.304.323 по ККиКР на гр. Ботевград“, 

3. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени приходи 

на Община Ботевград в размер до 11 500 лв. (единадесет хиляди и петстотин лева), 

необходими за извършването на проектантски услуги за обект: „Благоустрояване на 

УПИ XVI – За стадион „Светкавица“ в кв. 199, изграждане на нова улица от о.т. 122а 

до о.т. 122б и благоустрояване на УПИ X, УПИ XII и част от УПИ I в кв. 210 по 

плана на гр. Ботевград“. 

     4. Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички произтичащи по 

т. 1 -  2 действия. 
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
Изготвил:А.Нейкова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

Р Е Ш Е Н И Е 

               №120                                                                 

гр.Ботевград,26.05.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  създаване  на 

Временна комисия ,която да изготви проект на НАРЕДБА за условията, реда, 

критериите за подпомагане на спортните клубове, за оценка на спортните резултати 

и разпределение на средствата за спорт в Община Ботевград/вх.№0805-18/ и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –

Ботевград  на основание  чл.21,ал.1,т.1  във вр. с чл.17,ал.1,т.10  от ЗМСМА и   

чл.133,ал.4 от  Закона за физическото възпитание и спорта,  и проведено  гласуване  

с  20 гласа „за“, 0 гласа „против“, 2 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,                                                                                                                                                                                                                                           

                                                           Р Е  Ш И: 

1.Създава временна комисия от 11 члена / 8  общински съветници  и 3 представители 

на Общинска администрация/, която да  изготви проект на НАРЕДБА за условията, 

реда, критериите за подпомагане на спортните клубове, за оценка на спортните 

резултати и разпределение на средствата за спорт в Община Ботевград. 

2. Избира  за членове на комисията по т.1 следните общински съветници: 

2.1. адв. Георги Донков 

2.2. Цветан Цолов 

2.3. Дамян Маринов 

2.4. Иван Николов  

2.5. Йонко Ненчев 

2.6. Николина Цолова  

2.7. Ангел Ангелов 

2.8. Петър Петров 

3. Определя срок за изготвяне проект на Наредба за условията, реда, критериите за 

подпомагане на спортните клубове, за оценка на спортните резултати и 

разпределение на средствата за спорт в Община Ботевград и внасянето и в Общински 

съвет – 31.07.2022 година. 

 

 

 
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
Изготвил:А.Нейкова 



 

 


