
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №121                                                                 

гр.Ботевград,30.06.2022 г. 

 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛА ИВАНОВА – ДИРЕКТОР НА ОП „ОБРЕДНИ 

ДЕЙНОСТИ“  на Информация за дейността на ОП „Обредни дейности“-гр. 

Ботевград /вх.№0806 - 16/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  21 

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

съветници 29,                                                                                                                                                                          

 

Р Е  Ш И: 

 

 

 

1. Приема Информация за дейността на ОП „Обредни дейности“,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 

               №122                                                                 

гр.Ботевград,30.06.2022 г. 

 

 

 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МЕТОДИ ДРАГАНОВ – КМЕТ НА КМЕТСТВО 

С. СКРАВЕНА  на Информация  за  административното, териториално и 

социално икономическото състояние на Кметство с. Скравена /вх.№0806-13 /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  19 гласа 

„за“, 0 гласа „против“,4 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,                                                                                                                                                                          

 

Р Е  Ш И: 

 

 

 

1. Приема Информация  за  административното, териториално и социално 

икономическото състояние на Кметство с. Скравена 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 

               №123                                                                 

гр.Ботевград,30.06.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на  Докладна записка относно  приемане  отчет за 

дейността на Народните читалища в община Ботевград/вх.№0806-23/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 във връзка с чл.26а, ал. 4 и 

ал. 5 от Закона за народните читалища и проведено   гласуване  с  19 гласа 

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

съветници 29,                                                                                     

                                                                                     

Р Е  Ш И: 

 

1. Приема Отчет на Народно читалище „Христо Ботев 1884“ – 

гр. Ботевград; 

2. Приема Отчет на Народно читалище „Светлина 1900“ - с. 

Литаково; 

3. Приема Отчет на Народно читалище „Събуждане 1895“ - с. 

Врачеш; 

4. Приема Отчет на Народно читалище „Никола Василев 

Ракитин 1890“ - с. Трудовец; 

5. Приема Отчет на Народно читалище „19-ти февруари 1906“- 

с. Скравена; 

6.   Приема Отчет на Народно читалище „Правда 1905“ - с. Новачене 

 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №124                                                                 

гр.Ботевград,30.06.2022 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.№0806-18/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 22  гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 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 III. буква Б. Имоти, които Община Ботевград има готовност да 

продаде или да учреди право на строеж се допълни със следния имот:  

         Поземлен имот с идентификатор 05815.106.25 по КК и КР на гр. Ботевград, 

с площ от 667 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, местоположение спрямо строителните граници на 

населеното място: до 1 км; местоположение спрямо пътната мрежа с трайна 

настилка: до 1 км, номер по предходен план: 106025.        

         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 

               №125                                                                 

гр.Ботевград,30.06.2022 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.№0806-17/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“, 1 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., 

представляващи: 

            1.1. Урегулиран поземлен имот II-9531 с урегулирана площ от 1 000 кв. 

м., уредени регулационни сметки, празен, незастроен терен в кв. 53 по 

регулационния план на с. Скравена, при начална тръжна цена в размер на 50 

000.00 (петдесет хиляди) лева без ДДС. Сделката е облагаема. 

            1.2. Урегулиран поземлен имот III-9531 с урегулирана площ от 1 000 

кв. м., уредени регулационни сметки, празен, незастроен терен в кв. 53 по 

регулационния план на с. Скравена, при начална тръжна цена в размер на 50 

000.00 (петдесет хиляди) лева без ДДС. Сделката е облагаема. 

            1.3. Урегулиран поземлен имот IV-9531 с урегулирана площ от 1 000 

кв. м., уредени регулационни сметки, празен, незастроен терен в кв. 53 по 

регулационния план на с. Скравена, при начална тръжна цена в размер на 50 

000.00 (петдесет хиляди) 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 

               №126                                                                 

гр.Ботевград,30.06.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на  Докладна записка относно прекратяване на съсобственост 

в недвижим имот- урегулиран имот  I-1276 в кв.64 по регулационния план на 

в.з. Зелин между община Ботевград  и физическо лице по реда на 

чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС /вх.№0806-14/ 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  19 гласа „за“, 0 гласа 

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

                                                                                     

 

                                                        Р Е Ш И : 

 

          1. Дава съгласие да се извърши разпоредителна сделка - прекратяване 

на съсобственост, чрез продажба на общинската собственост в урегулиран 

поземлен имот І-1276 в кв. 64 по регулационния план на вилна зона „Зелин”, 

представляваща: 

          1.1. Проектен имот с идентификатор 05815.306.759, с площ 34 кв. м., 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: незастроен имот за жилищни нужди, образуван от поземлен имот 

05815.306.1074, влизащ по регулация от второстепенна улица в УПИ І-1276 

в кв. 64 по регулационния план на вилна зона „Зелин”, административен 

адрес: Област Софийска, гр. Ботевград, п. к. 2140, в. з. „Зелин“, ул. „Люляк“, 

граници: поземлен имот с идентификатор 05815.306.487, проектни имоти с 

идентификатори:  05815.306.1074, 05815.306.737, 05815.306.758, 

05815.306.1027, 

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

на 2 210.00 (две хиляди двеста и десет) лева, без включен ДДС. Сделката е 

облагаема. 

         1.2. Проектен имот с идентификатор 05815.306.758, с площ 7 кв. м., 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 



ползване: незастроен имот за жилищни нужди, образуван от поземлен имот 

05815.306.1027, влизащ по регулация от второстепенна улица в УПИ І-1276 

в кв. 64 по регулационния план на вилна зона „Зелин”, административен 

адрес: Област Софийска, гр. Ботевград, п. к. 2140, в. з. „Зелин“, ул. „Патьо 

Чорбаджи“, граници: проектни имоти с идентификатори:  05815.306.1074, 

05815.306.757, 05815.306.759, 05815.306.1027, 

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

на 455.00 (четиристотин петдесет и пет) лева, без включен ДДС. Сделката 

е облагаема. 

         в полза на Борислав Стилиянов Петров, собственик на поземлен имот – 

нива от 0.509 дка в строителните граници на Ботевград, местност „Крушака“, 

съставляваща имот планоснимачен номер 1276 в кв. 64 по плана на в. з. 

„Зелин“ край гр. Ботевград, за който е отреден УПИ I с урегулирана площ от 

798 кв. м. , който имот е заснет като поземлен имот с идентификатор 

05815.306.486 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. 

Ботевград, с адрес на поземления имот: гр. Ботевград, ул. „31-ва“ с площ 507 

кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: незастроен имот за жилищни нужди, съгласно нотариален акт за 

покупко-продажба на недвижим имот от 29.10.2021 г. №17, том V, рег. №6110, 

дело №772 от 2021 г. 

        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 

               №127                                                                 

гр.Ботевград,30.06.2022 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  05815.102.71 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: „Вилна  сграда и гараж към нея“ /вх.№0806-19/ 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   22 гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 глас „въздържал се“ от общ 

брой общински съветници 29,                                                                                      

Р Е Ш  И  : 

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

идентификатор 05815.102.71, м.”Чеканица” по КККР на гр. Ботевград, с цел 

промяна предназначението на имота за неземеделски нужди за изграждане 

на обект „Вилна сграда и гараж към нея“ 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. Проекта ПУП-ПЗ да се съобрази с 

предписанията на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД. 

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 

               №128                                                                 

гр.Ботевград,30.06.2022 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  05815.64.9 по Кадастрална карта и 

Кадастрални регистри (КККР) на землището на гр. Ботевград, м. “Широко 

ливаде” с цел промяна предназначението на земеделската земя за изграждане 

на обект: „Жилищно строителство – 2 бр. жилищни сгради“ /вх.№0806-20/ 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  20  гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 глас 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        

                                                              

Р Е Ш  И  : 

 

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

идентификатор 05815.64.9 м. „Широко ливаде ” по КК и КР на гр. Ботевград, 

с цел промяна предназначението на имота за неземеделски нужди за 

„Жилищно строителство - 2 бр. жилищни сгради и гаражи към тях“, със 

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

Кинт – до 1,2, Плътност на застрояване – до 60%, Озеленяване – мин. 40%,  

да се предвиди свободно застрояване и гаражи, с ограничителни линии на 

застрояване, съгласно представената скица предложение. 

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

проект-предложение за ПУП-ПЗ. 

 
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №129                                                                 

гр.Ботевград,30.06.2022 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  05815.306.390 по Кадастрална карта и 

Кадастрални регистри (КККР) на землището на гр. Ботевград, м. Воденицата” 

с цел промяна предназначението на земеделската земя за изграждане на 

обект: „Вилна  сграда и гараж към нея“ /вх.№0806-21/ 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   23 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 иден. 

05815.306.390 м. „Воденицата” по КК и КР на гр. Ботевград, с цел промяна 

предназначението на имота за неземеделски нужди за „Вилна сграда и гараж 

към нея”, със съответните технически показатели: височина на сградите – Н 

- до 7.00м., Кинт – до 0,8, Плътност на застрояване – до 40%, Озеленяване – 

мин. 50% с ограничителни линии на застрояване, съгласно представената 

скица предложение. 

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

проект-предложение за ПУП-ПЗ. 
 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №130                                                                 

гр.Ботевград,30.06.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно съгласие за изработване проект 

за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XXXIX-288 „За производствена дейност, 

складове и БКТП“ , УПИ   XXXVI-2356 “За производствена дейност и 

складове“ и УПИ           XLVI-2356 „За производствена дейност и складове“ в 

кв. 199 по плана на гр. Ботевград  /вх.№0806-24/и становища на Постоянните  

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

ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6 от Закона 

за устройство на територията (ЗУТ и проведено поименно  гласуване  с  19 

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

съветници 29,                                                                                      

Р Е Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие част от улица (съставляваща целия поземлен имот с 

идентификатор 05815.303.275 по КККР на град Ботевград с площ 1095 кв.м. 

и 57 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 05815.303.172 по КККР на град 

Ботевград) да се придаде към УПИ XXXIX - 288 - „За производствена 

дейност, складове и БКТП”, кв.199 по действащия регулационен план на град 

Ботевград, Община Ботевград, област Софийска. 

2. Дава съгласие да се започне процедура съгласно по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ 

за сключване на предварителни договори за покупко-продажба на недвижим 

имот.  

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 

               №131                                                                 

гр.Ботевград,30.06.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно  одобряване  на проект на ПУП-

ПП и план-схема към ПУП  за „Водопровод за резервно захранване – DN-400 

от помпена станция „Тръстеник“ с дължина 1710 м“ /вх.№0806-25/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. 129, ал. 1 от Закона за устройство 

на територията (ЗУТ и проведено   гласуване  с  23 гласа „за“, 0 гласа „против“, 

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

                                                              

 

 

Р Е Ш  И  : 

 

      1. Одобрява 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“ с дължина 

1710м., преминаващ през имоти с идентификатори 05815.31.304, 

05815.31.124, 05815.31.205, 05815.31.350, 05815.301.318, 05815.301.324, 

05815.301.393 по кадастрална карта на гр, Ботевград, съгласно приложената 

графична част на проекта.       

      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 

               №132                                                                 

гр.Ботевград,30.06.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно  одобряване  на проект на ПУП-

ПП и план-схема към ПУП  за „Довеждащ водопровод  – DN-400 от 

Пречиствателна станция „Чеканица “ и „Водопровод за промишлени нужди DN 

315“с дължина 908 м“ /вх.№0806-26/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. 

129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)и проведено   гласуване  

с  23  гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,               

 

                                             Р  Е  Ш  И :     

                                                                    

             1. Одобрява 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“ с дължина 908м., преминаващ през имоти с 

идентификатори 05815.1.97, 05815.106.59, 05815.101.77, 05815.103.32, 

05815.305.1008, 05815.305.1009 по кадастрална карта на гр, Ботевград, съгласно 

приложената графична част на проекта.       

           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 

               №133                                                                 

гр.Ботевград,30.06.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно  разрешаване изменение  на 

одобрена План схема за „Трасе за оптична кабелна линия с две независими 

трасета за подземно захранване с оптичен кабел до базова станция GSM 

/UMTS №2076,находящо се в ПИ с идентификатор 05815.301.112 по КККР 

на гр. Ботевград /вх.№0806-27и становища на Постоянните  комисии по 

същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание  чл. . 20 и чл. 

21, ал. 1, т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 64, ал.2 и ал. 3, чл. 108, ал. 2, 

чл. 124а, ал. 1 и чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и проведено   гласуване  с  15 гласа 

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

съветници 29,   

                                                                                    

Р Е Ш  И  : 

 

1. Отпада част от трасето одобрено с Решение №49/27.02.2020 на 

Общински съвет гр. Ботевград предходен ПУП- ПП и план схема, трасе от 

т.96 до т.53 и от т.21 до базова станция в ПИ с идентификатор 

05815.301.112, маркирано в жълто върху графичната част на проекта. 

2. Разрешава изработването на проект за изменение на ПУП-План 

схема за обект: „Трасе на оптична кабелна линия с две независими трасета 

за подземно захранване с оптичен кабел до базова станция GSM/UMTS 

№2076, находяща се в ПИ с идентификатор 05815.301.112 по КККР на гр. 

Ботевград“ преминаващо, съгласно приложената графична част на 

проекта: 

- Изменението на първото трасе започва от т.96, след което 

продължава в тротоара по ул. „Г. С Раковски“ (ПИ с идентификатор 

05815.301.330 по КККР на гр. Ботевград) до            о. т. 344, продължава по 

десния тротоар на ул. „Витоша“ (ПИ с идентификатор 05815.301.325 по 

КККР на гр. Ботевград), пресича ул. „Свобода“ (ПИ с идентификатор 

05815.301.336 по КККР на гр. Ботевград) при о. т. 918, продължава по 

десния тротоар на  ул. „Витиня“ (ПИ с идентификатори 05815.301.337 и 

05815.301.338 по КККР на                               гр. Ботевград), пресича ПИ с 

идентификатор 05815.301.391 и продължава от лявата страна по тротоара , 



преминава през ПИ с идентификатор 05815.301.392 (УПИ I-за жилищен 

комплекс с магазини, кв.43 по действащ регулационен план на гр. 

Ботевград, представляващ частна общинска собственост, съгласно АОС 

№1319/20.01.2012г.), пресича отново ул. Свобода  между о. т. 577а и о. т. 

540 и завършваща в ПИ с идентификатор 05815.301.112 (УПИ II - „За 

жилищно строителство“, кв. 65 по действащ регулационен план на гр. 

Ботевград, представляващ частна общинска собственост, съгласно АОС 

№267/14.03.2001г.) 

- Изменението на второто трасе започва от нова проектна кабелна 

шахта върху трасето на съществуваща оптична кабелна линия София-

Враца в ПИ с идентификатор 05815.301.309 в близост до кръстовището на 

републикански път I-1 с ул. „Севаст Огнян“ (ПИ с идентификатор 

05815.301.329), минава по левия тротоар на ул. „Севаст Огнян“, при о. т. 

925 завива и продължава по ул. „Витоша“ (ПИ с идентификатор 

05815.301.325) до              о. т. 924 където пресича ул. „Кубрат“ (ПИ с 

идентификатор 05815.301.327), продължава по левия тротоар отново на ул. 

„Витоша“ до о. т. 918, където пресича първо ул. „Свобода“ (ПИ с 

идентификатор 05815.301.326) после ул. „Витоша“ и продължава по левия 

тротоар на         ул. „Витиня“ (ПИ с идентификатори 05815.301.337 и 

05815.301.338 по КККР на                               гр. Ботевград), продължава по 

десни тротоар на бул. „Трети март“ (ПИ с идентификатор 05815.301.393), 

преминава през ПИ с идентификатор 05815.301.392 (УПИ I-за жилищен 

комплекс с магазини, кв.43 по действащ регулационен план на гр. 

Ботевград, представляващ частна общинска собственост, съгласно АОС 

№1319/20.01.2012г.), пресича отново ул. Свобода  между о. т. 577а и о. т. 

540 и завършваща в ПИ с идентификатор 05815.301.112 (УПИ II - „За 

жилищно строителство“, кв. 65 по действащ регулационен план на гр. 

Ботевград, представляващ частна общинска собственост, съгласно АОС 

№267/14.03.2001г.) 

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 

               №134                                                                 

гр.Ботевград,30.06.2022 г. 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно  съгласие за изработване на 

проект за изменение на ПУП-ПР на  бул.“Трети март“, ул.“Букорска“ и ПИ 

05815.304.323 по КККР на гр. Ботевград /вх.№0806-29/и становища на 

Постоянните  комисии по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 

6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), и проведено поименно  

гласуване  с  20 гласа „за“, 1 глас „против“, 2 гласа „въздържал се“ от общ 

брой общински съветници 29,   

                                                                                 

Р Е Ш  И  : 

1. Дава съгласие за премахване на част от улица „Букорска“ от о.т. 235 до 

о.т. 236, като се остави улица-тупик с о.т. 236а - о.т.236б – за споделено 

движение;  

2. Дава съгласие за премахване на част от бул. „Трети март“ от о.т. 235 

през о.т. 593 до о.т. 594, като се остави улица-тупик с о.т. 237 - о.т. 235а – 

за споделено движение; 

3. Дава съгласие да се образува се новo УПИ VII-„Детска спортна 

площадка и озеленяване“ в кв. 108 по действащ регулационен план на гр. 

Ботевград;  

4. Дава съгласие да се измести осовата линия с 5 м по о.т. 236 през о.т. 

594, о.т. 234, о.т. 233 до о.т. 232;  

5. Дава съгласие да се изместят бордюрните линии бул. „Трети март“ от 

о.т. 234 през о.т. 594 до о.т. 236, прилежащи на кв. 123 по действащ 

регулационен план на гр. Ботевград; 

6. Дава съгласие да се създадат бордюрни линии по бул. „Трети март“ от 

о.т. 232 през о.т. 233, до о.т. 234; 

7. 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 

               №135                                                                 

гр.Ботевград,30.06.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване на съгласие за 

отпускане на финансови средства от собствени приходи на Община 

Ботевград за проектиране, авторски надзор и строителен надзор на обект: 

„Подмяна на водопроводи по ул. „Христо Ботев“, ул. „Александър 

Батенберг“, ул. „17-ти ноември“ и ул. „Стамен Панчев“ /вх.№0806-3/и 

становища на Постоянните  комисии по същия въпрос, Общинският съвет 

–Ботевград  на основание, и проведено поименно  гласуване  с  20 гласа 

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

съветници 29,   

                                                                                 

 

Р Е Ш  И  : 
 

1. Дава съгласие от собствени приходи на Община Ботевград да бъдат 

отпуснати  финансови средства в размер до 21 300,00 (двадесет и една 

хиляди и триста) лева с включен ДДС за проектиране, авторски и 

строителен надзор на обект: „Подмяна на водопроводи по ул. „Христо 

Ботев“, ул. „Александър Батенберг“, ул. „17-ти ноември“ и ул. 

„Стамен Панчев““. 
 

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 

               №136                                                                 

гр.Ботевград,30.06.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за отпускане 

на финансови средства от собствени приходи на община Ботевград за 

реализация на обект: „Изместване на котелно помещение в  ДГ „Слънце“ в 

гр. Ботевград“ /вх.№0806-4/ и становища на Постоянните  комисии по 

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

6 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , 

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

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,   

                                                                                 

 

Р Е Ш  И  : 
 

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

отпуснати  финансови средства в размер до 37 400,00 (тридесет и седем 

хиляди и четиристотин) лева с включен ДДС за проектиране и 

извършване на ремонтни дейности на обект: „Изместване на котелно 

помещение в  ДГ „Слънце“ в гр. Ботевград“.   

 

       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 

               №137                                                                 

гр.Ботевград,30.06.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

за изработка и доставка на 610 бр. пътни знаци, необходими  за  подновяване и 

допълване на знаковото стопанство в гр. Ботевград, отразено в одобрения 

Генерален план за организация на движението на града /вх.№0806-28//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  22 гласа „за“, 0 глас „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,   

                                                                                 

 

Р Е Ш  И  : 

1. Дава съгласие да се отпуснат финансови средства в размер до 

70 000 (седемдесет хиляди) лева с ДДС от собствени приходи на Община 

Ботевград, необходими за изработка и доставка на 610 броя пътни знаци, 

необходими за подновяване и допълване на знаковото стопанство в гр. 

Ботевград, отразено в одобрения Генерален план за организация на 

движението на града. 

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 

               №138                                                                 

гр.Ботевград,30.06.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

от собствени приходи  на община Ботевград в полза на Баскетболен клуб 

„Балкан“-Ботевград за изплащане на допълнителни възнаграждения-премии на 

състезателите и спортно-техническо ръководство на мъжкия отбор на клуба 

/вх.№0806-22/.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  20 гласа „за“, 0 глас „против“, 1 глас 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,   

                                                                                 

 

Р Е Ш  И  : 

1. Дава съгласие да се отпуснат финансови средства в размер на 

100 000 (сто хиляди) лева от собствени приходи на Община Ботевград,  

в полза на Баскетболен клуб „Балкан“-Ботевград за изплащане на 

допълнителни възнаграждения-премии на състезателите и спортно-

техническо ръководство на мъжкия отбор на клуба  

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 

               №139                                                                 

гр.Ботевград,30.06.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИЛИН ЧЕРНЯШКИ  – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно 

избиране председател на ПК за работа с децата и младежта, спорта и 

туризма/вх.№0806-11/и становища на Постоянните  комисии по същия 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка 

с чл.22,ал.1,ал.2 и ал.3  от Правилника за организацията и дейността на 

ОбС, неговите комисии и взаимодействието  с Общинската 

администрация, и проведено поименно  гласуване  с  19 гласа „за“, 1 глас 

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

  

                                                                                 

 

Р Е Ш  И  : 

 

 

 

1.Освобождава  Борислав Иванов Витков, като председател на  

Постоянната комисия за работа с децата и младежта , спорта и туризма/ 

ПКРДМСТ/  и същият остава член на комисията. 

 

2.Избира от състава на ПКРДМСТ САШКО МИХАЙЛОВ ВЕЗЕНКОВ за 

председател  комисията. 
 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
            Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

Р Е Ш Е Н И Е 

               №140                                                                 

гр.Ботевград,30.06.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИЛИН ЧЕРНЯШКИ  – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  на Докладна записка относно попълване състава 

на временната комисия, избрана с Решение №120 от  26.05.2022 година на 

ОбС-Ботевград/вх.№0806-15/, становища на Постоянните  комисии  и 

предложение от Георги Донков – общински съветник по същия въпрос, 

Общинският съвет –Ботевград  на основание л.21,ал.1,т.23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 

чл.22,ал.1,ал.2 и ал.3  от Правилника за организацията и дейността на ОбС, 

неговите комисии и взаимодействието  с Общинската администрация, и 

проведено поименно  гласуване  с     14 гласа „за“, 0 гласа „против“, 4 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        

                                                           

Р Е Ш  И  : 

1. Увеличава числеността на временната комисия, избрана с Решение 

№120 от  26.05.2022 година на ОбС-Ботевград на 12 човека. 

2. Освобождава Дамян Маринов, като член на Временната комисия, 

избрана  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. 

3. Избира за членове  на Временната комисия, избрана 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: 

3.1.Любчо Василев  - общински съветник 

3.2.Кирил Руневски - общински съветник. 

4. Определя нов срок за внасяне в Общински съвет – Ботевград  на   

НАРЕДБАТА  за условията, реда, критериите за подпомагане на спортните 

клубове, за оценка на спортните резултати и разпределение на средствата 

за спорт в Община Ботевград- 20.09.2022 г. 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
        

        Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №141                                                                 

гр.Ботевград,30.06.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно извършване на компенсирани 

промени на обектите, залегнали в плана за капиталови разходи през 2022 

година/ вх.№0806-30/и становища на Постоянните  комисии по същия въпрос, 

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

и проведено поименно  гласуване  с  23 гласа „за“, 0 глас „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,   

                                                                                 

 

Р Е Ш  И  : 

 

 1. Дава съгласие за извършване на необходимите 

компенсаторни промени  залегнали в плана за капиталовите разходи   

финансирани със средства от собствени приходи: 
 

 

Било:   80000,00 лв. 
 

Става:   80000,00 лв. 
 

 

1 

Оборудване за снегопочистване и 

опесъчаване - контейнеровоз, цистерна 

и система за измиване на улици, ОП“ 

БКС“ в звено "Асфалтополагане" 

Употребяван товарен автомобил 

тристранен самосвал 6+1 места, Модел 

Мерцедес 814 Д 

 

18720,00 

 

 

2  

Изграждане на мълниезащита, пожарен 

водопровод, ремонт на електро и 

отоплителна инсталация в сградата  на 

ДГ „Зора“ в село Новачене. 

 

 

28200,00 

 

 

3  

Изграждане на рампа за инвалиди и 

ремонт на външни стъпала към 

сградата на кметството в село Радотина 

 

10700,00 
 

4  

Проектиране във фаза технически, 

работен проект за мостово съоръжение 

над река „Калница“ по път SFO 3065 в 

село Скравена 

 

22380,00 

 

 

 



             

 

 

2. Възлага на Кмета на община Ботевград да отрази промените по 

бюджета на община Ботевград за 2022г., включително и в плана за 

финансиране на капиталови разходи за 2022г. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
     

 

 

 

        Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №142                                                                 

гр.Ботевград,30.06.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно съгласие за изработване на проект 

за изменение на ПУП-ПР и ПРЗ на УПИ I -За музей, библиотека 

БКП,СКС,ДСК,ДЗИ,БНБ и подземен паркинг-гараж, УПИ III -Градинка и 

подземен  паркинг гараж, УПИ III–За жилищно строителство в кв.49 и 

прилежащи улици по плана на гр. Ботевград/ вх.№0806-31/и становища на 

Постоянните  комисии по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ, и проведено поименно  гласуване  с  

22 гласа „за“, 0 глас „против“, 2 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,   

                                                                                

 

Р Е Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие за изработването на проект за изменение на подробен 

устройствен план /ПУП/-План за регулация/ПРЗ/ на УПИ I-За музей, 

библиотека БКП, СКС, ДСК, ДЗИ, БНБ и подземен паркинг-гараж, УПИ III-

Градинка и подземен паркинг гараж, УПИ III-За жилищно строителство в 

квартал 49, улица с осови точки о.т. 155а -  о.т. 376 - о.т. 82 - о.т. 81 и улица с 

осови точки от о.т 155б към о.т. 529б, както следва: 

- Отпадат УПИ I-За музей, библиотека БКП, СКС, ДСК, ДЗИ, БНБ и подземен 

паркинг-гараж, УПИ III-Градинка и подземен паркинг гараж, УПИ III-За 

жилищно строителство в квартал 49; 

- Отпадат улица с осови точки о.т. 376 - о.т. 82 - о.т. 81 и улица с осови точки от 

о.т 155б към о.т. 529б; 



- Отваря се улица с осови точки  о.т. 534а -  о.т. 534б - о.т. 534в (части от ПИ с 

идентификатори 05815.302.730,  05815.302.735, 05815.302.737), с която се 

обособява и нов квартал 49а; 

- В квартал 49 се образуват нови УПИ както следва: 

 УПИ I – Административен център и обществено обслужване (ПИ с 

идентификатори 05815.302.755,  05815.302.756, 05815.302.757); 

 УПИ II – Читалище, жилищно строителство и обществено обслужване 

(ПИ с идентификатори 05815.302.743, част от 05815.302.1094, 05815.302.1062); 

 УПИ III – Площад (ПИ с идентификатори 05815.302.754,  05815.302.1066, 

05815.302.744, 05815.304.1588); 

 УПИ VI – Жилищно строителство и обществено обслужване ( За ПИ с 

идентификатор 05815.302.742); 

 УПИ VII – Жилищно строителство и обществено обслужване ( За ПИ с 

идентификатор 05815.302.741); 

 УПИ VIII – Жилищно строителство и обществено обслужване ( За ПИ с 

идентификатор 05815.302.740); 

 УПИ IX – Жилищно строителство и обществено обслужване ( За ПИ с 

идентификатор 05815.302.847); 

 УПИ X – Жилищно строителство и обществено обслужване ( За ПИ с 

идентификатор 05815.302.739); 

 УПИ XI – Жилищно строителство и обществено обслужване ( За ПИ с 

идентификатор 05815.302.736); 

 УПИ XII – Обществен паркинг ( ПИ с идентификатори 05815.302.738,  

05815.302.1095 и части от ПИ с идентификатори 05815.302.742, 05815.302.1094, 

, 05815.302.737); 

 УПИ XIII – Жилищно строителство ( За ПИ с идентификатор 

05815.302.724); 

 УПИ XIV – Жилищно строителство ( За ПИ с идентификатор 

05815.302.725); 

 УПИ XV – Жилищно строителство ( За ПИ с идентификатор 

05815.302.726); 

 УПИ XVII – Жилищно строителство ( За ПИ с идентификатор 

05815.302.727); 

 УПИ XVIII – Жилищно строителство ( За ПИ с идентификатор 

05815.302.728); 

 УПИ XIX – Жилищно строителство ( За ПИ с идентификатор 

05815.302.729); 



- В квартал 49a се образуват нови УПИ както следва: 

 УПИ I – За обществено обслужване и търговска дейност  ( За ПИ с 

идентификатор 05815.302.730); 

 УПИ II – За обществено обслужване и търговска дейност  ( За ПИ с 

идентификатор 05815.302.734); 

 Променя се границата на УПИ XIV-832 съобразно имотната граница на 

ПИ с идентификатор 05815.302.732; 

  - Улица с осови точки о.т. 155а – о.т. 534в – о.т. 376 (о.т. 155 – о.т. 85а) остава 

пешеходна зона, съгласно приложената скица-предложение. 

  - Изменението на плана за застрояване предвижда: 

 Обособяването на устройствена зона „Ц“ (Смесена централна) в обхвата 

на изменението с показатели на застрояване - плътност на застрояване (Пзастр) 

– макс 60%, интензивност на застрояване (Кинт) – макс 2 и озеленена площ 

(Позел) – мин 30%;  

 Запазване на съществуващия сграден фонд и възможност за бъдещо 

застрояване в обхвата на ограничителните строителни линии, както е отразено 

в скицата-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  

             №143 

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.№0806-10/, и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет - Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация  и проведено  

гласуване   с  23 гласа „за“, 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 третото 

тримесечие на 2022 година, съгласно Приложение 1. 

 

 

 
 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 



Приложение 1. 

 
 

П Л А Н  

за работа на Общинския съвет-Ботевград през  третото  

тримесечие на 2022 година 

М. ЮЛИ   – 28.07.2022 година 

1. Отчет за изпълнение на решенията, на Общински съвет – Ботевград за 

първо полугодие  на 2022 година. 

 Докл.:  Иван Гавалюгов -  Кмет на Община-Ботевград        

                       

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

Новачене. 

Докл.: Катя Петрова -Кмет на кметство с. Новачене 

 

3. Докладни записки 

 

4. Питания на общински съветници                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

М. АВГУСТ- отпуск 

 

М.СЕПТЕМВРИ      –  29.09.2022 година 

1. Информация за готовността на учебните заведения в Община  

Ботевград за провеждане на учебната 2022-2023  година. 

 Докл.:  Иван Гавалюгов - Кмет на Община-Ботевград 

 

2. Отчет  за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 

периода 01.01.2022-30.06.2022 година 

Докл.Илин Черняшки -  Председател на Общински съвет-Ботевград 

 

3. Докладни записки 

 

4. Приемане План за работа на Общински съвет-Ботевград през 

четвъртото тримесечие на 2022 година. 

Докл.Илин Черняшки -  Председател на Общински съвет-Ботевград 

 

5. Питания на общински съветници 
 

 

 

 


