
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №144                                                                 

гр.Ботевград,28.07.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - 

Ботевград  за първото полугодие на 2022 година/вх.№0807 -11 /и становища на 

Постоянните  комисии по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.44,ал.1,т.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и проведено  гласуване  с    19   гласа 

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

29,   

                                                                                

 

Р Е Ш  И  : 

 

1. Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Ботевград  

за първото полугодие на 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 

               №145                                                              

гр.Ботевград,28.07.2022 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА САШКО ВЕЗЕНКОВ  – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ПКРДМСТ НА  Докладна записка относно  отпускане на финансови средства от 

собствени приходи на община  Ботевград за награждаване на  Сергей Стоев – 

състезател от СК по борба „Балкан“, гр. Ботевград/ вх.№0807-18/ и становище на 

Постоянната комисия по местно самоуправление и законност по същия въпрос, 

Общинският съвет –Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.6  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и проведено поименно гласуване  с    

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

съветници 29,                                                                                  

 

Р Е Ш  И  : 

 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 1000 /хиляда/ 

лева, от собствени приходи на община Ботевград, за награждаване на Сергей 

Николаев Стоев от СК по борба „Балкан“, гр. Ботевград - по повод спечелването на  

златен медал на Европейско първенство по борба за момчета/категория до 68 кг./ , 

в Загреб- Хърватия. 

 

2. Дава съгласие , да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 5000 / 

пет хиляда/ лева, от собствени приходи на община Ботевград в полза на СК по 

борба „Балкан“, гр. Ботевград за  организиране спортно подготвителен лагер в 

чужбина  на Сергей Николаев Стоев – европейски шампион по борба за 

момчета в кат. до 68 кг. и треньора на клуба. 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №146                                                               

гр.Ботевград,28.07.2022 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 в община Ботевград през 2022 г. /вх.№0807-16/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 глас „против“, 

0 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 05815.102.55 по КК и КР на гр. Ботевград, 

с площ от 463 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: 102055, местност „Чеканица“, 

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 

               №147                                                                

гр.Ботевград,28.07.2022 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 в община Ботевград през 2022 г. /вх.№0807-20/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   21    гласа „за“, 0 глас „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:  

В Раздел III. буква Д. Имоти, които община Ботевград има намерение да 

предостави под аренда се включват следните имоти:  

Поземлени имоти с идентификатори: 12238.28.14, 12283.28.14, 12283.28.15, 

12283.28.17, 12283.28.21, 12283.28.22, 12283.28.25, 12283.28.45, 12283.28.33, 

12283.28.47, 12283.28.35, 12283.28.40, 12283.28.7, 12283.28.38, 12283.31.4, 

12283.31.10, 12283.31.14, 12283.31.15, 12283.31.23, 12283.31.35, 12283.32.1, 

12283.32.2, 12283.32.4, 12283.32.7, 12283.33.5, 12283.33.6, 12283.33.7, 12283.33.8, 

12283.34.1, 12283.34.7, 12.283.34.12, 12283.31.27, 12283.214.310, 12283.28.2, 

12283.28.42 по КК и КР на с. Врачеш, община 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 

               №148                                                                

гр.Ботевград,28.07.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие община Ботевград 

да придобие недвижим имот, собственост на юридическо лице /вх.№0807-14/. 

и становища на Постоянните  комисии по същия въпрос, Общинският съвет –

Ботевград  на основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от 

ЗОС и чл. 7, т. 1 от НРПУРОИ и проведено поименно гласуване  с 20      гласа 

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

29,   

                                                                                

Р Е Ш  И  : 

 1. Дава съгласие Община Ботевград възмездно да придобие чрез покупко – 

продажба правото на собственост  върху недвижим имот, включен в Програма 

за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община 

Ботевград през 2022 г., приета с Решение № 234/ 22.12.2021 г., актуализирана и 

допълнена с Решение №95/ 28.04.2022 г. на Общински съвет – Ботевград, 

собственост съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот 

№53, том I, рег. №414,, дело №59 от 2000 г.   на „МОЛТЕН ХРИСТОВ И С-ИЕ“ 

СД, ЕИК 832018014, със седалище и адрес на управление: Област Софийска, 

Община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. Акад. Стоян Романски“ №40, 

представлявано и управлявано заедно и поотделно от Моника Кирилова 

Христова и Христо Петров Христов, представляващ: 

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

Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.301.275 по КК и КР на гр. 

Ботевград) заедно с построения в него обособен обект, представляващ 

парокотелна централа със застроена площ 259 кв. м. Парокотелната централа 

(бивша) представлява 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, с 

площ 259 кв. м., съседи на поземлен имот с идентификатор 05815.301.275: 

поземлени имоти с идентификатори: 0581.301.352, 05815.301.351, 

05815.301.362, 05815.301.276, 05815.305.1068, 05815.301.278, 05815.301.277 

съседни самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 05815.301.275.4: на 

същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма,  



            срещу заплащане на сума в размер на 55 000.00 (петдесет и пет хиляди) лв., 

без ДДС, в т.ч. : 

            50 000.00 (петдесет хиляди) лв. цена на 550/ 5468 идеални части от парцел 

I в кв. 76 по регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с 

идентификатор 05815.301.275 по КК и КР на гр. Ботевград); 

             5 000.00  (пет хиляди) лв. цена на 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, 

с площ 259 кв. м. 

            2.  Средствата да бъдат осигурени от собствени приходи на Община 

Ботевград. 

 3. 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 

               №149                                                                

гр.Ботевград,28.07.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за  отдаване под 

наем на съоръжения-общинска собственост за поставяне на материали с  

рекламна цел/вх.№0807-5/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 и проведено поименно гласуване  с 16      гласа „за“, 1 глас 

„против“, 4 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29, 

                                                                                 

Р Е Ш  И  : 

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

публичен търг с тайно наддаване на следните рекламни площи  – общинска 

собственост:  

        1.1. Стандартен билборд, разположен в поземлен имот с идентификатор 

05815.304.103 по КК и КР на гр. Ботевград (градинката срещу МБАЛ) при 

начална тръжна месечна наемна цена в размер на:  

         -  при едностранно ползване – 250.00 (двеста и петдесет) лева. Сделката е 

облагаема. 

         -  при двустранно  ползване – 500.00 (петстотин) лева. Сделката е 

облагаема. 
        1.2. Стандартен билборд, разположен в поземлен имот с идентификатор 

05815.303.171 по КК и КР на гр. Ботевград (прилежаща зелена площ на бул. „Цар 

Освободител“, срещу „Техномаркет“) при начална тръжна месечна наемна цена 

в размер на:  

         -  при едностранно ползване – 250.00 (двеста и петдесет) лева. Сделката е 

облагаема. 

         -  при двустранно  ползване – 500.00 (петстотин) лева. Сделката е 

облагаема. 

        1.3. Стандартен билборд, разположен в поземлен имот с идентификатор 

05815.303.175 (прилежаща зелена площ на бул. „Цар Освободител“, пред 



бензиностанция „Петрол“). Билбордът се предоставя двустранно, при начална 

тръжна месечна наемна цена в размер на:   

         -  при едностранно ползване – 250.00 (двеста и петдесет) лева. Сделката е 

облагаема. 

         -  при двустранно  ползване – 500.00 (петстотин) лева. Сделката е 

облагаема. 
        1.3. Рекламни площи върху 18 броя автобусни спирки за поставяне на 

материали с рекламна цел, както следва: 

        - 4 бр. спирки на бул. „Цар Освободител“ – 2 бр. на влизане в града от към 

с. Трудовец, 2 бр. на кръстовището с ул. „Божко Божилов“ и ул. „Хан Аспарух“. 

        - 2 бр. спирки на ул. „Славейков“ – при моста на канала. 

        - 1 бр. спирка на Т-образното кръстовище на бул. „Цар Освободител“, ул. 

„Славейков“ и ул. „Патриарх Евтимий“. 

        - 2 бр. спирки на ул. „Плиска“ – в ж. к. „Саранск“. 

        - 1 бр. спирка на ул. „Патриарх Евтимий“ – в ж. к. „Саранск“. 

        - 1 бр. спирка на ул. „Илия Стоянов“ – в ж. к. „Васил Левски“. 

        - 1 бр. спирка на бул. „България“ – срещу градски парк. 

        - 1 бр. спирка на ул. „Стара планина“ – при ТПГ „Стамен Панчев“. 

        - 2 бр. спирки на ул. „Асен Златаров“ – във в. з. „Зелин“. 

        - 2 бр. спирки на ул. „Цар Освободител“  – в с. Трудовец. 

        - 1 бр. спирка ул. „Цар Освободител“ – в с. Трудовец (спирка „Габър“). 

         Рекламната площ, която се отдава под наем на всяка автобусна спирка е в 

размер на 3.556 кв. м., при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 80.00 

(осемдесет) лв. 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 

               №150                                                                

гр.Ботевград,28.07.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно одобряване на начална тръжна цена 

за продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС на общински недвижим имот. 

/вх.№0807-4/ 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  22 гласа „за“, 0 глас „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        

                                                          

Р Е Ш  И  : 

 

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

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

недвижим имоти, включени в Програма за управление и разпореждане с 

имотите-общинска собственост в община Ботевград през 2022 г. 

           - Поземлен имот с идентификатор 05815.106.25 по КККР 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, номер по предходен план: 

106025, местност „Чеканица“, гр. Ботевград, при начална тръжна цена в размер 

на 17 300.00 (седемнадесет хиляди и триста) 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 

               №151                                                                
гр.Ботевград,28.07.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно промяна  Решение  №126/30.06.2022 

година. /вх.№0807-15/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 20   гласа „за“, 0 глас „против“, 2 гласа „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,                                                                                  

Р Е Ш  И  : 

         1. Точка 1.1. и точка 1.2. от Решение №126/ 30.06.2022 г. на Общински съвет 

Ботевград се изменя както следва: 

        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 1 

020.00 (хиляда и двадесет) 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 210.00 

(двеста и десет) 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 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 

 

№152 
гр.Ботевград,28.07.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно удължаване срока на ликвидация  на 

„Родина75 И“ ЕООД, гр. Ботевград /в ликвидация//вх.№0807-6/и становища на 

Постоянните  комисии по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 

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

администрация ,  чл.266,ал.2 от Търговския закон  и проведено поименно 

гласуване  с  22  гласа „за“, 0 гласа „против“, 2 гласа „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,                                                                                  

                                                        Р Е Ш  И  : 
 

1. Удължава срока за ликвидация на „РОДИНА-75-И“ ЕООД, гр. Ботевград в 

/ликвидация/с 12 /дванадесет/ месеца, считано от 24.07.2022 година. 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да сключи анекс към Договор за 

възлагане на ликвидация на „РОДИНА-75-И“ ЕООД, гр. Ботевград в 

/ликвидация/. 

 
   

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
     

 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

            №153                                                                
гр.Ботевград,28.07.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно обезпечаване авансово плащане по 

договор за безвъзмездна финансова  помощ №23/07/2/0/00925 по подмярка 

7.2.“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ по Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г./вх.№0807-21/и становища на Постоянните  комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет –Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 

14, ал. 3 и ал. 6, т. 2 от Наредба № 12 от 2016 г., издадена от Министъра на 

земеделието и храните, в изпълнение на Договор № 23/07/2/0/00925 от 23.12.2019 г. 

за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г, сключен между 

Държавен фонд „Земеделие“ и Община Ботевград 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. Упълномощава кмета на община Ботевград да подпише два броя запис на 

заповед без протест и разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд 

„Земеделие“ за обезпечаване на авансовото плащане по договор № 23/07/2/0/00925 

от 23.12.2019 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г, 

сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Ботевград, за изпълнение на 

проект № 23/07/2/0/00925 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи 

общински пътища на територията на община Ботевград“, както следва: 

- Запис на заповед в размер до 2 903 379.15 лв. (два милиона деветстотин и три 

хиляди триста седемдесет и девет лева и петнадесет стотинки), представляващи 



авансово плащане до 50 % (петдесет процента) от общия размер на одобрената 

финансова помощ по проекта без ДДС; 

- Запис на заповед в размер до 580 675.83 лева (петстотин и осемдесет хиляди 

шестстотин седемдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки), представляващи 

разходи за ДДС върху авансовото плащане по договора. 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор № 23/07/2/0/00925 от 23.12.2019 г. за 

проект “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на 

територията на община Ботевград” и да ги представи пред Държавен фонд 

„Земеделие“-РА.  

 

 
   

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №154                                                                
гр.Ботевград,28.07.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно предложение за поемане на общински 

дълг във връзка с осигуряване на мостово финансиране за изпълнение на проект 

„Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително 

третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград“, финансиран 

по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г“./вх.№0807-22/и становища на 

Постоянните  комисии по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 

основание  чл.21, ал.1, т.10, чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 3, т. 2 във връзка с чл. 

5, ал. 1, т. 5 от Закона за общинския дълг и проведено поименно гласуване  с 20   

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

съветници 29,                                                                                  

Р Е Ш  И  : 

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

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

проект: „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително 

третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград”, 

финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос 

„Отпадъци“, процедура BG16M1OP002-2.002 - Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 948 983.00 (деветстотин четиридесет и 

осем хиляди деветстотин осемдесет и три) 

 Валута на дълга – лева 

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

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, 

без такса за предсрочно погасяване 



- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия 

орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-

2.002-0016-C01 от 12.04.2018 г., от възстановен ДДС по проекта и/или от собствени 

бюджетни средства. 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.083 % 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Ботевград, с изключение 

на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-

2.002-0016-C01 от 12.04.2018 г., сключен с Управляващия орган на Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“, постъпващи по банкова сметка, вземанията 

за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община 

Ботевград, по която постъпват средствата по проект „Изграждане на компостираща 

инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за 

нуждите на РСУО-Регион Ботевград” по Договор за безвъзмездна помощ № 

BG16M1OP002-2.002-0016-C01 от 12.04.2018 г.; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Ботевград, по чл. 45, ал. 

1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за 

местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, 

т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи 

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

са обект на особен залог; 

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

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

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

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

 

 
 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
     

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №155                                                               
гр.Ботевград,28.07.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие  за одобряване 

проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ Х-165 и част от ПИ, пл. номер 165 в терен 

за озеленяване в кв.28 по плана на с. Краево, община Ботевград  /вх.№0807-13/и 

становища на Постоянните  комисии по същия въпрос, Общинският съвет –

Ботевград  на основание  чл.21, ал.1, т. 11 във връзка с дейностите по чл.17, ал.1,т.2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация  ЗМСМА и на 

основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 81 от ЗУТ 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. Общински съвет – Ботевград дава съгласие за одобряване проект за 

изменение на  Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на 

урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х – 165 и част от поземлен имот /ПИ/  

планоснимачен /пл./ № 165 в терен за озеленяване  в кв. 28, по плана на с. Краево, 

Община Ботевград, както следва: 

  - Отвори се нова задънена улица /тупик/ с ширина 4,00 м и дължина до 

100 м, с о.т. 135а, 135б, 135в в обхват на УПИ Х – 165 и се промени напречния 

профил на улица между о.т 135 – о.т. 130; 

  - Промени се дворищната регулация на УПИ Х – 165 в кв. 28, като към 

същия се придаде част от имот пр. № 165 – терен за озеленяване, с площ на нов 

УПИ Х – 165 = 1312 кв. м. 

  - Образува се нов УПИ ХI – 165 с площ от 1312 кв. м. от част от имот пл. 

№165 – терен за озеленяване, съгласно графична и текстова част на проекта. 

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

произтичащата от горното решение процедура съгласно разпоредбите на Закона 

за устройство на територията.  

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
     

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №156                                                              
гр.Ботевград,28.07.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за учредяване право 

на преминаване и право на прокарване за обект „“Газопроводно отклонение към 

жилищен блок на бул. “Цар Освободител“ №23 , кв.54 по действащия регулационен 

план на гр. Ботевград, представляващ ПИ с идентификатор 

05815.302.681/вх.№0807-12/и становища на Постоянните  комисии по същия 

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

във 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. 64, ал. 1-3, във вр. с чл. 67, ал. 1 от 

Закона за енергетиката 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  „БАЛКАНГАЗ 2000“ АД, с ЕИК 

130203228, със седалище  и  адрес на  управление: гр. Ботевград, ул. “Акад. Стоян 

Романски“ № 2, представлявано от Михайл Петков Димитров - изпълнителен  

директор, на следните права: 

1.1.Възмездно  право  на  преминаване  и  право  на  прокарване  /сервитут/ 
през част от: Поземлен имот (ПИ)  05815.302.681. по КК и КР на гр. Ботевград, 

/представляващ УПИ  ХХІ –  За  жилищен  комплекс,  кв. 54  по  действащия  

регулационен  план  на гр.  Ботевград/,  за  прокарване  на ГО с дължина 16,50 

/шестнадесет цяло и петдесет/метра, ширина 0,8 /нула цяло и осемдесет/метра и 

общо засегната площ 14.07 /четиринадесет цяло, нула седем/ кв. м.  
 

2.Предоставените по точка 1 ограничени вещни права да се усвоят от Възложителя 

на обекта съобразно параметрите на представения ТП проект  по  част  „Геодезия“. 

 

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 

               №157                                                              
гр.Ботевград,28.07.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно разрешаване изработване на проект  

на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 05815.5.1 по КК и КР на землището на гр. 

Ботевград, м. „Цанкинска воденица“ с цел промяна предназначението  на 

земеделска земя./вх.№0807-19/ 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 

05815.5.1, м. „Цанкинска воденица” по КК и КР на гр. Ботевград, с цел промяна 

предназначението на имота за неземеделски нужди за „Жилищно строителство и 

обществено обслужване – две сгради за магазини, две 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 

               №158                                                              
гр.Ботевград,28.07.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за разкриване на една 

възрастова група в ДГ „Здравец“, с. Литаково/вх.№0807-2/.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  гласуване  с  24  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 възрастова група в Детска градина „Здравец“, 

село Литаково, считано от 01.09.2022 г. 

2.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 

               №159                                                              
гр.Ботевград,28.07.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно предложение за включване на ОУ 

„Васил Левски“, с. Литаково в Списъка на средищните училища за учебната 

2022/2023 г./вх.№0807-9/ и становища на Постоянните  комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет –Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.17, 

ал.1, т.3 от ЗМСМА, чл.53, ал.2-4 от ЗПУО и чл.3, ал.1 от Постановление №128 от 

29.06.2017 г. на Министерски съвет за определяне на критерии за включване в 

Списъка на средищните детски градини и училища 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. Дава съгласие ОУ “Васил Левски“ - с. Литаково, община Ботевград, да бъде 

включено в Списъка на средищните училища за учебната 2022/2023 г. 

 

2.  Възлага на Кмета на община Ботевград да подготви мотивирано предложение до 

Министъра на образованието и науката за включване на ОУ “Васил Левски“ - 

с. Литаково, община Ботевград, в Списъка на средищните  училища за учебната 

2022/2023 г. 

 
 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
     

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №160                                                              

гр.Ботевград,28.07.2022 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно  отпускане на финансови средства от 

собствени приходи на община Ботевград за закупуване и монтиране на един брой 

колонен климатик в Общинска база „Боженишки урвич“, Боженица /вх.№0807-7/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 

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

                                                                                 

 

Р Е Ш  И  : 

 

 

 

 1. Дава   съгласие   да   бъдат   отпуснати   финансови средства в размер до 4 570 

/четири хиляди петстотин и седемдесет   / лева от собствени приходи на Община 

Ботевград за закупуване и монтиране  на един  брой  колонен климатик в 

помещение, намиращо се в сградата на общинска почивна база „Боженишки 

Урвич“, с. Боженица. 

 

 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

     

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №161                                                              

гр.Ботевград,28.07.2022 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно  отпускане на финансови средства от 

собствени приходи на община Ботевград за закупуване и монтиране на два  броя 

климатизатори в сградата на  общинска администрация и сградата  на автогарата в 

гр. Ботевград /вх.№0807-8/ 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  21  гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,                                                                                  

 

Р Е Ш  И  : 

 

 

 

 1. Дава   съгласие   да   бъдат   отпуснати   финансови средства в размер до 3 000  

/три хиляди / лева от собствени приходи на Община Ботевград за закупуване и 

монтиране  на два броя климатизатори в сградата на общинска администрация и 

сградата на автогарата в  

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 

               №162                                                              

гр.Ботевград,28.07.2022 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 изготвяне на комплексна 

оценка на съответствието със съществуващите изисквания към строежите на 

технически инвестиционен проект  за  2 обекта /вх.№0807-23/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   20 гласа „за“, 0 гласа „против“, 

1 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 4 500 лв. (четири хиляди и петстотин 

лева), необходими за изготвяне на комплексна оценка на съответствието със 

съществените изисквания към строежите на технически инвестиционен проект 

(ОСИП) за обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на 

сградите на Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград – етапно 

строителство 

Подобекти: Блок 4 – етап IV; Блок 5 – етап V; Блок 9 – етап VI 

Местонахождение: ПИ с идентификатор 05815.303.120, УПИ I, кв. 202 по 

плана на гр. Ботевград, Софийска област.“. 

 

   2. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени 

приходи на Община Ботевград в размер до 2 500 лв. (две хиляди и петстотин 

лева), необходими за изготвяне на комплексна оценка на съответствието със 

съществените изисквания към строежите на технически инвестиционен проект 



(ОСИП) за обект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПЕШЕХОДНА 

ЗОНА В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГР.БОТЕВГРАД-ЕТАП 1“. 

 

   3. 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 

               №163                                                              

гр.Ботевград,28.07.2022 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно  отпускане на финансови средства от 

собствени приходи на община Ботевград за лечение на Нели Цветанова Иванова 

/вх.№0807-3/и становища на Постоянните  комисии по същия въпрос, Общинският 

съвет –Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.6  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и проведено поименно гласуване  с    

21гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,                                                                                  

 

Р Е Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени приходи на 

Община Ботевград в размер на 3 260 (три хиляди двеста и шестдесет) лева за 

лечение на Нели Цветанова Иванова, страдаща от онкологично заболяване. 

 

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 

               №164                                                              

гр.Ботевград,28.07.2022 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОНКО НЕНЧЕВ –ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК  НА  
Докладна записка относно  отпускане на финансови средства от собствени приходи 

на община  Ботевград  в полза на ФК „Балкан-1929“-Ботвград/ вх.№0807-25/ и 

становища на Постоянните  комисии по същия въпрос, Общинският съвет –

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

местната администрация и проведено поименно гласуване  с  20  гласа „за“, 0 гласа 

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

                                                                       

 

Р Е Ш  И  : 

 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 75 000 

/седемдесет и пет хиляди/ лева, от собствени приходи на община Ботевград в полза 

на ФК“Балкан-1929“-Ботевград за подпомагане подготовката и участието в есенния  

полусезон 2022 на югозападната трета футболна лига. 

 

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 
 

 



КОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №165                                                              

гр.Ботевград,28.07.2022 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ТИХОМИР НАЙДЕНОВ –ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК  

НА  Докладна записка относно избор на зам. председател на ОбС-Ботевград 

/вх.№0807-24/, предложение на Любчо Василев-общински съветник 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  и чл.10,ал.2 от ПОДОбСНКВОА и проведено  гласуване  с  15  гласа 

„за“, 4 гласа „против“, 2 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,

                                                                                  

 

Р Е Ш  И  : 

 

 

 

1.Избира за Зам.председатели на Общински съвет  Ботевград : 

ЛЮБЧО ВАСИЛЕВ-общински съветник  и   ДАМЯН МАРИНОВ-общински 

съветник. 

 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

     

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №166                                                             

гр.Ботевград,28.07.2022 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 общината за закупуване на инвентар 

и материали за нуждите  на ДГ „Кокиче“, гр.Ботевград /вх.№0807-26/.и становища 

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

основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8,чл.27,ал.4 и 5  от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и проведено поименно гласуване  с  21  гласа „за“, 0 

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

                                                                                 

 

Р Е Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени приходи на 

община Ботевград  в размер до 17 277.40 /Седемнадесет хиляди, двеста 

седемдесет и седем лева и четиридесет стотинки/ за закупуване на инвентар и 

материали за нуждите на Детска градина „Кокиче“, 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 

               №167                                                             

гр.Ботевград,28.07.2022 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно  даване съгласие за отпускане на 

еднократна енергийна помощ /дърва за огрев за 12 човека военноинвалиди и 

ветерани от войните в общината през зимния период 2022-2023 г./ вх.№0807-27/и 

становища на Постоянните  комисии по същия въпрос, Общинският съвет –

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

местната администрация и проведено поименно гласуване  с  20  гласа „за“, 0 гласа 

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

                                                                       

 

Р Е Ш  И  : 

 

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

на община Ботевград  в размер на 6 600.00 /Шест  хиляди и шестстотин лева/  с 

вкл.ДДС за еднократна еднократна енергийна помощ /дърва за огрев за 12 

човека  по 5 куб.м./  на военноинвалиди и ветерани от войните в общината през 

зимния период 2022-2023 г. 

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 
 



 

 

 

 

 


