
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №169                                                             

гр.Ботевград,01.09.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под наем 

на терен,част от имот-публична общинска собственост в УПИ I,кв.80 по плана на 

гр.Ботевград /вх.№0808-7/ и становище на Постоянната  комисия по  местно 

самоуправление и законност по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 

основание  чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 14, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС, чл. 

14, ал. 2 и ал. 3 и чл. 78 от НРПУРОИ и  във връзка с Тарифата за определяне на 

минимален месечен наем на 1 кв. м. полезна площ при отдаване под наем на 

общински имоти към НРПУРОИ   и проведено поименно гласуване  с  15  гласа „за“, 

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

                                                                                 

 

Р Е Ш  И  : 

 

 

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

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

общинска собственост, представляваща:  

     - терен с площ от 67.00 кв. м., за разполагане на  преместваем търговски обект, 

част от поземлен имот с идентификатор 05815.305.1117 по КК и КР на гр. Ботевград, 

УПИ I, кв. 80 по регулационния план на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна 

наемна цена в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Сделката е освободена от 

ДДС. 

      2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира изпълнението на 

произтичащите процедури по реда на  ЗОС. 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

     

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №170                                                             

гр.Ботевград,01.09.2022 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под наем 

на терен, част от имот-публична общинска собственост/вх.№0808-8/и становище на 

Постоянната  комисия по  местно самоуправление и законност по същия въпрос, 

Общинският съвет –Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 14, ал. 

2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС и  във връзка с Тарифата за определяне на минимален 

месечен наем на 1 кв. м. полезна площ при отдаване под наем на общински имоти 

към НРПУРОИ  и проведено поименно гласуване  с  16  гласа „за“, 0 гласа „против“, 

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

                                                          

Р Е Ш  И  : 
 

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

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

собственост, представляваща:  

           - терен с площ 12 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект – 

Арт магазин върху  част от поземлен имот с идентификатор 05815.305.1026 по КК и 

КР на гр. Ботевград, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: за 

второстепенна улица  (на кръстовището на бул. „Трети март” и ул. „Стефан 

Караджа”), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 180.00 (сто и 

осемдесет) лева. Сделката е освободена от ДДС. 

           2. Възлага на кмета на община Ботевград да организира произтичащите 

процедури по реда на  ЗОС. 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №171                                                            

гр.Ботевград,01.09.2022 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под 

аренда на земеделски имоти – общинска собственост/вх.№0808-6/и становища 

на Постоянната  комисия по  местно самоуправление и законност  и Постоянната 

комисия по бюджет и финанси по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  

на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал. 

5 от ЗСПЗЗ, чл. 31 и чл. 32 от НРПУРОИ и проведено поименно гласуване  с    15 

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

съветници 29,  

Р Е Ш  И  : 

   1. Дава съгласие да се отдадат под аренда за срок от 10 (десет) години, чрез 

провеждане на публичен търг с тайно наддаване, следните общински имоти, 

находящи се в землището на с. Врачеш, представляващи 
            

№ АОС Идентификато

р 

№ по 

КВС 

Местност НТП Категори

я 

Площ    

/дка/ 

 

1 4607 12283.28.2 028002 Паунова падина нива V 2.107 

2 4608 12283.214.310 214310 Бела могила нива V 1.888 

3 5299 12283.28.42 028042 Байчово орниче др. вид трайно 

насаждение 

IX 1.261 

4 5574 12283.28.12 028012 Остроша овощна градина V 0.824 

5 5575 12283.28.17 028017 Остроша овощна градина V 1.573 

6 5576 12283.28.21 028021 Остроша овощна градина V 1.271 

7 5577 12283.28.22 028022 Остроша овощна градина V 1.862 

8 5578 12283.28.25 028025 Остроша овощна градина V 1.188 

9 5579 12283.28.35 028035 Остроша овощна градина V 19.801 



10 5580 12283.28.37 028037 Остроша овощна градина V 0.625 

11 5581 12283.28.38 028038 Остроша овощна градина V 0.139 

12 5582 12283.28.40 028040 Остроша нива V 9.295 

13 5583 12283.28.45 028045 Остроша нива V 0.556 

14 5584 12283.28.47 028047 Остроша нива V 8.842 

15 5585 12283.31.4 031004 Остроша овощна градина V 1.112 

16 5586 12283.31.10 031010 Остроша овощна градина V 1.355 

17 5587 12283.31.14 031014 Остроша овощна градина V 3.18 

18 5588 12283.31.15 031015 Остроша овощна градина V 0.707 

19 5589 12283.31.23 031023 Остроша овощна градина V 0.947 

20 5590 12283.31.27 031027 Остроша овощна градина V 146.556 

21 5591 12283.31.35 031035 Остроша овощна градина V 6.513 

22 5592 12283.32.1 032001 Остроша овощна градина V 0.194 

23 5593 12283.32.2 032002 Остроша овощна градина V 0.576 

24 5594 12283.32.4 032004 Остроша овощна градина V 0.397 

25 5595 12283.32.7 032007 Остроша овощна градина V 0.882 

26 5596 12283.33.5 033005 Остроша овощна градина V 1.715 

27 5597 12283.33.6 033006 Остроша овощна градина V 1.713 

28 5598 12283.33.7 033007 Остроша овощна градина V 2.437 

29 5599 12283.33.8 033008 Остроша овощна градина V 2.837 

30 5600 12283.34.1 034001 Остроша овощна градина V 2.314 

31 5601 12283.34.7 034007 Остроша овощна градина V 1.154 

32 5602 12283.34.12 034012 Остроша овощна градина V 19.073 

      ОБЩО: 244.894 

          при начален размер на годишните арендни плащания, както следва: 

         - годишно арендно плащане от 1-3 година включително  – 24.00 лв. за дка; 

     - годишно арендно плащане от 4-6 година включително  – 27.00 лв. за дка; 

         - годишна арендно плащане от 7-10 година включително – 30.00 лв. за дка; 

 

         2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира произтичащите 

процедури по реда на  ЗОС и ЗСПЗЗ. 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

    Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №172                                                            

гр.Ботевград,01.09.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно изменение на Решение №245/29.10.2020 

година/вх.№0808-15/и становища на Постоянната  комисия по  местно 

самоуправление и законност и Постоянната комисия по бюджет и финанси по същия 

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

ал. 5 от ЗМСМА, чл. 4, т. 1, във връзка с чл.15а, чл.17, чл.17а от Закона за общинския 

дълг, и проведено поименно гласуване  със 17   гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                                                                                  

 

Р Е Ш  И  : 

1. Изменя Решение № 245/29.10.2020 г. (изм. с Решение № 179/30.09.2021 г. и 

Решение № 47/17.03.2022 г.) на Общински съвет - Ботевград, както следва: 

1.1. В частта „Условия за погасяване“: 

досегашният текст:  

- Срок на погасяване - до 25.09.2022 г., с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

придобива следния вид: 

- Срок на погасяване - до 25.03.2023 г., с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

2. Възлага и делегира права на кмета на Община Ботевград да подпише Анекс 

към Договор за кредит №1213/10.11.2020 г. между ФОНД „ФЛАГ” и Община 

Ботевград и да извърши всички необходими правни и фактически действия за 

изпълнение на решението по т.1. 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №173                                                            

гр.Ботевград,01.09.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно кандидатстване на община Ботевград 

пред ПУДООС/вх.№0808-17/и становище на Постоянната  комисия по  местно 

самоуправление и законност по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 

основание чл. 21, ал. 1,  т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,  и проведено  гласуване  с  18  гласа 

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

                                                                                  

 

Р Е Ш  И  : 

1.Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства пред Предприятие за управление 

на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ с проектно предложение за 

„Изграждане на ВиК инфраструктура за обект УМС – Югоизточен обход на ж.к. 

Васил Левски и УМС – Вътрешноквартални улици в ж.к. Васил Левски за 

реализацията на част от уличната мрежа на град Ботевград, община Ботевград, област 

Софийска“ на стойност до 7 500 000 лева с вкл. ДДС.  

2.Упълномощава кмета на община Ботевград да извърши всички необходими 

действия, свързани с кандидатстването с горепосоченото проектно предложение пред 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ. 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

     

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №174                                                            

гр.Ботевград,01.09.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно кандидатстване на община Ботевград 

пред ПУДООС с проектно предложение за реконструкция на ВиК инфраструктурата 

във в.з. Зелин, общ. Ботевград/вх.№0808-21/и становище на Постоянната  комисия по  

местно самоуправление и законност по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  

на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и проведено  гласуване  с   18 гласа 

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

                                                                                  

 

Р Е Ш  И  : 

1. Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства пред Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ с проектно 

предложение за „Реконструкция на ВиК инфраструктура във в.з. Зелин, община 

Ботевград“ на стойност до 15 975 000 лева с вкл. ДДС, включващо следните обекти: 

1.1.  „Реконструкция на водопроводната система във в.з. Зелин, община Ботевград“ 

на стойност до 8 900 000 лева с вкл. ДДС; 

1.2.  „Реконструкция на канализационната система във в.з. Зелин, община Ботевград“ 

на стойност до 7 075 000 лева с вкл. ДДС.  

2. Упълномощава кмета на община Ботевград да извърши всички необходими 

действия, свързани с кандидатстването с горепосоченото проектно предложение 

пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към 

МОСВ. 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

     

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

РЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №175                                                            

гр.Ботевград,01.09.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемане  на решение относно зониране 

на територията на гр. Ботевград в зависимост от разположението и спрямо 

строителните граници на населеното място/вх.№0808-11/и становище на Постоянната  

комисия по  местно самоуправление и законност по същия въпрос, Общинският съвет 

–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с т.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 6, ал. 7 от Приложение № 

2 към Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) – Норми за данъчна оценка на 

недвижимите имоти и проведено поименно гласуване  с  18  гласа „за“, 0 гласа 

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

                                                                       

                                                    Р Е Ш  И  : 

 

       1. Отменя Решение № 217/27.11.2001г. на Общински съвет – Ботевград. 

       2. Одобрява зонирането на територията на гр. Ботевград, в зависимост от 

разположението й спрямо строителните граници на населеното място както следва: 

 I-ва зона :  Квартали 38, 39, 49, 62, 62а, 65, 74, 75, 76, 87, 245 и части от квартали 

63 и 86; 

II-ра зона : Квартали 21, 22, 23, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 

57, 59, 60, 61, 63а, 67, 68, 72, 73, 77, 81, 85, 94, 104, 105, 106, 107, 108,109, 110, 111, 

112, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 123, 125 и части от квартали 43, 63 и 

86; 

III -та зона: квартали 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 4 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 

19, 24, 34,35,43.44.55, 55а, 56, 58, 71, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 125,126, 127, 

128, 129, 13, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146,148, 

149, 150, 153,155, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 154, 185, 

186, 187, 188, 189, 190, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 217, 225, 226,  232, 

233, 234, 238, 239, 240, 242, 244, 249, 251 и част от 199, 202 и 236; 

IV -та зона: Квартали 1г, 70, 79, 80, 192, 194, 195, 197, 198, 204, 206, 207, 208, 

209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 229, 235, 

240, 241, 243 и част от 199, 202 и 236, 

съгласно графичната част към настоящата записка – схема за определяне на границите 

на зоните спрямо строителните граници на населеното място.  



       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 

               №176                                                            

гр.Ботевград,01.09.2022 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 05815.15.3 по КККР на землището на гр. 

Ботевград, м. Йошовски трап с цел промяна предназначението земеделска 

земя/вх.№0808-16/и становище на Постоянната  комисия по  местно 

самоуправление и законност 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    

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

съветници 29,                                                                                  

 

Р Е Ш  И  : 

 

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

идентификатор 05815.15.3, м. „Йошовски трап” по КККР на гр. Ботевград, с цел 

промяна предназначението на имота за неземеделски нужди за изграждане на 

обект „Две жилищни сгради“, със съответните технически показатели: височина 

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

Озеленяване мин. 40%, да се предвиди свободно застрояване, ограничителни 

линии от границите на имота съгласно приложената скица предложение. 

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

предложение за ПУП-ПЗ. 

 
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

     

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №177                                                            

гр.Ботевград,01.09.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  предложение за изменение на 

ПУП-ПР на УПИ VII-79,кв.17 по плана на с. Скравена, общ. 

Ботевград/вх.№0808-2/и становище на Постоянната  комисия по  местно 

самоуправление и законност по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 

основание чл.21,  ал.1, т.11 и т.8 и във връзка с дейностите чл.20, чл.17, ал.1,т.2  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на основание 

чл.134, ал.1, т.1  от Закона за устройство на територията и проведено поименно 

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

общински съветници 29,                                                                                  

 

                                                 Р Е Ш  И  : 

 

 

   1.   Общински съвет Ботевград дава съгласие за изменение на ПУП-ПР на УПИ 

VІІ-79, кв.17 по плана на с.Скравена, като към същия се придадат 120 кв.м от 

вада.  

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

предварителен договор за  покупко-продажба на 120 кв.м. 

  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 

               №178                                                            

гр.Ботевград,01.09.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно предложение за изменение на ПУП-ПР 

на УПИ Х-114 в кв.3 по плана на с.Скравена, община Ботевград /вх.№0808-3/ 

и становище на Постоянната  комисия по  местно самоуправление и законност по 

същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание чл.21,  ал.1, т.11 и т.8 и 

във връзка с дейностите чл.20, чл.17, ал.1,т.2  от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, на основание чл.134, ал.1, т.1  от Закона за устройство на 

територията и проведено поименно гласуване  с  15  гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 

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

                                                          

 

Р Е Ш  И  : 

 1.Общински съвет Ботевград дава съгласие за изменение на ПУП-ПР на УПИ 

Х-114  и улична регулация при о.т. 294, кв.3 по плана на с. Скравена, община 

Ботевград като уличната регулация мине по съществуващата имотна граница на 

имот пл.№114, в кв.3 .  

 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 

               №179                                                            

гр.Ботевград,01.09.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  даване съгласие за одобряване на 

схема за поставяне на преместваеми обекти-навеси за съхранение на дърва, върху 

терен общинска собственост по действащия регулационен план на гр. 

Ботевград/вх.№0808-22/и становище на Постоянната  комисия по  местно 

самоуправление и законност   и териториално развитие и екология по същия въпрос, 

Общинският съвет –Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.56 ал.1 и 

ал.2 от Закон за устройство на територията и чл.10, ал.3 от Наредбата за 

преместваемите обекти за рекламните, информационните и монументално-

декоративни елементи на територията на Община Ботевград и проведено поименно 

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

общински съветници 29,                                                                                  

 

 

Р Е Ш  И  : 

 

 

1. Дава съгласие за одобряване от главния архитект на община Ботевград, на 

схема за поставяне на преместваеми обекти – навеси за съхранение на дърва в 

поземлен имот с идентификатор ПИ 05815.302.18 (НТП „Комплексно застрояване“), 

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 

               №180                                                            

гр.Ботевград,01.09.2022 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 оборудване на 

ДГ „Слънце“ в гр. Ботевград/вх.№0808-12/ и становища на Постоянната  комисия по  

местно самоуправление и законност  и Постоянната комисия по бюджет и финанси  

по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание и проведено 

поименно гласуване  със  17    гласа „за“, 0 гласа „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 13 800,00 /тринадесет хиляди и осемстотин/ лева 

с вкл. ДДС за изработка на оборудване за ДГ „Слънце“, гр. Ботевград. 

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

               №181                                                            

гр.Ботевград,01.09.2022 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 изграждане на 

улични настилки на обект „УМС-Югоизточен обход на ж.к. Васил Левски за 

реализация на част от уличната мрежа на град Ботевград/вх.№0808-18/и становище 

на Постоянната  комисия по  местно самоуправление и законност и Постоянната 

комисия по бюджет и финанси    по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА и проведено поименно 

гласуване  с 18   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 550 000 лв. с вкл. ДДС (петстотин и петдесет 

хиляди лева) за изграждане на улични настилки на обект „УМС – Югоизточен 

обход на ж.к. Васил Левски и УМС – Вътрешноквартални улици в ж.к. Васил 

Левски за реализацията на част от уличната мрежа на град Ботевград, община 

Ботевград, област Софийска“.  

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 

               №182                                                           

гр.Ботевград,01.09.2022 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 извършване на 

оценка на съответствието на инвестиционен проект“ /вх.№0808-19/и становища на 

Постоянната  комисия по  местно самоуправление и законност и Постоянната 

комисия по бюджет и финанси    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    18 

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 3 600 лв. с вкл. ДДС (три хиляди и шестстотин 

лева) за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект за 

„Реконструкция на водопроводната система във в.з. Зелин, община 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 

               №183                                                           

гр.Ботевград,01.09.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  даване съгласие за функциониране на 

паралелки под норматива за минимален брой ученици през учебната 2022-2023 

година в общинските училища, на територията, на община Ботевград/вх.№0808-23/ 

и становище на Постоянната  комисия по  местно самоуправление и законност    по 

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

ЗМСМА и във връзка с чл.68, ал.1, т.2, при условията на ал.2-ал.5 от Наредбата за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование и проведено  гласуване  с 18   гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                                                                                  

 

Р Е Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие за функционирането на паралелки с численост на учениците под 

норматива за минимален брой в общинските училища за учебната  2022/2023г., 

както следва: 
 

№ Училище Клас Брой 

ученици в 

маломерн

и 

паралелки 

Норматив за 

минимален 

брой брой 

Недостиг до 

минимален 

брой брой 

1. ОУ „Отец Паисий” - 

с.Врачеш  

ІІ клас 14 16 2 

  Общо за 

училището 

14 16 2 

2. ОУ „В. Левски”- с. Литаково II клас 15 16 1 

3. ОУ „В. Левски”- с. Литаково IV клас 11 16 5 

  Общо за 

училището 

 

26 32 6 

4. ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” –      с. Скравена 

І клас 11  16 5 

5. ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” –         с. Скравена 

II клас 11 16 5 

6. ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” –        с. Скравена 

III клас 14 16 2 



  Общо за 

училището 

 

36 48 12 

7. ОУ „В. Левски” – с. 

Новачене 

IІІ клас 13 16 3 

8. ОУ „В. Левски” – с. 

Новачене 

IV клас 10 16 6 

9. ОУ „В. Левски” – с. 

Новачене 

V клас 14 18 4 

10. ОУ „В. Левски” – с. 

Новачене 

VІ клас 15 18 3 

11. ОУ „В. Левски” – с. 

Новачене 

VІІ клас 11 18 7 

   Общо за 

училището 

63         86 23 

      

  Общо за 

общината 

139 182 43 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

     

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


