
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №184                                                           

гр.Ботевград,29.09.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Информация за готовността на учебните заведения в Община 

Ботевград за провеждане  на учебната 2022 – 2023 г. /вх.№0809-24  /и становища 

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

основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и проведено  гласуване  с  24  гласа „за“, 

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

                                                                                 

 

                                                        Р Е Ш  И  : 

 

 

1. Приема Информация за готовността на учебните заведения в Община 

Ботевград за провеждане  на 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 

               №185                                                           

гр.Ботевград,29.09.2022 г. 

 

 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИЛИН ЧЕРНЯШКИ   – ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -БОТЕВГРАД  на Отчет за дейността на Общинския 

съвет – Ботевград и неговите комисии за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г. 

/вх.№ 0809-3/и становища на Постоянните  комисии  по същия въпрос, 

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

чл.27,ал.6    от Закона за местното самоуправление и местната администрация 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. Приема Отчет за дейността на Общинския съвет – Ботевград и неговите 

комисии за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

     

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №186                                                           

гр.Ботевград,29.09.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемане на годишния отчет за 

изпълнение на бюджета на община Ботевград, на сметките за средства от 

Европейския съюз и общински дълг през 2021 година /вх.№0808-14/и 

становища на Постоянните  комисии  по същия въпрос, Общинският съвет –

Ботевград  на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.9, ал.3 от Закона за 

общинския дълг и във връзка с чл.140, ал.1 и ал.5 от Закона за публичните 

финанси и проведено поименно гласуване  с  22  гласа „за“, 1 глас „против“, 2 

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

                                                          

 

                                                        Р Е Ш И: 

1.Утвърждава окончателен годишен план на бюджета за 2021г., както следва: 

        1.1. По прихода в размер на  49 448 826 лв., съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящето решение. 

        1.2. По разхода  в размер на 49 448 826 лв., съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящето решение. 

        2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Ботевград  за 

2021г., както следва: 

       2.1.По прихода в размер на 43 332 329 лв. съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящето решение 

       2.2.По разхода в размер на 43 332 329 лв., съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящето решение. 

в т.ч. 

                            - Държавни дейности                                 -          24 113 583 лв. 

                            -  Местни дейности                                    -          17 873 527  лв. 

                            - Дофинансиране с общински приходи   -            1 345 219  лв. 

 

    3. Утвърждава окончателния годишен план на инвестиционната програма и 

отчет на  инвестиционните разходи за 2021г., съгласно Приложение № 2, 

неразделна част от настоящото решение. 



    4. Утвърждава окончателен максимален размер на новите задължения за 

разходи по бюджета на общината за 2021 г.  – 626 582 лв., съгласно Приложение 

№ 3, неразделна част от настоящото решение. 

    4.1. Налични към 31.12.2021 г. задължения за разходи в размер на  626 582 

лв., представляващи 1,9% от средногодишният размер на отчетените разходи за 

последните четири години в размер на 33 262 332 лв., съгласно изискването на 

чл.94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси. 

    5. Утвърждава окончателен максимален размер на поетите ангажименти по 

бюджета на общината за 2021 г. – 5 963 550 лв., съгласно Приложение № 4, 

неразделна част от настоящото решение. 

     5.1.Налични към 31.12.2021 г. ангажименти за разходи в размер на 5 963 550 

лв., в т.ч. ангажименти за разходи за сметка на трансфери от централния бюджет 

по чл. 52, ал.1, т. 1, буква "г" от Закона за публичните финанси (ЗПФ) в размер 

на 2 564 813лв., представляващи 17,9 % от средногодишният размер на 

отчетените разходи за последните четири години в размер на 33 262 332 лв., 

съгласно изискването на чл.94, ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси. 

    6. Приема отчета за изпълнение на сметки за средства от Европейския съюз 

за 2021г., съгласно Приложение 5, неразделна част от настоящото решение. 

    7. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2021г., съгласно 

Приложение № 6, /Приложение № 15 на МФ/ неразделна част от настоящото 

решение. 

     8. Приема консолидираният годишен финансов отчет за 2021г., одитиран и 

заверен от Сметна палата в т.ч.  

     8.1. Консолидиран баланс и консолидират отчет за приходите и разходите 

към 31.12.2021г. 

     8.2. Консолидиран отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за 

средства от ЕС  и сметките за чужди средства към 31.12.2021г. 

     8.3. Окончателен Одитен доклад № 0400105722 на Сметна палата, съдържащ 

мнение , относно консолидирания годишен финансов отчет за 2021г. 

 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

     

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №187                                                           

гр.Ботевград,29.09.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемане на информация  за 

изпълнение на бюджета на община Ботевград към 30.06. 2022 година 

/вх.№0808-25/ 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 поименно 

гласуване  с 21   гласа „за“, 1 глас „против“, 2 гласа „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,                                                                                  

 

                                                        Р Е Ш И: 

 

1.  Приема  информация  за изпълнение на бюджета на община Ботевград към 

30.06. 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 

               №188                                                           

гр.Ботевград,29.09.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно одобряване на проект на бюджет 

за 2023 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024-2025 година на 

община Ботевград  в частта на местните дейности /вх.№0809-13/ и становища 

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

основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и проведено 

поименно гласуване  с  22  гласа „за“, 1 глас „против“, 2 гласа „въздържал се“ 

от общ брой общински съветници 29,                                                                                  

 

                                                        Р Е Ш И: 

1. Одобрява  прогноза за показателите за поети ангажименти и за задължения 

за разходи за 2022 и 2023 г. - Приложение №1а 

2. Одобрява прогнозата за общинския дълг и разходите за лихви по него за 

периода 2023-2025 г.-Приложение № 6г. 

3. Одобрява бюджетната прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията 

от местни приходи и на разходите за местни дейности  на община Ботевград 

-Приложение № 8. 

 

 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

     

Изготвил:А.Нейкова 
 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №189                                                           

гр.Ботевград,29.09.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно промяна в размера на основните 

бюджетни взаимоотношения на общината  с централния бюджет за 2022 г. в 

частта на целевата субсидия за капиталови разходи /вх.№08-09-15/и становища 

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

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

местната администрация, във връзка с чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за 

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

„против“, 3 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,           

                                                                       

 

                                                        Р Е Ш И: 
 

 

1. Дава съгласие за извършване на необходимите  промени в плана за 

капиталовите разходи  за 2022 г. за обекти , както следва:  
          

Наименование и местонахождение на обектите Било-0,00лв. Става-525 500лв.  

Реконструкция на ул. “Александър Батенберг „ от о.т. 

90, през о.т. 92,91,59,58,53,52,517а,517 до о.т. 516 на гр. 

Ботевград  - 620 м 

0,00 328 000,00 

Основен ремонт  на бул. “Трети март“ от о.т.81 през 

о.т.237,235,593,594,234,233 до о.т.232 ,основен ремонт 

на ул.“Букурска от о.т. 235 до о.т  236 и благоустрояване 

на ПИ 05815.304.323  по КК и КР на гр. Ботевград – 

Етап 1  

0,00 

 

 

197 500,00 

 

 

 

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

бюджета на община Ботевград за 2022 г., 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 

               №190                                                           

гр.Ботевград,29.09.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно поемане на 

краткосрочен общински дълг чрез безлихвен заем от Централния бюджет на 

Република България за извършване окончателно плащане по договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №23/07/2/0/00926 от 

26.07.2018 година , сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и община 

Ботевград/вх.№0809-26/ и становища на Постоянните  комисии  по същия 

въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.10 от 

ЗМСМА, чл. 3,  т. 5, чл. 5, ал.1, т. 5, чл. 13 и чл. 17 от ЗОД, чл. 104, ал. 1, т. 

1 от ЗПФ, чл. 1 от ПМС № 215/05.10.2018 г. за условията и реда за отпускане 

на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на 

общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания 

по одобрени проекти по ПРСР 2014 - 2020 г. и тяхното възстановяване и във 

връзка с ДБФП № 23/07/2/0/00926 от 26.07.2018 г., и проведено поименно 

гласуване  с  22 гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 глас „въздържал се“ от общ 

брой общински съветници 29, 

Р Е Ш И : 

1. Дава съгласието си Община Ботевград да поеме краткосрочен 

общински дълг, формиран от безлихвен заем от Централния бюджет с цел 

извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на 

ДБФП № 23/07/2/0/00926 от 26.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. 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“, сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и 

Община Ботевград, при следните основни параметри: 

1.1. Максимален размер на дълга — до 2 941 239,51 (два милиона 



деветстотин четиридесет и една хиляди двеста тридесет и девет лева и 

петдесет и една стотинки) лв.; 

1.2. Валута на дълга - български лева /BGN/; 

1.3. Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет чрез безлихвен заем по 

смисъла на чл. 3, т. 5 от ЗОД; 

1.4. Начин на обезпечаване - вземанията на Община Ботевград по 

ДБФП № 23/07/2/0/00926 от 26.07.2018 г.; 

1.5. Условия за погасяване: 

1.5.1. Срок за погасяване - с получаване на окончателното плащане по 

ДБФП № 23/07/2/0/00926 от 26.07.2018 г.; 

1.5.2. Погасителен план - еднократна погасителна вноска при 

получаване на окончателното плащане по ДБФП № 23/07/2/0/00926 от 

26.07.2018 г.; 

1.5.3. Източник за погасяване на дълга - получената сума по 

окончателното плащане по ДБФП № 23/07/2/0/00926 от 26.07.2018 г.; 

1.6. Максимален лихвен процент - 0%; 

1.6.1. Такси, комисионни и други - не се дължат; 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да подаде писмена заявка 

за кандидатстване за безлихвен заем от Централния бюджет, спазвайки 

разпоредбите на ПМС 215/05.10.2018 г. 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 

               №191                                                           

гр.Ботевград,29.09.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  приемане на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за устройство и управление на гробищните 

паркове и обредни зали на територията на община Ботевград /вх.№0809-6/и 

становища на Постоянните  комисии  по същия въпрос, Общинският съвет –

Ботевград  на основание  чл. 21, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, вр. чл. 75-79 от АПК, 

вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от ЗНА и проведено  гласуване  с  25  

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

съветници 29,                                                                                  

                                                        Р Е Ш И: 
 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за устройство и 

управление на гробищните паркове и обредните зали на територията на 

oбщина Ботевград, както следва: 

I. В Раздел II „Управление“ се правят следните изменения и 

допълнения: 

 

1. Текста на чл. 5, ал. 2 се изменя и придобива следното съдържание: 

„Гробищните паркове в населените места от Общината се управляват и 

поддържат от съответния кмет на кметство/кметско наместничество.“ 

2. В текста на чл. 14, ал. 1 думата „кметствата“ се заменя с думите 

„населените места“; 

3. В текста на чл. 14, ал. 2 думата „кметствата“ се заменя с думите 

„населените места“; 

4. В текста на чл. 21, ал. 1 след думата „кметства“ се добавят думите „и 

кметски наместничества“.  



II. В Раздел IV „Погребения и урнополагане“ се правят следните 

изменения и допълнения: 

1.Създава се нов член 21a със следното съдържание: 

„Чл. 21a. (1) ОП "Обредни дейности" извършва служебни погребения на 

самотни хора без близки и роднини, бездомни лица, безпризорни, лица, 

настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги 

от резидентен тип с неустановени близки и роднини, лица, починали в 

лечебни заведения, без близки и роднини, както и на покойници, за които има 

прокурорско разпореждане за извършване на служебно погребение. 

 

(2) Служебните погребални услуги включват: 

1. издаване на смъртен акт; 

  2. отпечатване на 5 бр. некролози; 

3. осигуряване на ковчег; 

4. превоз на покойник; 

5. осигуряване на надгробен знак; 

  6. изкопаване и закриване на гробно място. 

  (3) Покойници, оставени за съхранение в хладилните камери на 

„МБАЛ Ботевград“ ЕООД и непотърсени за срок над 30 дни, се погребват на 

общински разноски, като направените разходите за извършеното служебно 

погребение се събират от известните наследници на починалия по общия ред. 

 (4) Когато наследниците на лицата по ал.1 бъдат установени, 

разходите по ал. 3 се събират от тях по общия ред. 

 (5) Разходите за извършване на служебни погребения се планират в 

проектобюджета на Община Ботевград за съответната година.  

     (6) Правилата и изискванията за извършване на служебни погребения 

ще бъдат прецизирани в инструкция, която се утвърждава със заповед на 

кмета на общината.“ 

 

 

 

 
 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

   

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №192                                                           

гр.Ботевград,29.09.2022 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.№0809-8/и становища на 

Постоянните  комисии  по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 

основание  чл.21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9  от ЗОС и чл. 4, ал. 2  от 

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

4 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: 

             1.1. В Раздел III. буква А. Имоти и съоръжения, които община 

Ботевград има намерение да предостави под наем се включва следната част от 

общински имот: 

             - Обособена част, представляваща: магазин + бюфет, север – ляво с 

площ от 26.50 кв. м. находящ се на кота 0.00 м. в многофункционална спортна 

сграда „Арена Ботевград“ (сграда с идентификатор 05815.305.493.1 по КК и КР 

на гр. Ботевград).  



             1.2. Заглавието на раздел III. буква Б. се изменя, както следва: „Имоти, 

които Община Ботевград има готовност да продаде или да учреди ограничени 

вещни права върху тях“. В раздела се включват следните имоти: 

             1.2.1. Урегулиран поземлен имот Х-общински в кв. 65 по 

регулационния план на с. Гурково с площ от 520 кв. м. с уредени регулационни 

сметки. 

             1.2.2. Урегулиран поземлен имот V-225 в кв. 34 по регулационния план 

на с. Рашково с площ от 565 кв. м.  

             1.3. В Раздел III. буква В. Имоти, върху които община Ботевград има 

намерение да учреди вещно право на ползване или право на управление се 

включват следните имоти: 

             1.3.1. Едноетажна масивна сграда – паметник-костница със застроена 

площ от 51 кв. м., находяща на площадното пространство в кв. 42 по 

регулационния план на с. Скравена. 

             1.3.2. Сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор 

05815.303.120 по КК и КР на гр. Ботевград, представляващи: 

    - Централен корпус /блок 1/ - четириетажна масивна сграда, състояща 

се от: сутерен – складове, отделение за физиотерапия с площ от 494,10 кв. м., 

І-ви етаж – кабинет на управител, скенер с площ от 527,70 кв. м., ІІ-ри етаж -  

рентгеново  отделение с площ от 494.10 кв. м., ІІІ-ти етаж – очно и УНГ 

отделения с площ от 494,20 кв. м., ІV-ти етаж – реанимация /ОАИЛ/ с площ от 

473,20 кв. м.; 

   - Блок 4 – триетажна масивна сграда, състояща се от: сутерен – складове, 

коридори с площ от 504,00 кв. м., І-ви етаж – салон, администрация, болнична 

аптека с площ от 834,30 кв. м., ІІ-ри етаж – гинекологично и детско отделение 

с площ от 1076,90 кв. м., ІІІ-ти етаж – родилно отделение и патологична 

бременност с площ от 1052,60 кв. м.; 

           - Топла връзка / блок 5/ - триетажна масивна сграда със сутерен, със 

застроена площ от 139,70 кв. м.; 

            - Сутерен на бивш поликлиничен блок – коридори, складове, болнична 

пералня, помещения на патоанатамична лаборатория с площ от 1198,00 кв. м.;  

            - Част от І-ви етаж на източно крило на бившия поликлиничен блок – 

отделение за хемодиализа с площ от 444,00 кв. м; 

            - Две помещения на ІІІ-ти етаж на бившия поликлиничен блок – за 

телефонна централа с площ от 58,00 кв. м.; 

            - Кислородна станция с помещение за компресор с застроена площ от 

65,56 кв. м.; 

    - Сметогорна станция със застроена площ от 51,30 кв. м. 

            1.4. Раздел VII. Описание на имотите, с части от които Община 

Ботевград има намерение да извърши разпоредителни сделки при промяна 



границите на урегулирани поземлени имоти по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 и чл. 

17, ал. 5 от ЗУТ:  

 Общински имоти, части от които се придават към частни имоти да се 

допълни със  

следните имоти:  

             - От улица (целият ПИ с идентификатор 05815.303.275 по КК и КР)   към 

УПИ XXXIX-288 – за производствена дейност, складове и БКТП  в кв. 199 (ПИ 

с идентификатор 05815.303.288 по КК и КР) – терен с площ  1095 кв. м. 

             - От улица (част ПИ с идентификатор 05815.303.172 по КК и КР)   към 

УПИ XXXIX-288 – за производствена дейност, складове и БКТП  в кв. 199 (ПИ 

с идентификатор 05815.303.288 по КК и КР) – терен с площ  57 кв. 

             - От вада в кв. 17 по плана на с. Скравена – терен с площ от 120 кв. м., 

който се придава към УПИ VII-79, кв. 17 по плана на с. Скравена. 

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

отчуждаването на частни имоти да се допълни със следния обект: 

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

90а до о. т. 90б в кв. 38 по регулационния план на гр. Ботевград. 

             2. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

   

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №193                                                          

гр.Ботевград,29.09.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно одобряване на пазарна  цена за 

продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС на общински недвижими имоти. 

/вх.№0809-5/ 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 15   гласа „за“, 0 гласа „против“, 3 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        

                                                          

                                                   

                                                    Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява начални тръжни цени и дава съгласие за продажба по реда 

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

недвижими имоти, включени в Програма за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., 

представляващи: 

           1.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.302.734.1.7, 

с площ от 243.27  кв. м., с предназначение: друг вид самостоятелен обект в 

сграда, брой нива на обекта: 1, находящ се на етаж 1 в сграда с идентификатор 

05815.302.734.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 

05815.302.734, заедно със 11,746% ид. части от об.ч. на сградата и толкова от 



правото на строеж върху терена, на който е построена сградата. Година на 

построяване: 1965 г. Адрес на самостоятелния обект: гр. Ботевград, п. к. 2140, 

бул. „Цар Освободител“ №15, ет. 1. Съседни самостоятелни обекти: на същия 

етаж: няма, под обекта: 05815.302.734.1.3, над обекта: 05815.302.734.1.9 при 

начална тръжна цена в размер на 251 900.00 (двеста и петдесет и една 

хиляди и деветстотин) лева без ДДС. Сделката е освободена от ДДС. 

(Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена доставка е и доставката на сгради 

или части от тях, които не са нови). 

            1.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.302.734.1.9, 

с площ от 243.27  кв. м., с предназначение: друг вид самостоятелен обект в 

сграда, брой нива на обекта: 1, находящ се на етаж 2 в сграда с идентификатор 

05815.302.734.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 

05815.302.734, заедно със 11,746% ид. части от об.ч. на сградата и толкова от 

правото на строеж върху терена, на който е построена сградата. Година на 

построяване: 1965 г. Адрес на самостоятелния обект: гр. Ботевград, п. к. 2140, 

бул. „Цар Освободител“ №15, ет. 2. Съседни самостоятелни обекти: на същия 

етаж: няма, под обекта: 05815.302.734.1.7, над обекта: 05815.302.734.1.11 при 

начална тръжна цена в размер на 256 000.00 (двеста петдесет и шест хиляди) 

лева без ДДС. Сделката е освободена от ДДС. (Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС 

освободена доставка е и доставката на сгради или части от тях, които не са 

нови). 

      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 

               №194                                                           

гр.Ботевград,29.09.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно съгласие за отдаване под наем 

на съоръжение – общинска собственост за поставяне на материали с рекламна 

цел/вх.№0809-20/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  22  гласа „за“, 1 глас „против“, 1 глас „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 следното съоръжение – общинска 

собственост:  

        - Билборд с размери 3.00м/4.00м. на височина h=2.50м., разположен в 

прилежащия терен на тревната площ на път Ботевград – с. Трудовец между 



о.т.983а – о.т.983 в ПИ с идентификатор 05815.303.171 по КК и КР на гр. 

Ботевград, с начин на трайно ползване – „за второстепенна улица“, 

представляващ имот – публична общинска собственост;  

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

Сделката е облагаема. 

         -  при двустранно  ползване – 500.00 (петстотин) лева. 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 

               №195                                                          

гр.Ботевград,29.09.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно участие на община Ботевград с 

проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на 

бъзвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „Топъл 

обяд“/вх.№0809-19/и  становища на Постоянните  комисии  по същия въпрос, 

Общинският съвет –Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от 

ЗМСМА и проведено  гласуване  с  26  гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        

                                                        

                                                           Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства с проектно предложение 

по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR003-1.001 „Топъл Обяд“ по Оперативна програма за храни и 

основно материално подпомагане 2021-2027 г.; 

2. Определя дейността по предоставянето на топъл обяд като местна дейност 

по смисъла на Закона за публичните финанси; 

3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да предприеме всички необходими 

правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на 

проектно предложение по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл Обяд“ по 



Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 

г. 

 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

   

 

 

 

     Изготвил:А.Нейкова 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №196                                                          

гр.Ботевград,29.09.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане на методика за 

предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга патронажна грижа във 

връзка с проект по процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа+ -

Компонент 3“/вх.№0809-18/и  становища на Постоянните  комисии  по същия 

въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 

от ЗМСМА и проведено  гласуване  с   25 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        

                                                        

                                                           Р Е Ш И: 

 

1. Приема Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална 

услуга патронажна грижа (Приложение 1), във връзка с проект по процедура 

BG05M9OP001-2.119 “Патронажна грижа + - Компонент 3”. 

2. Упълномощава Кмета на Община Ботевград да възложи чрез акт за 

възлагане предоставянето на услугата „Патронажна грижа+“ на отдел 

„Хуманитарни и социални дейности“ в Общинска администрация – 

Ботевград, в качеството му на доставчик на услуга от общ икономически 

интерес.  

 



 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

   

 

 

 

     Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС!                                                                       

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №197                                                          

гр.Ботевград,29.09.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  приемане на План за 

реформиране на Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов“,гр. 

Ботевград/вх.№0809-17/и  становища на Постоянните  комисии  по същия 

въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.12 от 

ЗМСМА, чл.25, ал.2, т.1 и § 35, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за социалните услуги  и проведено  гласуване  с 24   

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

съветници 29,                                                                                

                                                        

 

                                                        Р Е Ш И: 

 

1. Приема План за реформиране на Дома за стари хора „Д-р Адриян 

Атанасов“, 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 

               №198                                                          

гр.Ботевград,29.09.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно съгласие за изработване проект 

за изменение на ПУП-ПР на УПИ I-За жилищен комплекс с магазини“ в кв.68 

по плана на гр. Ботевград /вх.№0809-10/ 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 и ал. 2, т. 6  от Закона 

за устройство на територията (ЗУТ), чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ  и проведено 

поименно  гласуване  с 20   гласа „за“, 0 гласа „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 – План за регулация (ПУП-ПР) на урегулиран поземлен 

имот УПИ I-„За жилищен комплекс с магазини“ (ПИ с идентификатор 

05815.301.160), УПИ IV-985 (ПИ с идентификатор 05815.301.155 и 



05815.301.156) и УПИ V-2212 (ПИ с идентификатор 05815.301.154) като се 

прехвърлят съответните терени с части от УПИ I „За жилищен комплекс с 

магазини“ към УПИ IV-985 и УПИ V-2212, съгласно приложената скица-

предложение. 

      2. Дава съгласие за изпълнение на разпоредбите на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от 

ЗУТ за сключване на предварителни договори със собствениците на 

засегнатите имоти за прехвърляне на съответните терени с площи, съгласно 

описаното в т. 1 по пазарни цени, които ще бъдат изготвени от лицензиран 

експерт-оценител и одобрени от Общински съвет – Ботевград на следващо 

заседание. 

       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 

               №199                                                          

гр.Ботевград,29.09.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно съгласие за изработване  на проект 

да изменение на ПУП-ПР на УПИ ХI-Паметник –костница и културен дом в 

кв.42 и ПУП-ПУР на улица с осови точки о.т. 180-о.т.181 и о.т. 180-о.т.278-

о.т.291 по плана на с. Скравена/вх.№0809-11/ и  становища на Постоянните  

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

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

администрация (ЗМСМА), чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от Закона за  устройство 

на територията (ЗУТ) и проведено поименно  гласуване  с  24  гласа „за“, 0 гласа 

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

                                                                                                                       

                                                        Р Е Ш И: 

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

устройствен план /ПУП/-План за регулация на УПИ XI-Паметник-костница и 

културен дом в кв. 42 и ПУП- план за улична регулация (ПУР) на улица с осови 



точки о.т. 180 - о.т. 181 и  о.т. 180 - о.т. 278 - о.т. 291 по плана на с. Скравена, 

както следва: 

           - Отпада предвиденото уширение в улица с осови точки о.т. 180 - о.т. 181 

и  о.т. 180 - о.т. 278 - о.т. 291; 

          - Променя се профила и се предвижда нова улица с осови точки о.т. 180 -

о.т. 180а -о.т. 291а - о.т. 291; 

          -  Територията за уширение в плана, заедно с "острова" се присъединяват 

към вече новото УПИ XI-Паметник-костница, културен дом и площад в кв. 42; 

           - Добавя се нова бордюрна линия прилежаща на новите УПИ и улица; 

           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 

               

               №200                                                          

гр.Ботевград,29.09.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-

ПР на част от територията  на ЖК „Юг“,гр. Ботевград с неприложена първа 

регулация по неприложена първа регулация по предходен устройствен 

план/вх.№0809-12/  

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

Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 124а, ал. 1 от Закона 

за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 16, ал. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 

110, ал. 1, т.2,   чл. 124б, ал. 1 и чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и проведено поименно  

гласуване  с  25  гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ 

брой общински съветници 29,                                                                                                                                  



                                                        Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за 

регулация, съгласно чл. 110, ал. 1, т. 2 с прилагане на чл. 16 от ЗУТ за част от 

територията на жилищен комплекс „Юг“, гр. Ботевград с неприложена първа 

регулация по предходен устройствен план в обхват, съгласно схемата към 

техническото задание и придружен с описаните в заданието план-схеми. 

2. Одобрява приложеното техническо задание за изработване на проекта. 

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 

               

               №201                                                          

гр.Ботевград,29.09.2022 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  05815.5.545  по Кадастрална карта и 

Кадастрални регистри (КК и КР) на землището на  гр. Ботевград, м. „Зелин” 

с цел промяна предназначението на земеделската земя за жилищно 

строителство /№0809-21/ 

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“, 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 идентификатор 05815.5.545 м. „Зелин” по КК и КР на гр. 

Ботевград, с цел промяна предназначението на имота за неземеделски нужди 

„ Жилищно строителство“, със съответните технически показатели: височина 

на застрояване – Н - < 7м., Кинт – до 0.8, Плътност на застрояване – до 40%, 

Озеленяване – мин. 40%, 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 

              №202                                                          

гр.Ботевград,29.09.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно разрешаване изработване 

проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ I - За производствена дейност и 

складове в кв. 229, УПИ XXIX 2356 - За производствена дейност и складове, 

УПИ XXVII 2356 - За производствена дейност и складове, УПИ XXVIII 2356 

- За производствена дейност и складове, УПИ XXXII 2356 - За 

производствена дейност и складове, УПИ XXVI 2356- За производствена 

дейност и складове, УПИ XXV 2356 - За производствена дейност и складове 

в кв.199 и част улица от о.т. 2500 до о.т. 2511  по плана на гр. Ботевград ПИ 

с идентификатор 05815.303.339 по КККР на землище Ботевград /вх№0809-

22/.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  във връзка с чл. 134, ал.2, т.6 и 135, 



ал.2 и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, и проведено  гласуване с    21 гласа „за“, 0 

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

                                                                                                                                  

                                                         

                                                            Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие да се измени ПУП-ПР на УПИ I - За производствена дейност 

и складове в кв. 229, УПИ XXIX 2356 - За производствена дейност и складове, 

УПИ XXVII 2356 - За производствена дейност и складове, УПИ XXVIII 2356 

- За производствена дейност и складове, УПИ XXXII 2356 - За 

производствена дейност и складове, УПИ XXVI 2356- За производствена 

дейност и складове, УПИ XXV 2356 - За производствена дейност и складове 

в кв.199 и част улица от о.т. 2500 до о.т. 2511, като същите се обединят в едно 

общо                  УПИ I 339 - За производствена дейност и складове в кв. 229 

заедно с част от улицата в обхват от о.т. 2500 до новосъздадена о.т. 2511а по 

плана на гр. Ботевград (Поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 

05815.303.339 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на 

землище Ботевград), съгласно приложената скица-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 

              №203                                                          

гр.Ботевград,29.09.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  отпускане на финансови 

средства за обект „Доставка и монтаж на детски съоръжения за детска 

площадка при ул.“Любен Каравелов“ и ул. „Александър Стамболийски“ в с. 

Трудовец вх.№0809-14 /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 23   гласа „за“, 0 гласа „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 18 500,00 (осемнадесет 

хиляди и петстотин лева) с включен ДДС за обект: ,, Доставка и 

монтаж на детски съоръжения за детска площадка при ул.“Любен 

Каравелов“ и ул.“Александър Стамболийски“ в село Трудовец“. 

 

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 

              №204                                                          

гр.Ботевград,29.09.2022 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 

изработка, доставка и монтаж на 1 –/един/ брой автобусна спирка за нуждите 

на с. Литаково, община Ботевград /вх.№0809-16/ 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  23   гласа „за“, 

0 гласа „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 7 200,00 (седем хиляди и 

двеста лева) с включен ДДС за изработка,доставка и монтаж  на 1 

/един/брой автобусна  спирка за нуждите на с.Литаково,общ.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  

             № 205 

Гр. Ботевград, 29.09.9.2022 г. 

 

 



ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИЛИН ЧЕРНЯШКИ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД на Проект на  план за работа на 

Общинския съвет – Ботевград през  четвъртото   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   25 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 четвъртото 

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  четвъртото  

тримесечие на 2022 година 

 

 

М.ОКТОМВРИ   – 27.10.2022 година 

1.Информация за готовността на община Ботевград за работа в зимни 

условия. 

Докл.:Иван Гавалюгов - Кмет на Община-Ботевград 



2.Информация за социално-икономическото състояние на 

км.наместничества: 

2.1. Км. Наместничество с. Гурково 

2.2. Км.наместничество с. Радотина 

2.3. Км.наместничество с.Рашково 

Докл.:Кметски наместници 

3.Докладни записки 

4.Питания на общински съветници 

            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

М. НОЕМВРИ-24.11.2022 година 

1..Информация за социално-икономическото състояние на км.наместничества: 

1.1. Км. Наместничество с. Боженица 

1.2. Км.наместничество с. Краево 

1.3. Км.наместничество с.Липница 

1.4. Км.наместничество с. Елов дол 

Докл.:Кметски наместници 

2.Докладни записки 

3.Питания на общински съветници 

 

М.ДЕКЕМВРИ-22.12.2022 година 

1. Информация за състоянието и управлението  на общинската собственост 

в Община Ботевград. 

Докл.:Иван Гавалюгов -  Кмет на Община-Ботевград 

2. Докладни записки 

3. Приемане План за работа на Общински съвет-Ботевград през първото 

тримесечие на 2023 година 

Докл.Илин Черняшки -  Председател на Общински съвет-Ботевград 

4  Питания на общински съветници 

 

 
 


