
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 
      

 

 

 

 

 

 

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 206 

Гр. Ботевград, 27.10.2022 г. 

 

 

1. ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Информация за готовността на община Ботевград за работа в 

зимни условия/вх.№0810-20 / и становища на Постоянните комисии по същия 

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

за местното самоуправление и местната администрация  и проведено  гласуване   

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

съветници 29,         

          

                    Р Е Ш И: 

 

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

зимни условия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

                                                                                      



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 
      

 

 

 

 

 

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 207 

Гр. Ботевград, 27.10.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  КАТЯ ПЕТРОВА  – КМЕТ НА КМЕТСТВО 

С.НОВАЧЕНЕ на  Доклад за административното, териториалното и социално 

икономическото  състояние  на с. Новачене, община Ботевград /вх.№0810-3/ 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 Доклад за административното, териториалното и социално 

икономическото  състояние  на с. Новачене, община Ботевград. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

                                                                                      



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 
      

 

 

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 208 

Гр. Ботевград, 27.10.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  Генка Йотова – км. наместник на с. Гурково на 

Информация за социално-икономическото състояние на кметско наместничество  

с. Гурково /вх.№0810-22/; Йовка Милева –км. наместник на с. Радотина  на  

Информация за социално-икономическото състояние на кметско наместничество 

с. Радотина/вх.№0810-17 ; Радка Николова–км. наместник на с. Рашково на 

Информация за социално-икономическото състояние на кметско наместничество 

с.Рашково /вх.№0810-16/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

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

местното самоуправление и местната администрация  и проведено  гласуване   с    

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

съветници 29,         

          

                    Р Е Ш И: 

 

1. Приема Информациите  за социално-икономическото състояние на: 

1.1.кметско наместничество  с. Гурково,; 

1.2.кметско наместничество с. Радотина; 

1.3 .кметско наместничество с. Рашково 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 
      

 

 

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 209 

Гр. Ботевград, 27.10.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно  

присъждане отличия на  дългогодишни педагози от ППМГ „Акад.проф.д-р Асен 

Златаров“, гр. Ботевград /вх.№0810-25/, доклад-предложение  от Иван Николов 

– директор на ПГТМ “Христо Ботев“/вх.№0810-28/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и т. 23  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация , на осн. чл.41, и чл.51,ал.2 от Наредбата за 

символиката и отличията на Община Ботевград проведено   поименно гласуване    

по т.1 с   26 гласа „за“, 0  гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ и с 26  гласа 

„за“, 0  гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“  по т.т.2,3,4 и 5, от общ брой 

общински съветници 29,         

          

                    Р Е Ш И: 

 

1.Присъжда отличието „Заслужил гражданин на Ботевград“ на Венетка 

Василева  Терзийска – главен учител по география и икономика и бивш 

директор на ППМГ „Акад. проф.д-р Асен Златаров“, за дългогодишна 

педагогическа дейност и висок професионален опит. 

 

2.Присъжда отличие  „Почетна грамота“  на Боряна Стоянова Николова – 

старши учител по Български език и литература, за дългогодишна педагогическа 

дейност и висок професионален опит. 

 

3 Присъжда отличие  „Почетна грамота“   на Нели Димитрова Георгиева –

старши учител по математика, за дългогодишна педагогическа дейност и висок 

професионален опит. 

 

 

         

 

 



                   2. 

 

4. Присъжда отличие  „Почетна грамота“ на инж. Ваня Младенова Петкова –

преподавател в професионално направление “Машиностроене“,, за 

дългогодишна педагогическа дейност и висок професионален опит. 

 

5. Присъжда отличие  „Почетна грамота“ на Петя Иванова Братанова –

преподавател по Български език и литература, за дългогодишна педагогическа 

дейност и висок професионален опит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 
      

 

 

 

 

 

 

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 210 

Гр. Ботевград, 27.10.2022 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.№0810-6/ 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“, 

5 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. Раздел III. Буква Б. „Имоти, които Община Ботевград има готовност 

да продаде или да учреди ограничени вещни права върху тях“ да се допълни със 

следният имот:  

  - ПИ с идентификатор 05815.54.130, гр. Ботевград, област Софийска, вид 

собственост Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП: За 

селскостопански, горски път с площ 3934 кв. м. – за учредяване възмездно право 

на преминаване и право на прокарване.  

             1.2. Раздел V. „Описание на имотите, в които общината има намерение 

да прекрати съсобственост с физически или юридически лица“ да се допълни със 

следният имот: 

             - Урегулиран поземлен имот II-52 в кв. 9 по плана м. „Славо поле“, с. 

Краево, община Ботевград. 

 

             

 



            2. 

             1.3. Раздел VI. „Описание на имотите, които Общината има намерение да 

придобие и способите за тяхното придобиване“, точка 2. Придобиване на 

недвижими имоти, представляващи частна собственост на физически и 

юридически лица да се допълни със следният имот: 

             - поземлен имот с идентификатор 05815.304.1717, с площ 207 кв. м., 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, 

УПИ XXVIII, кв. 153 по плана на гр. Ботевград. 

            1.4. Създава се нов Раздел VII. Общински имоти (сгради), които Община 

Ботевград има намерение да премахне (събори) през 2022 г., в който се включва 

следната сграда:  

             - сграда с идентификатор 05815.305.1182.1, със ЗП – 1060 кв.м., бр. 

етажи: 2, предназначение: промишлена сграда. Сградата се състои от два 

свързани корпуса: двуетажен корпус със ЗП-825 кв.м. и е построен през 1984 г. 

и едноетажен корпус със ЗП – 235 кв.м., построен през 1953 г.     

            Раздели VII, VIII, IX, X и XI стават съответно VIII, IX, X, XI и XII. 

            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  

             № 211 

Гр. Ботевград, 27.10.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предварително съгласие за промяна 

предназначението на пасища в землището на с.Рашково, с.Новачене и гр. 

Ботевград, община Ботевград /вх.№0810-9/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 (ЗМСМА), чл. 

25, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) 

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

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                  

                    

                                   Р Е Ш И: 
 

 

      1. Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на части от 

поземлени имоти с идентификатори 05815.30.132, 05815.30.133, 62298.58.15, 

51946.572.2 (с НТП – пасища) в землищата на с. Рашково, с. Новачене и гр. 

Ботевград, община Ботевград за изработване на проект за изменение на подробен 

устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Модернизация на 

участък от път I-1 (E79) Мездра – Ботевград от КМ 161+367 до КМ 194+164.89“, 

съгласно описаните части в приложените регистри на засегнатите имоти. 

       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  

             № 212 

Гр. Ботевград, 27.10.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под 

наем на обособена част от имот – публична общинска собственост /вх.№0810-

19/.и становища на Постоянните комисии 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   22 гласа „за“, 1  глас „против“, 2 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,                  

                    

                                   Р Е Ш И: 

 

     1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 4 (четири) години, чрез 

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

собственост:  

           - 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 със застроена площ от 4656 кв. м., предназначение: спортна сграда, 

база, построена през 2014 г., масивна конструкция, разположена в поземлен имот 

с идентификатор 05815.305.493), при начална тръжна месечна наемна цена на 

обособената част в размер на 300.00 (триста ) лева, без ДДС и без консумативи. 

Сделката е облагаема. 

      3. 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  

             № 213 

Гр. Ботевград, 27.10.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предоставяне безвъзмездно за 

управление на НЧ „19 февруари 1906“ с. Скравена на имот-публична общинска 

собственост по реда на чл.12,ал.3 от ЗОС/вх.№0810-14/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 16, ал. 1 

от НРПУРОИ  и проведено поименно  гласуване   с  25  гласа „за“, 0  гласа 

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

      

                    

                                   Р Е Ш И: 

 

            1. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление за срок 

от 10 (десет) години  на  Народно читалище „19 февруари 1906” НЧ - с. Скравена, 

ЕИК 000760804, със седалище и адрес на управление: Област Софийска, община 

Ботевград, с. Скравена, п. к. 2150, ул. „Христо Ботев” №86, представлявано от 

Иван Иванов Николов, следният имот  - публична общинска собственост: 

      - едноетажна масивна сграда – паметник-костница със застроена площ 

от 51 кв. м., находяща в кв. 42 по регулационния план на с. Скравена, с 

административен адрес: с. Скравена, п. к. 2150, ул. „Христо Ботев” №86 

            Имотът се предоставя на Народно читалище „19 февруари 1906” НЧ - с. 

Скравена за стопанисване и управление за организиране на посещения в 

паметник-костница на Ботевите четници, организиране на мероприятия за 

съхранение и популяризиране на местното културно-историческо наследство. 

            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  

             № 214 

Гр. Ботевград, 27.10.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  даване съгласие за сключване на 

предварителен договор, за прехвърляне правото на собственост по реда на 

чл.15,ал.3 и ал.5 от ЗУТ /вх.№0810-11/и становища на Постоянните комисии по 

същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА , чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 60, 

ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 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 Кмета на община Ботевград да сключи предварителен 

договор за прехвърляне правото на собственост по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от 

ЗУТ с Иван Йорданов Маринов, ЕГН 5101******,  собственик на УПИ VII-79 в 

кв. 17 по действащия регулационен план на с. Скравена, съгласно нотариален акт 

за покупко-продажба на недвижим имот №65, том II, рег. №2062, дело №237 от 

2020 г., за продажба на общински имот, представляващ:  

          - Терен с площ от 120 кв. м., който се придава от общински имот (вада) към 

УПИ VII-79 в кв. 17  по плана на с. Скравена, съгласно скица-проект за изменение 

на ПР на УПИ VII-79 в кв. 17  по плана на с. Скравена и одобрява пазарна цена 

на придаваемия имот в размер на 6 000.00 (шест хиляди) лева, без ДДС. 

Сделката е облагаема. 

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

процедури по реда на  ЗОС и ЗУТ. 

 
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 
     

 

 

     Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 215 

Гр. Ботевград, 27.10.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  даване съгласие за сключване на 

предварителен договор, за прехвърляне правото на собственост по реда на 

чл.15,ал.3 и ал.5 от ЗУТ /вх.№0810-12/и становища на Постоянните комисии по 

същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА , чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 60, 

ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и проведено поименно  гласуване   с  21  гласа „за“, 0  гласа 

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

                 

                       Р Е Ш И: 

          1. Дава съгласие Кмета на община Ботевград да сключи предварителен 

договор за прехвърляне правото на собственост по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от 

ЗУТ с „МАУС-ПС“ ЕООД, ЕИК 831262026, седалище и адрес на управление: 

област: София, община: столична, населено място: гр. София, п. к. 1220, район 

Сердика, ж. к „Военна рампа“ ул. „Професор Иван Георгов“ №3, с управител и 

едноличен собственик на капитала Пламен Атанасов Стойков,  собственик на 

УПИ XXXIX – 288 – „за производствена дейност, складове и БКТП“ в кв. 199 по 

действащия регулационен план на гр. Ботевград (поземлен имот с 

идентификатор 05815.303.288 по КК и КР на гр. Ботевград), съгласно нотариален 

акт за продажба на недвижим имот №21, том III, рег. №3245, дело №404 от 2008 

г. и нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №19, том IV, рег. 

№3900, дело №485 от 2016 г., за продажба на общински имоти, 

представляващи:  

         1.1. Поземлен имот с идентификатор 05815.303.275 по КК и КР на гр. 

Ботевград с площ от 1095 (хиляда и деветдесет и пет) кв. м., който се придава 

към УПИ XXXIX – 288 – „за производствена дейност, складове и БКТП“ в кв. 

199 по действащия регулационен план на гр. Ботевград, съгласно приложена 

скица-предложение за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ XXXIX – 288 – „за 

производствена дейност, складове и БКТП“ в кв. 199 по регулационния план на 

гр. Ботевград и одобрява пазарна цена на придаваемия имот в размер на 87 600.00 

(осемдесет и седем хиляди и шестстотин) лева, без ДДС. Сделката е 

облагаема. 

         



  2. 

 

 1.2. Част от поземлен имот с идентификатор 05815.303.172 по КК и КР на гр. 

Ботевград с площ от 57 (петдесет и седем) кв. м., която се придава към УПИ 

XXXIX – 288 – „за производствена дейност, складове и БКТП“ в кв. 199 по 

действащия регулационен план на гр. Ботевград, съгласно приложена скица-

предложение за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ XXXIX – 288 – „за 

производствена дейност, складове и БКТП“ в кв. 199 по регулационния план на 

гр. Ботевград и одобрява пазарна цена на придаваемата част в размер на 4 560.00 

(четири хиляди петстотин шестдесет) лева, без ДДС. Сделката е облагаема. 

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

процедури по реда на  ЗОС и ЗУТ. 

 

 

 

 

 
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 
     

 

 

     Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 216 

Гр. Ботевград, 27.10.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно учредяване на „МБАЛ-Ботевград“ 

ЕООД безвъзмездно право на ползване върху сгради-частна общинска 

собственост по реда на чл.39,ал.4 от ЗОС/вх.№0810-13/ /и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост и проведено 

поименно  гласуване   с  23  гласа „за“, 0  гласа „против“, 1 глас „въздържал се“ 

от общ брой общински съветници 29,                  

                      

                                 Р Е Ш И: 

 

         1. Дава съгласие да се учреди на „МБАЛ-Ботевград“  ЕООД, ЕИК 

000770022, със седалище и адрес на управление: Област Софийска, община 

Ботевград, гр. Ботевград, п. к. 2140, ул. „Божко Божилов” №1,  с управител Орлин 

Веселинов Цветков безвъзмездно  право на ползване за срок от 5 (пет) години 

върху следните сгради-частна общинска собственост, находящи се в поземлен 

имот с идентификатор 05815.303.120 по КК и КР на гр. Ботевград: 

   1.1. 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.; 

   1.2. 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.; 

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

застроена площ от 139,70 кв. м.; 



             1.4. Сутерен на бивш поликлиничен блок – коридори, складове, болнична 

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

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

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

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

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

             1.7. Кислородна станция с помещение за компресор с застроена площ от 

65,56 кв. м.; 

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

              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  

             № 217 

Гр. Ботевград, 27.10.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно разрешаване изработване на проект 

на ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 05815.14.66 по КК и КККР на 

землището на гр. Ботевград, м. “Витковска падина“ с цел промяна 

предназначението  на земеделска земя за изграждане на обект „Жилищно 

строителство“/вх.№0810-7//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 05815.14.66 м. „Витковска падина” по КК и КР на град Ботевград, 

с цел промяна предназначението на имота за неземеделски нужди за „Жилищно 

строителство”, със съответните технически показатели: височина на сградите – 

Н- до 10.00м., Кинт – до 1,2, Плътност на застрояване – до 40%, Озеленяване – 

мин. 40%,  да се предвиди свободно застрояване, 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  

             № 218 

Гр. Ботевград, 27.10.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно разрешаване изработване на проект 

на ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 05815.104.2 по КК и КККР на 

землището на гр. Ботевград, м.“Чеканица“ с цел промяна предназначението  на 

земеделска земя за изграждане на обект „Жилищно строителство“/вх.№0810-8/ 

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

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

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

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

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

гласуване   с  24  гласа „за“, 0  гласа „против“, 2 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 05815.104.2, м. „Чеканица” по КККР на гр. Ботевград, с цел 

промяна предназначението на имота за неземеделски нужди за изграждане на 

обект „Жилищно строителство“, със съответните технически показатели 

височина на жилищна сграда – Н до 10.00м., Кинт до 1,2, Плътност на 

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

застрояване, ограничителни линии от границите на имота съгласно приложената 

скица предложение. 

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

предложение за ПУП-ПЗ. 

 
 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 
     

 

 

     Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 219 

Гр. Ботевград, 27.10.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за допускане на 

изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПУР на УПИ в кв.5,кв.10 и 

улица по плана на м. Славо поле“,с. Краево,община Ботевград и започване 

процедура по чл.15,ал.3 и ал.5 от ЗУТ. /вх.№0810-10/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. 134, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 125, чл. 81 и чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ и 

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

от общ брой общински съветници 29,                  

                 

                            Р Е Ш И :         

   

1. Допускане изработване на  проект за изменение на  Подробен устройствен 

план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за улична регулация /ПУР/ на 

урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII – 57, УПИ VIII – 57, УПИ V - 58 в кв. 5 и 

УПИ I – 59, УПИ II – 59 в кв. 10 и улица с о.т. 67 – о.т. 65  по плана на м. „Славо 

поле”, с. Краево, Община Ботевград. както следва: 

- Прамахване на нереализирана улица между о.т 65, о.т 66 и о.т. 67, Като е 

оставена улица тупик между о.т. 63 и о.т. 65 за осъществяване на съществуващ  

достъп към УПИ VI – 58, кв. 5 ; 

- Обединят се УПИ VII – 57, УПИ VIII – 57 в кв. 5, като към новообразуваният 

УПИ VII – 57 се придаде частта от стар имот за път  с площ от 172,00 м2 ;  

променя се югозападната граница на УПИ V – 58 в кв. 5, като същата се постави 

в съответствие с имотната граница между с поземлен имот /ПИ/ планоснимачен 

/пл./ № 57и ПИ пл./ № 58; 

- Променя се северната граница на УПИ I – 59, УПИ II – 59 в кв. 10,  Като същата 

минава по граница с ПИ пл. № 59 в кв. 10 и променената улица тупик с о.т. 65 – 

о.т. 63; 

Площи  на новообразуваните урегулираните поземлени имоти предмет на 

мотивираното предложение за изменение:   

- УПИ VII – 57 в кв. 5 с площ от 1762 м2.;                                                        

- УПИ V    – 58 в кв. 5 с площ от 937 м2.;  



                                                                                                                           2. 

- УПИ I – 59 в кв. 10 с площ от 931 м2.; 

 - УПИ II -59 в кв. 10 с площ от 1103 м2.;                                                                                                                                                     

 

2. Започване на процедура по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ по сключване на 

предварителен договор за покупко – продажба на 172 кв. м. представляващи част 

от стар имот за път.   

 

3. 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  

                № 220 

Гр. Ботевград, 27.10.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-

План схема за „Нов кабел НН за външно електрозахранване на приемник на 

ел.енергия в ПИ с идентификатор 05815.305.1136 по КККР на гр.Ботевград 

/вх.№0810-21/. и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет - Ботевград на основание чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон 

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

чл. 64, ал.2,   чл. 108, ал. 2, чл. 124а, ал. 1 и чл. 125, ал. 1 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. Разрешавам изработване на проект ПУП-План схема за обект: „Нов кабел 

НН за външно електрозахранване на приемник на ел. енергия в ПИ с 

идентификатор 05815.305.1136 по КККР на гр. Ботевград“- трасе, започващо от 

съществуващ СБС на мрежа НН на ТП „Казарма“ и преминаващо през ПИ 

05815.305.570 с НТП За второстепенна улица (улица с о.т. 1814 - о.т.1814а с 

приложена регулацаия) и достигащо до проектен стълб №2 на имотната граница 

на ПИ 05815.305.1136, съгласно приложената графична част на проекта. 

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

произтичащите от горното решение процедури. 

 

 
 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 
     

 

 

 

     Р Е Ш  Е Н И Е  

                № 221 

Гр. Ботевград, 27.10.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно извършване на компенсирани 

промени в плана за финансиране на капиталови разходи /вх.№0810-15/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  

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

съветници 29,                  

                 

                            Р Е Ш И :         

   

 

 1. Дава съгласие да се извършат следните компенсирани промени в плана 

за финансиране на капиталови разходи за 2022год.: 
 

  Било            Става 

43. Тример професионален 2бр., ОП БКС  4 000 3 700 

46. Малка резачка (кастрачка за една ръка) 1бр. ОП БКС  1 200 1 500 

47. Паркови косачки 3бр., ОП БКС 3 750 2 000 

48. Моторна ножица за жив плет 2бр., ОП БКС  2 200 2 300 

52. Моторен трион, 1 бр. ОП БКС 1 000 1 400 

             

 

 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 
     

 

     Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 222 

Гр. Ботевград, 27.10.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отпускане не финансови средства от 

собствени приходи на община Ботевград, необходими за доставка и монтаж на 

оборудване и обзавеждане за нуждите на „МБАЛ- Ботевград“ ЕООД /вх.№0810-

24/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 от собствени приходи 

на Община Ботевград в размер на 52 300 лв. (петдесет и две хиляди и триста 

лева), необходими за доставка и монтаж на 6 броя нови бебешки кошари за 

отделение по АГ и 25 броя болнични легла за ОАИЛ и Хирургия, заедно с 

матраци и шкафчета за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение 

– гр. Ботевград” ЕООД. 

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

на Община Ботевград в размер на 83 990 лв. (осемдесет и три хиляди 

деветстотин и деветдесет лева), необходими за изработване, доставка и монтаж 

на ново обзавеждане/мебелировка за нуждите на ОАИЛ, Хирургия и 

Администрация (включваща: Кабинет на Управителя, статистика и 

счетоводство) за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение – гр. 

Ботевград” ЕООД. 

3. Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички произтичащи по т. 

1 и 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  

             № 223 

Гр. Ботевград, 27.10.2022 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 проект за 

вертикална планировка /вх.№0810-18/ 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“, 2 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 3 300 лв. (три хиляди и триста лева), 

необходими за изготвянето на проект за вертикална планировка за обект: 

„Основен ремонт на ул. „Генерал Гурко“, подмяна на част от тротоарна настилка 

по бул. „България“ и благоустрояване на междублоковите пространства в кв. 76 

и кв. 77 по плана на гр. Ботевград“. 

   2. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени 

приходи на Община Ботевград в размер до 3 300 лв. (три хиляди и триста лева), 

необходими за изготвянето на проект за вертикална планировка за обект: 

„Основен ремонт на бул. „Трети март“ от о.т. 81 през о.т. 237, о.т. 235, о.т. 593, 

о.т. 594, о.т. 234, о.т. 233 до о.т. 232, основен ремонт на ул. „Букорска“ от о.т. 235 

до о.т. 236 и благоустрояване на ПИ с идент. 05815.304.323 по ККиКР на гр. 

Ботевград“. 

         3. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени 

приходи на Община Ботевград в размер до 3 300 лв. (три хиляди и триста лева), 

необходими за изготвянето на проект за вертикална планировка за обект: 

„Благоустрояване на УПИ XVI – За стадион „Светкавица“ в кв. 199, изграждане 

на нова улица от о.т. 122а до о.т. 122б и благоустрояване на УПИ X, УПИ XII и 

част от УПИ I в кв. 210 по плана на гр. Ботевград“. 

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

по т. 1 -  3 действия. 
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 
     

 

 

 

 

 

     Р Е Ш  Е Н И Е  

                № 224 

Гр. Ботевград, 27.10.2022 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане Анализ на  потребностите 

от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Ботевград/ 

вх.№0810-26/ 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 

чл.196,ал.3 от ЗПУО и проведено   гласуване   с  24  гласа „за“, 0  глас „против“, 

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

                 

                            Р Е Ш И :         

   

1. Приема Анализ на  потребностите от подкрепа на личностното развитие 

на децата и учениците в община Ботевград. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 
     

     Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 225 

Гр. Ботевград, 27.10.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за ситуиране и 

маркиране на 5 бр. местостоянки за таксита в ПИ с идентификатор 

05815.301.625,гр.Ботевград по схема-предложение./вх.№0810-27// и становища 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 22, ал. 4, във връзка с 

ал. 1 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, 

общественото имущество и околната среда в 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. Дава съгласие за ситуиране и маркиране на 5бр. местостоянки за таксита в ПИ 

с идентификатор 05815.301.325 по схема – предложение. 

2. Възлага на Кмета на община Ботевград след влизане на Решението в сила и 

след съгласуване с РУ-Ботевград да организира ситуирането и маркирането на 

5бр. местостоянки за таксита в ПИ с идентификатор 05815.301.625, гр. Ботевград 

по схема – предложение, при спазване на всички приложими нормативни 

изисквания. 

 

 

 

 

 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 


