
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 
      

 

 

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 230 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  Соня Георгиева – км. наместник на с. Липница 

на Информация за социално-икономическото състояние на кметско 

наместничество  с. Липница  /вх.№0811-13/; Николай Николов –км. 

наместник на с. Елов дол  на  Информация за социално-икономическото 

състояние на кметско наместничество с. Елов дол /вх.№0811-12/ ; Петър 

Столев–км. наместник на с. Боженица на Информация за социално-

икономическото състояние на кметско наместничество с.Боженица 

/вх.№0811-9/; Красимира Димитрова – км. наместник на Краево на 

Информация за социално-икономическото състояние на кметско 

наместничество с.Краево /вх.№0811-30/ 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   27  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. Липница; 

1.2.кметско наместничество с. Елов дол; 

1.3 .кметско наместничество с. Боженица; 

1.4 Кметско наместничество с. Краево. 
 

 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 
     

     Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 231 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  приемане  на Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията  на община Ботевград /вх.№0811-10/и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет - 

Ботевград на  основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 57 и чл. 

75-79 от АПК и чл. 28, ал. 1, вр. чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от ЗНА и чл. 6, ал. 1, б. „в“, 

„г“ и „з“ и наименованието на раздел III, глава трета от ЗМДТ и проведено 

поименно   гласуване   с 20  гласа „за“, 0  гласа „против“, 6 гласа „въздържал се“ 

от общ брой общински съветници 29,                  

                         Р Е Ш И :         

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина 

Ботевград, както следва: 

  

I. В разпоредбите на глава първа, раздел I се правят следните 

изменения: 

1. В чл. 2, ал. 1: 

а) т. 3. се изменя както следва: 

„3. за ползване на детски кухни, лагери, общежития и социални услуги, 

финансирани от общинския бюджет;“. 

б) т. 4 се отменя. 

в) т. 8 се изменя както следва: 

„8. за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното 

и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се 

осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;“. 

II. В разпоредбите на глава втора, раздел II се правят следните 

изменения: 

1. В чл. 19, ал. 4: 

а) т. 1 да се отменя. 

б) т. 2 се изменя както следва: 

„2. Такса за ползване на стандартна търговска маса на Зеленчуков пазар - 

Ботевград, с цел търговия с промишлени стоки – 4.50 лв. на ден.“. 

в) т. 3 се изменя както следва: 

https://web.apis.bg/p.php?i=2669543&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=2669543&b=0


„3. Такса за ползване на стандартна търговска маса на Зеленчуков пазар - 

Ботевград, с цел търговия със селскостопанска продукция – 3.30 лв. на ден.“. 

г) т. 4 се изменя както следва: 

„4. Такса за ползване заета площ на открито: 

- с цел търговия със селскостопанска продукция на Зеленчуков пазар – 

Ботевград -  2.50 лв. на кв. м. на ден. 

- с цел търговия с промишлени стоки  на Зеленчуков пазар – Ботевград -  

3.50 лв. на кв. м. на ден.“. 

2. Чл. 20 се отменя. 

III. Наименованието на раздел III, в глава втора се изменя както 

следва: 

„РАЗДЕЛ III 

ТАКСИ ЗА ЛАГЕРИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ 

ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ“ 

 

IV. В разпоредбите на глава втора, раздел III се правят следните 

изменения: 

1. В чл. 22а: 

а) ал. 1 се изменя както следва: 

„Чл. 22 (1) За допълнителни педагогически услуги в детските градини в 

община Ботевград родителите/настойниците/попечителите на децата заплащат 

месечна такса в размер на 4.00 лева за едно занимание с продължителност 30 

минути за всеки вид допълнителна педагогическа услуга. 

(2) За второ дете от семейство при посещаващи и двете деца занимания при 

един изпълнител на педагогическа услуга - 2.00 лева за едно занимание с 

продължителност 30 минути за един вид допълнителна педагогическа услуга. 

(3) За трето дете от семейство при посещаващи и трите деца занимания при 

един изпълнител на педагогическа услуга такса не се заплаща.”. 

 

V. В разпоредбите на глава трета се правят следните изменения: 

 

1. В чл. 54: 

а) в т. 1.1. цифрата и думата „1.00 лв.“ се заменят  с „2.00 лв.“. 

б) в т. 1.3. цифрата и думата „6.00 лв.“ се заменят  с „8.00 лв.“. 

в) в т. 1.4. цифрата и думата „20.00 лв.“ се заменят с „25.00 лв.“. 

г) в т. 1.5. цифрата и думата „4.00 лв.“ се заменят   с „5.00 лв.“. 

д) т. 3.5. да се отмени. 

 
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 
     

     Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 232 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане на Наредба за водене на 

регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно 

развитие в община Ботевград/вх.№0811-11/и становища на Постоянните 

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

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл.75-79 

от АПК,чл.28,ал.1,вр.чл.8 и чл.11,ал.3 от ЗНА и чл.346,ал.1 и ал.2 от Закона за 

предучилищното и училищно образование 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. Приема Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и 

центрове за подкрепа за личностно развитие в община Ботевград, както 

следва 

 

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО 

РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

 

Чл. 1. С тази наредба се определят обстоятелствата, които подлежат 

на вписване в Регистъра на общинските детски градини и центровете за 

подкрепа за личностно развитие (наричан по нататък „Регистъра”), редът за 

вписване и поддържане, както и за достъп до информацията в него. 

 

Чл. 2. На регистрация  по реда на наредбата подлежат на вписване в 

Регистъра общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно 

развитие в община Ботевград. 

 

Чл. 3. Регистърът е публичен и се поддържа от Община Ботевград. 

 

Чл. 4. Регистърът на общинските детски градини и центровете за 

подкрепа за личностно развитие се води по образец, съгласно приложението 

към Наредбата. 

 



Чл. 5. В Регистъра не се въвеждат данни, които представляват 

класифицирана информация. 

 

Чл. 6. Подлежащи на вписване в Регистъра са следните обстоятелства: 

1. Наименование, ЕИК, адрес на управление и на ползваните от 

детската градина и центровете за подкрепа за личностно развитие сгради; 

2. Основание за откриване; 

3. Данни за преобразуване/промяна/; 

4. Форма на собственост; 

5. Източник на финансиране; 

6. Ръководство на детската градина/центъра за подкрепа за личностно 

развитие (позиция, имена); 

7. Адрес, телефон, електронен адрес и интернет страница; 

8. Основание за заличаване на регистрацията. 

 

Чл. 7. (1) Регистърът се поддържа като електронна база данни за 

подлежащите на вписване обстоятелства съгласно чл. 6, както и на хартиен 

носител. 

(2) Електронната база данни се поддържа по начин, който гарантира 

целостта и защитата на информацията в системата срещу унищожаване, 

неправомерно изменение и контролиран достъп за вписване. 

 

Чл. 8. (1) Вписването в Регистъра или на промените на 

обстоятелствата в него, се извършва в Община Ботевград, след подаване от 

страна на директора на детската градина/центъра за подкрепа за личностно 

развитие на заявление с приложени копия на документите, доказващи 

обстоятелствата, подлежащи на вписване/промяна. 

(2) При наличие на достатъчно правни основания, произтичащи от 

ЗПУО и/или от други подзаконови нормативни актове, вписването на 

промени в обстоятелствата или заличаването в регистъра може да се 

извършва и по преценка на Община Ботевград, без да е необходима 

докладна записка от директора  на детската градина и/или центъра за 

подкрепа за личностно развитие. 

 

Чл. 9. (1) Кметът на община Ботевград със заповед определя 

длъжностното лице, което отговаря за поддържане и съхранение на 

Регистъра. 

(2) Длъжностното лице, определено по ал. 1: 

1. вписва и контролира данните, предоставени от общинските детски 

градини и центровете за подкрепа за личностно развитие; 

2. поставя дата след всяко вписване и се подписва на хартиения 

носител; 



3. вписва в Регистъра входящия номер на заявленията за регистрация 

по реда на тяхното подаване; 

4. вписва в срок от 14 календарни дни обстоятелствата по чл. 6 от 

Наредбата. 

(3) Не се допускат изтривания и зачертавания в хартиения носител на 

Регистъра. Допуснатите при вписването технически грешки се поправят от 

длъжностното лице по ал. 1 със забележка. 

(4) Регистърът и заявленията за вписване с прилежащите им 

документи се съхраняват от длъжностното лице по ал. 1. 

 

Чл. 10. (1) Последващите вписвания на нови обстоятелства в 

хартиения носител на Регистъра се извършват без да се засяга 

информацията, съдържаща се в предходните вписвания. 

(2) Всяко ново вписване на обстоятелство отменя предишното 

вписано обстоятелство от същия тип. След извършване на вписването, 

актуалното състояние на съответния информационен обект се представя в 

електронната база данни с новото вписване. 

(3) В електронния вариант на Регистъра се съхранява информация за 

настъпилите промени във вписаните обстоятелства. 

 

Чл. 11. (1) Достъпът до Регистъра е публичен. 

(2) Достъпът до Регистъра се реализира по начин, който да гарантира 

сигурността му на съхранение и на посочените в него данни. 

(3) Достъпът до Регистъра се осъществява: 

1. на страницата на Община Ботевград за електронния вариант; 

2. чрез длъжностното лице по чл. 9, ал. 1 за хартиения вариант. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Наредбата за водене на регистър на общинските детски градини и 

центрове за подкрепа за личностно развитие в община Ботевград  се приема 

на основание чл. 346 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и е приета с Решение №232/24.11.2022 година  на 

Общински съвет - Ботевград. 

 

§ 2. Наредбата влиза в сила от момента на приемането й. Тя може да 

бъде променяна или допълвана по реда на нейното приемане. 

 
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 
     

     Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 233 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  даване съгласие за  допълване и 

актуализиране Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост в община  Ботевград  през 2022 година /вх.№0811-14/ 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  24  гласа „за“, 0  гласа „против“, 

1 глас „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 

следните имоти:  

             - ПИ с идентификатор 05815.303.186 по КК и КР на гр. Ботевград, ул. 

„Цар Иван Шишман“, вид собственост: общинска публична, вид територията: 

урбанизирана, НТП: за друг поземлен имот за движение и транспорт, площ: 2 663 

кв. м. - за учредяване право на преминаване и право на прокарване; 

            - ПИ с идентификатор 05815.3.105, по КК и КР на гр. Ботевград, м. 

„Зелин“, вид собственост: общинска публична, вид на територията: 

урбанизирана, НТП: за местен път, площ: 16 539 кв. м. - за учредяване право на 

преминаване и право на прокарване;  

             - ПИ с  идентификатор 05815.54.128 по КК КР на гр. Ботевград, вид 

собственост: общинска публична, вид на територията: урбанизирана, НТП: за 

селскостопански, горски, ведомствен път, площ: 7 405 кв. м. - за учредяване 

право на преминаване и право на прокарване;  

             - ПИ с  идентификатор 05815.304.1501 по КК КР на гр. Ботевград , ул. 

„Стара планина“, вид собственост: общинска публична, вид на територията: 

урбанизирана, НТП: за второстепенна улица, площ: 6 664 кв. м. - за учредяване 

право на преминаване и право на прокарване; 

             - ПИ с идентификатор 05815.306.1017 по КК и КР  гр. Ботевград, в. з. 

„Зелин“, вид собственост: общинска публична, вид територия: урбанизирана, 



НТП: за второстепенна улица, площ 2821кв.м. - за учредяване 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  XI-965 в кв. 20 по плана на с. Врачеш.   

            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  

             № 234 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно прекратяване  на съсобственост в 

недвижим имот – УПИ II-52 в кв.9 по плана на м. Славо поле“, с. Краево между 

община Ботевград и физическо лице по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС/вх.№0811-

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

Ботевград на  основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, 

във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС , чл. 47, ал. 1, т.  2 и ал.  2 от НРПУРОИ  и 

проведено поименно   гласуване   с  25  гласа „за“, 0  гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                  

                         Р Е Ш И :         

          1. Дава съгласие да се извърши разпоредителна сделка - прекратяване на 

съсобственост, чрез продажба на общинската собственост в УПИ II-52 в кв. 9 по 

регулационния план на м. „Славо поле“, с. Краево, представляваща: 

          Терен с площ от 12 кв. м., влизащ по регулация от улица в УПИ II-52 в кв. 

9 по плана на м. „Славо поле“, с. Краево, целият с площ от 900 кв. м., актуван с 

акт за частна общинска собственост №5607 от 05.10.2022 г., вписан с вх. рег. 

№2755 от 11.10.2022 г., акт №148, том Х в Служба по вписванията гр. Ботевград, 

граници на терена: улица, УПИ III-53, имот пл. № 52, граници на УПИ II-52: 

улица, УПИ III-53, улица, УПИ IV-52, УПИ I-72. 

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

468.00 (четиристотин шестдесет и осем) лева, без включен ДДС (сделката е 

облагаема), 

          в полза на Тодор Василев Тодоров, собственик на поземлен имот с 

планоснимачен №52, с площ 888 кв. м., за който имот е отреден УПИ II-52 в кв. 

9 по плана м. „Славо поле“, с. Краево, община Ботевград, с урегулирана площ  

900 кв. м., с неприложена регулация за придаваеми  от улица 12 кв. м., съгласно 

нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №29, том I, рег. №282, 

дело №29 от 2022 г. и нотариален акт за поправка на нотариален акт за продажба 

на недвижим имот №42, том I, рег. №342, дело №41 от 2022 г. 

           2. Възлага на Кмета на община Ботевград да изпълни произтичащите от 

т. 1 на  решението процедури по ЗОС. 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 
     

     Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 235 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване на начална тръжна цена 

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

се в с. Гурково, община Ботевград /вх.№0811-16/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  24  гласа „за“, 0  

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

                  

                         Р Е Ш И :         

 

 

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

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

имот, включен в Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 

собственост в община Ботевград през 2022 г., приета с Решение №234/ 22.12.2021 

г., актуализирана и допълнена с Решение №192/ 29.09.2022 г на Общински съвет 

Ботевград, представляващ: 

           Урегулиран поземлен имот Х кв. 65  по регулационния план на с. Гурково 

с площ от 520 кв. м. с уредени регулационни сметки, без застроената в него 

сграда, граници на поземления имот: улица, УПИ IX,  терен за озеленяване и 

водни площи, УПИ XI, при начална тръжна цена в размер на 20 800.00 (двадесет 

хиляди и осемстотин) лева без ДДС. Сделката е облагаема.  

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

произтичащите от т.1 на решението процедури по  ЗОС. 

 

 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 
     

     Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 236 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване на начална тръжна цена 

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

се в с. Рашково, община Ботевград /вх.№0811-17/и становища на Постоянните 

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

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 43, ал. 1 

и чл. 78 от НРПУРОИ и проведено поименно   гласуване   с  25  гласа „за“, 0  

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

                  

                         Р Е Ш И :         

 

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

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

недвижим имот, включен в Програма за управление и разпореждане с имотите 

- общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., приета с Решение 

№234/ 22.12.2021 г., актуализирана и допълнена с Решение №192/ 29.09.2022 г 

на Общински съвет Ботевград, представляващ: 

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

Рашково с   площ от 565 кв. м., без застроената в него сграда, граници на 

поземления имот: улица, УПИ VI, УПИ X, УПИ IV, при начална тръжна цена в 

размер на 22 600.00 (двадесет и две хиляди и шестстотин) лева без ДДС. 

Сделката е облагаема.  

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

произтичащите от т.1 на решението процедури по  ЗОС. 

 

 

 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 
     

     Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 237 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване на начална тръжна цена 

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

се в с. Скравена, община Ботевград /вх.№0811-18/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  26  гласа „за“, 0  

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

                  

                         Р Е Ш И :        

 

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

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

имот, включен  в Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост в Община Ботевград през 2022 г., приета с Решение №234/ 

22.12.2021 г. на Общински съвет на община Ботевград, представляващ: 

            - Поземлен имот идентификатор 66860.171.231 с площ от 1.353 кв. м., с 

трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: 

за друг вид производствен, складов обект, категория на земята: нула, находящ се 

в с. Скравена, местност „Краище”, номер по предходен план: 000231, при 

начална тръжна пазарна цена 67 650.00 (шестдесет и седем хиляди шестстотин 

и петдесет) лева. Сделката е освободена от ДДС.  

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

произтичащите от т.1 на решението процедури по  ЗОС. 

 

 

 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 
     

     Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 238 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно изменение на Решение 

№210/27.10.2022 година на ОбС-Ботевград /вх.№0811-31/.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 Закона за общинската 

собственост и чл. 4, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и проведено поименно   гласуване   с  21  

гласа „за“, 0  гласа „против“, 5 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,                  

           

                                  Р Е Ш И :        

 

 1. Изменя т.1.4. от Решение №210/27.10.2022 г.,  както следва: 

 „1.4. Създава се нов Раздел VII. Общински имоти (сгради и части от 

сгради), които Община Ботевград има намерение да премахне (събори) през 2022 

г., в който се включва следната част от сграда: 

- Производствен обект - Корпус 2, едноетажен, с площ 235 кв.м., 

представляващ част от 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.  

 

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

произтичащите от т. 1 на решението процедури.  

 

 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 
     

   

 

     Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 239 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно кандидатстване  с проект 

„Изграждане на Младежки център в община Ботевград“ /вх.№0811-32/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. Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства с проект 

„Изграждане на Младежки център в община Ботевград“ в рамките на процедура 

за подбор на проектни предложения № BG-RRP-1.009-А2 „Изграждане на 

младежки центрове (в градове, които не са областни)“, финансирана от 

Национален план за възстановяване и устойчивост. 

2. Дава съгласие Община Ботевград да поеме ангажимент за осигуряване 

на минимум 5 (пет) години устойчивост на дейностите след приключване на 

външното финансиране, в това число сгради, оборудване, изпълнявани дейности, 

мерки и предоставяни услуги, както и устойчивост на обучения персонал, по 

проект „Изграждане на Младежки център в община Ботевград“ в рамките на 

процедура за подбор на проектни предложения № BG-RRP-1.009-А2 

„Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)“, 

финансирана от Национален план за възстановяване и устойчивост. 

3. Дава съгласие Община Ботевград в качеството си на кандидат по 

проект „Изграждане на Младежки център в община Ботевград“, да подпише 

Писмо за намерение/Споразумение за партньорство, с цел формиране на 

устойчиво партньорство за изпълнение на проекта, с организация, попадаща сред 

допустимите съгласно изискванията на процедурата № BG-RRP-1.009-А2, 

организации-партньори. 



4. Упълномощава Кмета на Община Ботевград да предприеме всички 

необходими действия във връзка с подготовката и кандидатстването с проект 

„Изграждане на Младежки център в община Ботевград“ в рамките на процедура 

за подбор на проектни предложения № BG-RRP-1.009-А2 „Изграждане на 

младежки центрове (в градове, които не са областни)“, финансирана от 

Национален план за възстановяване и устойчивост. 

 

 

 

 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 
     

     Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 240 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно изменение на Решение 

№52/25.03.2021 година на Общински съвет – Ботевград /вх.№0811-33/и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет - 

Ботевград на  основание чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 4, 

т. 1, във връзка с чл. 15a, чл. 17, чл. 17а и чл. 19а от Закона за общинския дълг и 

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

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                  

           

                                  Р Е Ш И :        

1. Изменя Решение № 52/25.03.2021 г., (изм. с Решение № 28/24.02.2022 г.) 

на Общински съвет - Ботевград, както следва: 

1.1. В частта „Условия за погасяване“: 

досегашният текст:  

- Срок на погасяване - до 25.12.2022 г., с възможност за предсрочно 

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

придобива следния вид: 

- Срок на погасяване - до 25.06.2023 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 №1246/23.04.2021 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  

             № 241 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА БОРИС БОРИСОВ –   ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие Община Ботевград 

да стане солидарен длъжник на „МИГ Ботевград“ по инвестиционен кредит за 

финансиране /вх.№0811-34/и становища на Постоянните комисии по същия 

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

за местното самоуправление и местната администрация и проведено поименно   

гласуване   с  20  гласа „за“, 1  глас „против“, 3 гласа „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,                  

           

                                  Р Е Ш И :        

 

1. Дава съгласие Община Ботевград да стане солидарен длъжник на 

„Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“, с ЕИК 177054410 по 

обезпечението на инвестиционен кредит на „Местна инициативна група 

Ботевград“ в размер на  95 000.00 (деветдесет и пет хиляди) лева във връзка с 

изпълнение на дейности по Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ РД50-48 от 06.10.2022г. за изпълнение на проект 

BG06RDNP001-19.476-0022 „Местна Инициативна Група Ботевград за активно 

местно развитие“ по ПРСР 2014-2020, при условията на предложената от 

сдружението оферта за финансиране.  

2. Възлага на Борис Борисов – Зам. – кмет на община Ботевград да 

извършва всички необходими действия (включително и да се подписва, където е 

необходимо) във вр. с т. 1 от настоящото решение. 

 
 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 
     

      

 

 

    Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 242 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване  съгласие  за  учредяване на  

безсрочно възмездно право  на  преминаване  и  право  на  прокарване  за  

изграждане  на  „Нова  въздушна линия НН, продължение на съществуваща , 

захранена от МТП „Зелин“ до обект „Еднофамилна жилищна сграда в  ПИ с 

идентификатор № 05815.51.154, м. “Широко ливаде“, гр. Ботевград  по КК и КР 

на гр. Ботевград“/вх.№0811-6/и становища на Постоянните комисии по същия 

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

вр. чл. 34, ал. 6 от ЗОС, вр. чл. 192, ал. 5, вр. ал. 3 и чл. 193, ал. 6, вр. ал. 4 от ЗУТ 

и проведено поименно   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 за учредяване в полза на  Емил Симеонов Ненчев, EГН 

6907161905  с постоянен адрес: гр. Ботевград, бул. “Цар Освободител“ № 22, 

вх. В, ап.34   с цел изграждане на обект: „Нова  ВЛ НН, продължение на 

съществуваща, захранена от МТП „Зелин“ до обект „Еднофамилна 

жилищна сграда в  ПИ с идентификатор № 05815.51.154, м. “Широко 

ливаде“,  по КК и КР на гр. Ботевград“ на следните вещни права: 

 

1.1. Възмездно  безсрочно право  на  преминаване  и  право  на  прокарване  

/сервитут/ през  поземлен  имоти  (ПИ) с идентификатор 05815.54.130 по КК 

и КР на гр. Ботевград, област Софийска, вид собственост Общинска публична, 

вид територия Земеделска, НТП – За селскостопански, горски път,  с площ 3934 

кв. м. с обща дължина 54  /петдесет и четири / метра, при ширина  на  

сервитута 2.00 /два/ метра, или  общо засегната  площ  108 /сто  и осем / кв. 

метра. 



2. Предоставените по точки 1.1 ограничени вещни права да се усвоят от 

Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения технически 

проект по  част  „Електро“, съгласно  показаната ситуация на трасето. 

 

3. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването на 

произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ. 

 

 
 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 
     

      

 

    Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 243 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно разрешаване изработване на проект  

за план-схема към ПУП на съществуващи ВиК съоръжения и проектиране на 

нови, свъзрани с изграждането на обект „Хотел, тренировъчна зала, ресторант и 

паркинг към многофункционална  спортна зала Арена-Ботевград /вх.№0811-20/. 

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

Ботевград на основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 20 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

17, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 124a, ал. 1 от Закона за устройство 

на територията (ЗУТ) и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и проведено  гласуване   с  21  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 план-схема към подробен 

устройствен план за изместване на съществуващи ВиК съоръжения и 

проектиране на нови, свързани изграждането на обект „Хотел, 

тренировъчна зала, ресторант и паркинг към многофункционална спортна 

зала Арена Ботевград“, съгласно приложената скица-предложение.   

     

2. Одобрява приложеното техническо задание. 

 

   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  

             № 244 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно разрешаване изработване на проект 

за  ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 05815.54.13 по КККР, на землището на гр. 

Ботевград, м.“Широко ливаде“ с цел промяна предназначението, на земеделска 

земя за изграждане на обект „Три жилищни сгради и гаражи към тях“ /вх.№0811-

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 24  гласа „за“,1  глас „против“, 1глас „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 05815.54.13 м.„Широко ливаде” по КК и КР на гр. 

Ботевград, с цел промяна предназначението на имота за неземеделски 

нужди за „Три жилищни сгради и гаражи към тях” със съответните 

технически показатели: височина на сградите – Н- до 10.00м., Кинт – до 1,2, 

Плътност на застрояване – до 60%, Озеленяване – мин. 40%,  да се предвиди 

свободно застрояване и гаражи, с ограничителни линии на застрояване, 

съгласно представената скица предложение. 

 

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

проект-предложение за ПУП-ПЗ. 
 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 
     

      

 

    Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 245 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно Докладна записка относно 

разрешаване изработване на проект за ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 

05815.5.416 по КККР, на землището на гр. Ботевград,м.“Зелин“, с цел промяна 

предназначението, на земеделска земя за изграждане на обект „Жилищно 

строителство“ /вх.№0811-22/ и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основаниемл.21,ал.1,т.11 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 26  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 05815.5.416 м.„Зелин” по КККР на гр. Ботевград, с цел 

промяна предназначението на имота за неземеделски нужди за изграждане 

на обект „Три жилищни сграда и гаражи към тях” със съответните 

технически показатели: височина на жилищна сграда – Н- до 10.00м., Кинт 

– до 1.2, Плътност на застрояване – до 60%, 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  

             № 246 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно Докладна записка относно 

разрешаване изработване на проект за ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 

05815.5.429 по КККР, на землището на гр. Ботевград,м.“Зелин“, м.“Четирите 

ореха“ с цел промяна предназначението, на земеделска земя за изграждане на 

обект „Три вилни сгради  и гаражи към тях“ /вх.№0811-23/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 

26  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 05815.5.429 м.„Зелин”, м.„Четирите ореха“ по КККР на гр. 

Ботевград, с цел промяна предназначението на имота за неземеделски нужди за 

изграждане на обект „Три вилни сгради и гаражи към тях“, със съответните 

технически показатели: височина на жилищна сграда – Н- до 7.00м., Кинт – до 

0,8, Плътност на застрояване – до 40%, Озеленяване – мин. 50%,  да се предвиди 

свободно застрояване, ограничителни линии от границите на имота съгласно 

приложената скица предложение. 

 

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  

             № 247 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно Докладна записка относно 

разрешаване изработване на проект за ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 

05815.2.132 по КККР, на землището на гр. Ботевград,м.“Мухалница“ с цел 

промяна предназначението, на земеделска земя за изграждане на обект „Вилна 

сграда  и гаражи “ /вх.№0811-24/и становища на Постоянните комисии по същия 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във 

връзка с дейностите по чл. 17, ал. 1, т. 2  от ЗМСМА и  на основание  чл. 124а ал. 

1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с  чл. 8,  т. 1, чл. 12, ал. 2 и чл. 59, 

ал.1 от ЗУТ и проведено  гласуване   с 22  гласа „за“, 1  глас „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 05815.2.132 по КК и КР на землището на гр. Ботевград, м. „ 

Мухалница”, с цел промяна предназначението на имота за неземеделски 

нужди за „Вилна сграда и гаражи”  със съответните технически показатели: 

височина на сградите – Н - до 7.00м., Кинт – до 0,8, Плътност на застрояване 

– до 40%, Озеленяване – мин. 50%, 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  

             № 248 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно Докладна записка относно 

разрешаване изработване на проект за ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 

05815.63.7 по КККР, на землището на гр. Ботевград, м. “Широко ливаде“ с цел 

промяна предназначението, на земеделска земя за изграждане на обект „Три 

жилищни сгради  и гаражи  към тях“ /вх.№0811-25/ 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“, 1  глас „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 05815.63.7, м. „Широко ливаде“ по КККР на гр. Ботевград, с цел 

промяна предназначението на имота за неземеделски нужди за изграждане на 

обект „Три вилни сгради и гаражи към тях“, със съответните технически 

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

на застрояване – до 60%, 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  

             № 249 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно Докладна записка относно 

разрешаване изработване на проект за ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 

05815.52.1 по КККР, на землището на гр. Ботевград, м. “Широко ливаде“ с цел 

промяна предназначението, на земеделска земя за изграждане на обект 

„Жилищно строителство“ /вх.№0811-26/ 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 25 гласа „за“, 1  глас 

„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 05815.52.1 м.„Широко ливаде” по КК и КР на гр. Ботевград, с цел 

промяна предназначението на имота за неземеделски нужди за „Жилищно 

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

Н- до 10.00м, Плътност на застрояване – до 60%, Кинт – до 1,2, 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  

             № 250 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно Докладна записка относно 

разрешаване изработване на проект за ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 

73256.10.40 по КККР, в землището на с. Трудовец, м. “Пияк“ с цел промяна 

предназначението, на земеделска земя за изграждане на обект „Жилищно 

строителство“ /вх.№0811-27/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 25 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 73256.10.40 по КККР на землището на с. Трудовец, м. „Пияк”, 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 60%, 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  

             № 251 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно Докладна записка относно 

разрешаване изработване на проект за ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 

66860.217.5 по КККР, в землището на с. Скравена, м. “При дома“ с цел промяна 

предназначението, на земеделска земя за изграждане на обект „Жилищно 

строителство- 2 бр. жилищни сгради и гаражи“ /вх.№0811-28/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, на основание чл.124а, ал.1 и ал.5 и   чл.124б, ал.1   от 

Закона за устройство на територията , 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“, 1  глас „против“, 1 глас „ 

въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                  

                                         

                                  Р Е Ш И :       

 

1. Разрешава изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – 

план за  застрояване на поземлен имот с индентификатор 66860.217.5 по КККР, 

м.»При дома», землище на с.Скравена, Софийска област , с цел промяна  

предназначението на имота за неземеделски нужди за изграждане на обект: 

«Жилищно строителство- 2бр. жилищни сгради и гаражи», със съответните 

технически показатели: височина Н до10.00м, Кинт-1,2, Плътност на 

застрояване- до 60%, Озеленяване- мин.40%, да се плредвиди свободно 

застрояване, ограничителни линии от границите на имота съгласно  приложената 

скица предложение 

 

2. Одобрява  приложеното Задание по чл.125 от Закон за устройство на 

територията, заедно с приложен проект –предложение на 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  

             № 252 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно изменение на Решение №306 от 

30.12.2020 година на ОбС-Ботевград /вх.№0811-19/ и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание 

чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.27 във връзка с чл.26, ал.3-7 и проведено  

гласуване   с 27 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „ въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,                  

                                         

                                  Р Е Ш И :       

 

1. Изменя Решение №306 от 30.12.2020 година на ОбС-Ботевград, както 

следва: 

„10. Кристина Димитрова – Социален работник в ЦСРИ“; 

2. Добавя т.15 и т.16: 

„15. Каролина Атанасова – управител на ЦОП – гр.Ботевград“; 

„16. Петя Въртовска – управител на ДЦПДУТС – 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  

             № 253 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 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 извършване на 

проектантски работи/вх.№0811-29/и становища на Постоянните комисии по 

същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване   с 21 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 36 000 лв. (тридесет и шест хиляди лева), 

необходими за изготвянето на проектна документация за обект: „Основен 

ремонт на Блок 4 на МБАЛ Ботевград, находящ се в ПИ 05815.303.120.1, 

област София, община Ботевград, гр. Ботевград“. 

 

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

1  действия. 

 

 

 
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 
     

      

    Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 254 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на . Докладна записка относно  предоставяне на земеделски имоти 

по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ находящи се в землището на с. Боженица, община 

Ботевград/вх.№0810-1//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, във връзка §27, ал. 2, т. 1 

от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от 

ППЗСПЗЗ и проведено  поименно гласуване   с 16 гласа „за“, 1 глас „против“, 4 

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

                                         

                                  Р Е Ш И :       

 

1. Предоставя на наследниците на Кръстана Димитрова Тоновска, следните 

земеделски имоти: 

-  Проектен имот с идентификатор 04950.102.1057, с проектна площ - 1585 

кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: Овощна 

градина, категория на земята при неполивни условия: VIII, находящ се в 

местността „Страната”, с. Боженица, при граници и съседи, съгласно скица–

проект №15-831414 от 25.07.2022 г; 

- Проектен имот с идентификатор 04950.102.1056, с проектна площ - 1100 

кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: Овощна 

градина, категория на земята при неполивни условия: VIII, находящ се в 

местността „Страната”, с. Боженица, при граници и съседи, съгласно скица–

проект №15-831414 от 25.07.2022 г; 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение на 

Маргарита Василева Кръстева, наследник на Кръстана Димитрова Тоновска, 

както и на Началника на Общинска служба по земеделие – гр. Ботевград, по реда 

на АПК. 

 
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

        

    Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 255 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно извършване на компенсирани 

промени в плана за капиталови разходи финансирани с целева субсидия от 

държавния бюджет/ вх.№0811-35/ 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, във връзка с 

чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси и проведено  поименно гласуване   

с 21 гласа „за“, 1 глас „против“, 3 гласа „ въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,                  

                    Р Е Ш И :       

 1. Приема компенсирани промени в плана за капиталови разходи между 

отделни обекти, финансирани със средства от целева субсидия, определена със 

закона за държавния бюджет за  2022г., както следва: 
 

 Наименование и местонахождение на обектите Било            Става 

1 
Подмяна на водопроводи по ул. „Христо Ботев“, 

ул.“Ал.Батенберг“, ул.“17-ти ноември и ул. “Стамен Панчев“ 
320 000 324 589  

2 

Ремонт на асфалтова настилка по ул. „Христо Ботев“ и ул.“17-ти 

Ноември“ (от бул. България" до ул.“Сан Стефано“) гр. Ботевград 

 

328 000 321421 

3 

Благоустрояване на УПИ II - За жилищен комплекс в кв. 57, 

основен ремонт на южния тротоар на бул. "Цар Освободител" в 

участъка от о.т. 139 до о.т. 147а и основен ремонт на западния 

тротоар на ул. "Рила" в участъка от о.т. 139 до о.т. 469 по плана 

на гр.Ботевград;  

310 000 288 610 

4 

Благоустрояване на част от ж.к.Васил Левски - УПИ I, кв.172, 

УПИ II, кв.172, УПИ II, кв.177, УПИ I, кв.171, УПИ I, кв.176, 

УПИ I, кв.169 - Етап 1 

 

300 000 299 997 

5 

Изграждане на алея за споделено велосипедно и пешеходно 

движение от километър 198+838 (с.Трудовец) до километър 

200+175 (гр. Ботевград) по път I-3 Бяла-Ботевград 

Благоустрояване и озеленяване  

 

 

257 900 
281 

283 

 Общо целеви капиталови разходи: 1 515 900 1 515 900 



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  

             № 256 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  разрешаване изработване на проект 

за ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 05815.53.3 по КККР, на землището на гр. 

Ботевград, м. “Широко ливаде“ с цел промяна предназначението, на земеделска 

земя за изграждане на обект „Жилищно строителство“ /вх.№0811-36/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 ЗУТи 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 изработване на проект за ПУП - ПЗ на Поземлен имот с 

идентификатор 05815.53.3 м.„Широко ливаде ” по КК и КР на гр. Ботевград, с 

цел промяна предназначението на имота за неземеделски нужди за „Две 

жилищни сгради”, със съответните технически показатели: височина на сградите 

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

             № 257 

Гр. Ботевград, 24.11.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  разрешаване изработване на проект 

за ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 12283.345.16 по КККР, на землището на с. 

Врачеш,общ.Ботевград, м. “Клисурата“ с цел промяна предназначението, на 

земеделска земя за изграждане на обект „Две еднофамилни жилищни сгради“ 

/вх.№0811-37/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 

ЗУТи 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 изработване на проект за ПУП - ПЗ на Поземлен имот с 

идентификатор 12283.345.16 по КККР, на землището на с. Врачеш, общ. 

Ботевград, м. “Клисурата“ с цел промяна предназначението на имота за 

неземеделски нужди за изграждане на обект „Две еднофамилни жилищни 

сгради”, със съответните технически показатели: височина на жилищна сграда – 

Н- до 10.00м, Плътност на застрояване – до 60%, Кинт – до 1,2, 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 

 

 


