
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 
      

 

 

                                            

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №1 

                                       гр.Ботевград,26.01.2023 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Отчет на изпълнението на програмата за управление на община 

Ботевград за 2021 година /вх.№0801- 16 / и становища на Постоянните комисии 

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

23 от ЗМСМА във връзка с  чл. 44, ал. 5  от ЗМСМА и   проведено     гласуване с 

гласа 23 „за“,0 гласа „против“, 3 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,                                                                                      

  

 

Р Е  Ш И: 

 

 
         1. Приема Отчет на изпълнението на програмата за управление на община 

Ботевград за 2022 година 

 

 

 

 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

 

        Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 
      

 

 

                                            

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №2 

                                       гр.Ботевград,26.01.2023 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИЛИН ЧЕРНЯШКИ  – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИО СЪВЕТ- БОТЕВГРАД на Отчет  за дейността на 

Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.07.2022-

31.12.2022година/вх.№0801-4// и становища на Постоянните комисии по  

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

т. 23 от ЗМСМА във връзка с  чл. 27, ал. 6  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  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 Отчет  за дейността на Общинския съвет-Ботевград и неговите 

комисии за периода 01.07.2022-31.12.2022година 

 

 

 

 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

        Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 
      

                                            

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №3 

                                       гр.Ботевград,26.01.2023 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, 

общественото имущество и околната среда в община Ботевград /вх.№0801-12/. 

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 Административнопроцесуалния кодекс, 

чл. 28, ал. 1, вр. чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 и ал. 3 от Закона за нормативните 

актове (ЗНА) и чл. 22, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и   проведено     гласуване с 20 гласа „за“,0 гласа „против“, 2 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        

   

Р Е  Ш И: 
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и 

опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в 

община Ботевград, както следва: 

 

I. В разпоредбите на Глава Десета „Административнонаказателни 

разпоредби“ се правят следните изменения: 

 

1. Създава се нова т. 1 в чл. 62, ал. 2, както следва: 

„1. длъжностни лица, като следва: 

- Началник отдел „Контрол по сигурността и обществения ред“, гл. 

експерти в отдел „Контрол по сигурността и обществения ред“, специалисти в 

отдел „Контрол по сигурността и обществения ред“ - за административни 

нарушения по Наредбата извършени на територията на цялата община; 

 

  

 

 



- Гл. експерт „Опазване на околната среда и отпадъците” - за 

административни нарушения по Глава VI и Глава VIII от Наредбата извършени 

на територията на цялата община;  

 

- Гл. специалист/експерт „Контрол по строителството и оперативна 

дейност, въвеждане в експлоатация и паспортизация на строежи” и гл. 

специалист/експерт „Териториално и селищно устройство, контрол по 

строителството и оперативна дейност“ - за административни нарушения по Глава 

IX от Наредбата извършени на територията на цялата община.“. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

 

        Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД 

                   ПРЕПИС! 

                            

 

 

                                            

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      № 4 

                                       гр.Ботевград,27.01.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане система за прием на 

ученици в първи клас в общинските училища на територията на община 

Ботевград, през учебната 2022/2023 година/вх.№0801-11/и становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на  

основание  чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.43, ал.1 от  Наредба №10 за 

организацията на дейностите в училищното образование и   проведено     

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

общински съветници 29,                                                                                      

  

 

                                                    Р Е  Ш И: 

 

 
  1. Утвърждава Система за прием на учениците в първи клас в общинските 

училища на територията на град Ботевград през учебната 2023/2024 година. 
 

 

 

 

 

 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

        Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД 

                   ПРЕПИС! 

                            

 

 

                                            

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №5 

                                       гр.Ботевград,26.01.2023 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  приемане на  Общински план за 

младежта за 2022 година на Община Ботевград/вх.№0801-10/ и становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на  

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

администрация, във връзка с чл.16, ал.1 от Закона за младежта и   проведено     

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

общински съветници 29,                                                                                      
  

 

Р Е  Ш И: 

 

 
         1. Приема Общински план за младежта за 2023 година на Община 

Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

        Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД 

                   ПРЕПИС! 

                            

 

 

                                            

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      № 6 

                                       гр.Ботевград,26.01.2023 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предложение за поемане на 

общински дълг във връзка с осигуряване на регламентирани недопустими 

разходи за изпълнение на проект „Изграждане на компостираща инсталация и 

инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на 

РСУО-Регион  Ботевград, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 г“/вх.№0801-14/и становища на Постоянните комисии по  същия 

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

ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 3, т. 2, във връзка с чл. 4, т. 1, чл. 17, чл. 17а и чл. 19а 

от Закона за общинския дълг и   проведено   поименно  гласуване с 21 гласа „за“,0 

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

                                                                                        

Р Е  Ш И: 

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

по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на 

проект: „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за 

предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион 

Ботевград”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, 

приоритетна ос „Отпадъци“, процедура BG16M1OP002-2.002 - Комбинирана 

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 

инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, при следните 

основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 7 695 000,00 (словом: седем милиона 

шестстотин деветдесет и пет хиляди) 

 Валута на дълга – лева  

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



 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 180 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 

изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 

средства. 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 4.083 % 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Ботевград, 

по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните 

финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Ботевград по 

чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, 

включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 

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

залог; 

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

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

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

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

 

 

 

 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

        Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД 

                   ПРЕПИС! 

                            

 

 

                                            

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      № 7 

                                       гр.Ботевград,26.01.2023 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно кандидатстване на община 

Ботевград с проектни предложения №BG-RRP-1.007 “Модернизация на 

образователната среда“ финансирана от Национален план за възстановяване и 

устойчивост/вх.№0801-17/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  проведено   поименно  гласуване с23 гласа „за“,0 гласа 

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

                                                                 

Р Е  Ш И: 
 

1. Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства с проектни предложения по 

процедура за подбор на проектни предложения № BG-RRP-1.007 „Модернизация 

на образователната среда“, финансирана от Национален план за възстановяване 

и устойчивост, както следва: 

1.1. Проектно предложение с наименование „Модернизация на ОУ „Н. Й. 

Вапцаров“, гр. Ботевград“; 

1.2. Проектно предложение с наименование „Модернизация на ОУ „Любен 

Каравелов“ с. Трудовец“; 

1.3. Проектно предложение с наименование „Модернизация на ОУ „Васил 

Левски“, гр. Ботевград“; 

1.4. Проектно предложение с наименование „Модернизация на ОУ „Отец 

Паисий“, с. Врачеш“; 

2. Поема ангажимент за осигуряване на устойчивост на проектните предложения 

по т. 1 и декларира, че образователните институции, включени в проектните 

предложения по т. 1, ще продължат да функционират като такива и няма да бъдат 

закрити за период, не по-малък от от 5 години след крайното плащане към 



Крайния получател в рамките на процедура за подбор на проектни предложения 

№ BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“, финансирана от 

Национален план за възстановяване и устойчивост, както следва: 

2.1. Декларира, че ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ботевград ще продължи да 

функционира като образователна институция и няма бъде закрито за период, не 

по-малък от 5 години след крайното плащане към Крайния получател в рамките 

на процедура за подбор на проектни предложения № BG-RRP-1.007 

„Модернизация на образователната среда“, финансирана от Национален план за 

възстановяване и устойчивост; 

2.2. Декларира, че ОУ „Любен Каравелов“ с. Трудовец ще продължи да 

функционира като образователна институция и няма бъде закрито за период, не 

по-малък от 5 години след крайното плащане към Крайния получател в рамките 

на процедура за подбор на проектни предложения № BG-RRP-1.007 

„Модернизация на образователната среда“, финансирана от Национален план за 

възстановяване и устойчивост 

2.3. Декларира, че ОУ „Васил Левски“, гр. Ботевград ще продължи да 

функционира като образователна институция и няма бъде закрито за период, не 

по-малък от 5 години след крайното плащане към Крайния получател в рамките 

на процедура за подбор на проектни предложения № BG-RRP-1.007 

„Модернизация на образователната среда“, финансирана от Национален план за 

възстановяване и устойчивост 

2.4. Декларира, че ОУ „Отец Паисий“, с. Врачеш ще продължи да 

функционира като образователна институция и няма бъде закрито за период, не 

по-малък от 5 години след крайното плащане към Крайния получател в рамките 

на процедура за подбор на проектни предложения № BG-RRP-1.007 

„Модернизация на образователната среда“, финансирана от Национален план за 

възстановяване и устойчивост 

3. Упълномощава Кмета на Община Ботевград да предприеме всички 

необходими действия във връзка с подготовката и кандидатстването с проектите 

по т. 1 в рамките на процедура за подбор на проектни предложения № BG-RRP-

1.007 „Модернизация на образователната среда“, 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 

                                                      №8 

                                       гр.Ботевград,26.01.2023 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  даване на съгласие за отпускане на 

финансови средства от собствени приходи на община Ботевград за изготвяне на 

технически и енергийни обследвания и за извършване на проектиране на 4 сгради 

от образователната инфраструктура на община Ботевград, във връзка с 

кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG-RRP-

1.007 „Модернизация на образователната среда“, финансирана от Национален 

план за възстановяване и устойчивост/вх.№0801-18/ и становища на Постоянните 

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

ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА 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 бъдат отпуснати финансови средства от собствени приходи 

на община Ботевград в размер на 57 120,00 лв. с вкл. ДДС (петдесет и седем 

хиляди сто и двадесет лева) за финансово подпомагане за изготвяне на 

технически и енергийни обследвания и за извършване на проектиране на 4 

сгради от образователната инфраструктура на община Ботевград, възложени 

от ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ботевград, ОУ „Любен Каравелов“ с. Трудовец, 

ОУ „Васил Левски“ и ОУ „Отец Паисий“, с. Врачеш и разпределени по 

следния начин: 

1.1. Финансови средства в размер на 30 000 лв. с ДДС за изготвяне на 

техническо и енергийно обследвания и за извършване на проектиране на 

сградата на ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ботевград, с адрес: гр. Ботевград, ул. 

„Стара планина“ № 2; 

1.2. Финансови средства в размер на 21 000 лв. с ДДС за изготвяне на 

техническо и енергийно обследвания и за извършване на проектиране на 

сграда ОУ „Любен Каравелов“ с. Трудовец; 



1.3. Финансови средства в размер на 3 060,00 лв. с ДДС за изготвяне на 

техническо и енергийно обследвания и за извършване на проектиране на 

физкултурния салон на ОУ „Васил Левски“, гр. Ботевград; 

1.4. Финансови средства в размер на 3 060,00 лв. с ДДС за изготвяне на 

техническо и енергийно обследвания и за извършване на проектиране на 

физкултурния салон на ОУ „Отец Паисий“, с. Врачеш.  

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 

                                                      №9 

                                       гр.Ботевград,26.01.2023 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно кандидатстване на Община 

Ботевград с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на 

средства № BG-RRP-4.025 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично 

осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и 

устойчивост /Покана 1//вх.№0801-19/и становища на Постоянните комисии по  

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

ал. 2 от ЗМСМА и  проведено   гласуване с 26 гласа „за“,0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                                                                          

  

Р Е  Ш И: 
1. Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства с проектно 

предложение „Подобряване на енергийната ефективност на система за външно 

изкуствено осветление на пет населени места в Община Ботевград“ по процедура 

за директно предоставяне на средства № BG-RRP-4.025 „Подкрепа за енергийно 

ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на 

Механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 1/.“ 

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да осъществи всички 

необходими действия, във връзка с подготовката и реализирането на проектно 

предложение „Подобряване на енергийната ефективност на система за външно 

изкуствено осветление на пет населени места в Община Ботевград“ по процедура 

за директно предоставяне на средства № BG-RRP-4.025 „Подкрепа за енергийно 

ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на 

Механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 1/.“ 

 
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД 

                   ПРЕПИС! 

                            

 

 

                                            

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №10 

                                       гр.Ботевград,26.01.2023 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно определяне на представители на 

Общински съвет – Ботевград в състава на комисията за оценяване на 

постъпилите заявления за подпомагане от сдруженията на собственици по 

„Процедура за подпомагане на сдружения на собственици за извършване на 

подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване по процедура за енергийно 

обновяване по Националния план за възстановяване и устойчивост“/вх.№0801-

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

–Ботевград  на основание чл. 21, ал.1, т.23, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и  проведено   гласуване с 26 гласа 

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

29,                                                                            

Р Е  Ш И: 

 
1. Дава съгласие в състава на комисията за оценяване на постъпилите 

заявления за подпомагане от сдруженията на собственици по „Процедура за 

подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни 

дейности, във връзка с кандидатстване по процедура за енергийно обновяване по 

Националния план за възстановяване и устойчивост“  да бъдат включени 

четирима общински съветници, както следва: 

1.1. Мартин Николаев Василев - общински съветник 

          1.2. Росица Георгиева Милчева - общински съветник 
 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД 

                   ПРЕПИС! 

                            

 

 

                                            

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №11 

                                       гр.Ботевград,26.01.2023 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в 

недвижим имот в кв.32 по плана на с. Радотина, между община Ботевград и 

физическо  лице по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС /вх.№0801-7/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 III-437 в кв. 

32 по плана на с. Радотина, община Ботевград, представляваща: 

          Поземлен имот планоснимачен №437 в кв. 32  по плана на с. Радотина, с 

площ от 565 кв. м., които имот участва в УПИ III-437 в кв. 32, целият с 

урегулирана площ от 615 кв. м., актуван с акт за частна общинска собственост 

№5636 от 06.12.2022 г., вписан с вх. рег. №3547 от 22.12.2022 г., акт №100, том 

ХIII в Служба по вписванията гр. Ботевград, граници на поземлен имот 

планоснимачен №437: от две страни улици, имот планоснимачен №436, имот 

планоснимачен №438, граници на УПИ III-437: от две страни улици, УПИ IV-

436, УПИ II-739. 

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

на 22 600.00 (двадесет и две хиляди и шестстотин) лева, без включен ДДС 

(Сделката е облагаема), 

          в полза на Антоанета Маринова Раковска, ЕГН 860117****, 

съсобственик с Община Ботевград в УПИ III-437 в кв. 32 плана на с. Радотина,  

собственик на поземлен имот с площ от 1130 кв. м., съставляващ имот 

планоснимачен номер 436 в квартал 32, за който имот съгласно регулационния 



план на с. Радотина, община Ботевград е отреден УПИ IV-436 в квартал 32, с 

урегулирана площ 1080 кв. м., а 50 кв. м. от имота участват в УПИ III-437 в кв. 

32 по плана на с. Радотина, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на 

недвижим имот №141, том I, рег. №1309, дело №111 от 2017 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 

                                                      №12 

                                       гр.Ботевград,26.01.2023 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в 

недвижим имот в кв.3 по плана на с. Новачене, между община Ботевград и 

физическо  лице по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС /вх.№0801-8/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 26 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 XVII-49 в кв. 

3  по плана на с. Новачене, община Ботевград, представляваща: 

          Терен с площ от 133 кв. м., който се придава по регулация от общински 

терен към УПИ XVII-49 в кв. 3  по плана на с. Новачене, целият с площ от 810 

кв. м., актуван с акт за частна общинска собственост №5642 от 08.12.2022 г., 

вписан с вх. рег. №3545 от 22.12.2022 г., акт №98, том ХIII в Служба по 

вписванията гр. Ботевград, граници на терена: УПИ XVI, имот пл. №49, край 

на регулацията, граници на УПИ XVII-49: улица, УПИ XVI, край на 

регулацията, УПИ XVIII-49. 

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

на 6 650.00 (шест хиляди шестстотин и петдесет) лева, без включен ДДС 

(Сделката е облагаема), 

          в полза на Николай Руменов Стоянов, ЕГН 750131****, съсобственик 

с Община Ботевград в УПИ XVII-49 в кв. 3 по плана на с. Новачене, собственик 

на дворно място с площ от 677 кв. м., представляващо частта от поземлен имот 

планоснимачен №49 в кв. 3 по плана на с. Новачене, за която е отреден УПИ 

XVII-49 в кв. 3 по плана на с. Новачене, община Ботевград, целият с 



урегулирана площ от 810 кв. м., съгласно нотариален акт за покупко-продажба 

на недвижим имот №103, том V, рег. №6408, дело №839 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 

                                                      №13 

                                       гр.Ботевград,26.01.2023 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.№0801-3/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 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. 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 Ана Кирилова Георгиева, ЕГН 570905****,  собственик на имот 

планоснимачен номер 57 в кв. 5 по плана м. „Славо поле“, с. Краево, община 

Ботевград, с площ 1590 кв. м., от който имот 702 кв. м. участват в образуването 

на УПИ VII-57, от който имот 850 кв. м образуват УПИ VIII-57, от който имот 38 

кв. м. участват в образуването на УПИ V-58, съгласно нотариален акт №153, том 

II, рег. №2915, дело №328 от 2021 г., за продажба на общински имот, 

представляващ:  

          - Терен с площ от 172 кв. м., който се придава от стар имот за път към 

УПИ VII-57 в кв. 5  по плана на м. „Славо поле“, с. Краево, община Ботевград, 

съгласно скица-предложение за изменение на ПУП-ПР  и ПУР на 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  и одобрява 

пазарна цена на придаваемия имот в размер на 6 880.00 (шест хиляди 

осемстотин и осемдесет) 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 

                                                      №14 

                                       гр.Ботевград,26.01.2023 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно разрешение за изработване проект 

за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на УПИ ХVІІ-

1727 в кв. 92 по регулационния план на с. Трудовец, Община Ботевград 

/вх.№0801-2и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 

Общинският съвет –Ботевград  на основание чл. 20 във връзка с дейностите по 

чл. 17, ал.1, т.2 и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2, 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. Общински съвет Ботевград дава съгласие за изработване на проект за 

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

на УПИ ХVІІ-1727 в кв. 92 по регулационния план на с.Трудовец, Община 

Ботевград. 

      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 

                                                      №15 

                                       гр.Ботевград,26.01.2023 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка  относно Разрешаване изработване  на проект 

за Подробен устройствен план  /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/  на Поземлен 

имот (ПИ) с идентификатор  05815.8.154  по Кадастрална карта и Кадастрални 

регистри (КК и КР) на землището на град Ботевград, м. „Косовец” с цел промяна 

предназначението на имота за изграждане на обект: „Комплекс тип „Майка и 

дете“ за предоставяне на социални услуги от резидентен тип“/вх.№0801-6/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. 73, ал. 1, т. 4, буква „а“ и чл. 76  от закона за горите 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 20 гласа „за“,1 глас „против“, 4 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 05815.8.154 по КК и КР на землището на гр. Ботевград, м. 

„Косовец”, с цел промяна предназначението на имота, като за същият се 

предвиди устройствена зона Обществено обслужване за социални дейности (Оо) 

със съответните технически показатели: височина на сградите – Н - до 10.00м., 

Кинт – до 1,2, Плътност на застрояване – до 30%, Озеленяване – мин. 40%, 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 

                                                      №16 

                                       гр.Ботевград,26.01.2023 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за изработване 

проект за изменение  на ПУП-ПР УПИ XXIV-Магазини в кв.58 и ПУП-план за 

улична регулация/ПУР/ на улица с основи точки о.т.85а-о.т.85б-о.т.85в по плана 

на с. Трудовец /вх.№0801-13/ и  становища на Постоянните комисии по  същия 

въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на  основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка 

с т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ 

проведено поименно  гласуване с 22 гласа „за“,0 гласа „против“, 3 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                                                                          

  

Р Е  Ш И: 
 

      1. Общински съвет Ботевград дава съгласие за изработване на проект за 

изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XXIV-

Магазини в квартал 58 и план за улична регулация на улица с осови точки о.т. 

85а - о.т. 85б - о.т. 85в, както следва: 

          - Променя се уличната регулация и част от УПИ XXIV-Магазини в квартал 

58, която попада в улицата на място, остава в новообразуваната улица с осови 

точки о.т. 85а - о.т. 85б - о.т. 85в - о.т. 85е; 

          - Останалата част от УПИ XXIV-Магазини се разделя и се образуват два 

нови урегулирани имота - УПИ XXXVI - За жилищно строителство и обществено 

обслужване и УПИ XXIV-За жилищно строителство и обществено обслужване, 

съобразно съществуващите ограждения и приложената скица-предложение; 

           -  Променя се местоположението на осови точки о.т. 85а - о.т. 85б - о.т. 85в 

съобразно профила на новообразуваната улица; 

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

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

произтичащите от горното решение процедури. 

   
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

Изготвил: А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД 

                   ПРЕПИС! 

                            

                                                                      

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №17 

                                       гр.Ботевград,26.01.2023 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно Одобряване на проект за изменение 

на подробен устройствен план /ПУП/-План за регулация и застрояване/ПРЗ/ на 

УПИ I- За музей, библиотека БКП, СКС, ДСК, ДЗИ, БНБ и подземен паркинг-

гараж, УПИ III-Градинка и подземен паркинг гараж, УПИ III-За жилищно 

строителство в квартал 49 и прилежащи улици по плана на гр. Ботевград 

/вх.№0801-23/ и  становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 

Общинският съвет –Ботевград  на  основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с т.8 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 

129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията 

(ЗУТ) 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. Одобрява проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/-

План за регулация/ПРЗ/ на УПИ I-За музей, библиотека БКП, СКС, ДСК, ДЗИ, 

БНБ и подземен паркинг-гараж, УПИ III-Градинка и подземен паркинг гараж, 

УПИ III-За жилищно строителство в квартал 49, улица с осови точки о.т. 155а -  

о.т. 376 - о.т. 82 - о.т. 81 и улица с осови точки от о.т 155б към о.т. 529б, както 

следва: 

- Отпадат УПИ I-За музей, библиотека БКП, СКС, ДСК, ДЗИ, БНБ и 

подземен паркинг-гараж, УПИ III-Градинка и подземен паркинг гараж, УПИ III-

За жилищно строителство в квартал 49; 

- Отпадат улица с осови точки о.т. 376 - о.т. 82 - о.т. 81 и улица с осови 

точки от о.т 155б към о.т. 529б; 

- Отваря се улица с осови точки  о.т. 534а -  о.т. 534б - о.т. 534в ( ПИ с 

идентификатор 05815.302.735 и ПИ с проектни идентификатори 05815.302.1159 

и 05815.302.1160), 

 с която се обособява и нов квартал 49а; 

- В квартал 49 се образуват нови УПИ както следва: 

УПИ I - Административен център и обществено обслужване (ПИ с 

проектeн идентификатор 05815.302.1153 и част от ПИ с идентификатор 

05815.302.755); 



УПИ II - Читалище, жилищно строителство и обществено обслужване 

(ПИ с проектни идентификатори 05815.302.1154, 05815.302.1155, 

05815.302.1156 и част от ПИ с идентификатор 05815.302.1062); 

УПИ III - Площад (ПИ с проектeн идентификатор 05815.302.1152); 

УПИ VI - Жилищно строителство и обществено обслужване (ПИ с 

проектни идентификатори 05815.302.1162, 05815.302.1164); 

УПИ VII - Жилищно строителство и обществено обслужване (ПИ с 

идентификатор 05815.302.741); 

УПИ VIII - Жилищно строителство и обществено обслужване (ПИ с 

идентификатор 05815.302.740); 

УПИ IX - Жилищно строителство и обществено обслужване (ПИ с 

идентификатор 05815.302.847); 

УПИ X - Жилищно строителство и обществено обслужване (ПИ с 

идентификатор 05815.302.739); 

УПИ XI - Жилищно строителство и обществено обслужване (ПИ с 

идентификатор 05815.302.736 и ПИ с проектен идентификатор 

05815.302.737); 

УПИ XII - Обществен паркинг (ПИ с идентификатори 05815.302.738,  

05815.302.1095 и ПИ с проектни идентификатори 05815.302.1157, 

05815.302.1158, 05815.302.1163); 

УПИ XIII - Жилищно строителство (ПИ с идентификатор 05815.302.724); 

УПИ XIV - Жилищно строителство (ПИ с идентификатор 05815.302.725); 

УПИ XV - Жилищно строителство (ПИ с идентификатор 05815.302.726); 

УПИ XVII - Жилищно строителство (ПИ с идентификатор 

05815.302.727); 

УПИ XVIII - Жилищно строителство (ПИ с идентификатор 

05815.302.728); 

УПИ XIX - Жилищно строителство (ПИ с идентификатор 05815.302.729); 

  - В квартал 49a се образуват нови УПИ както следва: 

УПИ I - За обществено обслужване и търговска дейност  (ПИ с проектен 

идентификатор 05815.302.1161); 

УПИ II - За обществено обслужване и търговска дейност  (ПИ с 

идентификатор 05815.302.734); 

Променя се границата на УПИ XIV-832 съобразно имотната граница на 

ПИ с идентификатор 05815.302.732, съгласно графичната част на проекта. 

  - Изменението на плана за застрояване предвижда: 

 Обособяването на устройствена зона „Ц“ (Смесена централна) в обхвата 

на изменението с показатели на застрояване - плътност на застрояване 

(Пзастр) – макс 60%, интензивност на застрояване (Кинт) – макс 2 и 

озеленена площ (Позел) – мин 30%;  



 Запазване на съществуващия сграден фонд и възможност за бъдещо 

застрояване в обхвата на ограничителните строителни линии, както е 

отразено в графичната 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 

                                                      №18 

                                       гр.Ботевград,26.01.2023 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИЛИН ЧЕРНЯШКИ  – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД на Докладна записка относно 

предложение за удостояване с Почетна грамота на  г-жа Радка Гетова, по повод 

Патронния празник на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград 

/вх.№0801- 22/  становища на Постояннит5е комисии по  същия въпрос, 

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

местното самоуправление и местната администрация и на осн. чл.51,ал.2 и 

ал.3,т.1 от Наредбата за символиката и отличията на Община Ботевград 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.Присъжда отличие  „Почетна грамота“  на Радка Георгиева Гетова – старши 

учител по химия и опазване на околната среда, за дългогодишна педагогическа 

дейност и висок професионален опит за периода 1992-2019 година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил: А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД 

                   ПРЕПИС! 

                            

                                                                      

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №19 

                                       гр.Ботевград,26.01.2023 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно именуване на улица в община 

Ботевград /вх.№0801-5/ и становище на Постоянната комисия по местно 

самоуправление и законност  по  същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  

на  основание чл.21,ал.1,т.18 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  проведено  гласуване с 26 гласа „за“,0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                                                                          

  

Р Е  Ш И: 
 

1.Именува улица в град Ботевград, както следва: 

1.1.Улица,определена с о.т.1019-о.т.1012-о.т.1013-о.т.1014-о.т.1010-

о.т.1008-о.т.1005-о.т.1004-о.т.1005а-о.т.977 се именува улица 

„Мостеница“. 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да извърши произтичащите от 

т.1 процедури. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил: А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД 

                   ПРЕПИС! 

                            

                                                                      

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №20 

                                       гр.Ботевград,26.01.2023 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 /вх.№0801-1/ и становище на Постоянната комисия по 

местно самоуправление и законност  по  същия въпрос, Общинският съвет –

Ботевград  на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от 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 20 гласа „за“,2 гласа „против“, 1 глас „въздържал се“ от 

общ брой общински съветници 29,                                                                          

  

Р Е  Ш И: 
1. Предоставя на наследниците на Христо Миков Йотов, следния 

земеделски имот: 

-  Проектен имот с идентификатор 05815.2.96, с площ – 459 кв.м., трайно 

предназначение на територията: земеделска, НТП: нива, находящ се в 

местността „Мухалница”, гр. Ботевград, при граници и съседи, съгласно 

скица на поземления имот №15-1354314 от 21.11.2022 г.  

Идентифицираният проектен имот е идентичен с признатия в Решение на 

ОСЗ №9477*/18.10.1995 г. имот в местността „Мухалница“, с площ от 1100 

кв.м. и съвпада с поземлен имот с идентификатор 05815.2.96 (номер на 

имот по КВС 002096) – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

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

на Стефан Иванов Стаменов, наследник на Христо Миков Йотов, 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 
                                                           №21 

                                       гр.Ботевград,26.01.2023 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 

енергийно и техническо обследване, както и за изготвяне на технически 

инвестиционен проект за обект „Основен ремонт и пристройка на Дом за стари 

хора „Д-р Адриян Атанасов“, находящ се в ПИ с идентификатор 

05815.304.758/вх.№0801-25/и становища на Постоянните комисии по същия 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, и проведено 

поименно  гласуване с 23 гласа „за“,0 гласа „против“, 1 глас „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 65 688 /Шестдесет и пет хиляди 

шестстотин  осемдесет и осем/лева, необходими за изготвяне на енергийно 

и техническо обследване, както и  изготвяне на технически инвестиционен 

проект за обект „Основен ремонт и пристройка на Дом за стари хора „Д-р 

Адриян Атанасов“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 

05815.304.758“. 

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

т.1 действия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
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