
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

ПРЕПИС!                                                                       
 
 
Р Е Ш Е Н И Е 

                 №22                                                             
гр.Ботевград,17.02.2023 г. 
 

 
ПО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА относно  кандидатстване на Община Ботевград по 
Проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика по 
мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ и мярка М02 
„Подобряване на социалната инфраструктура“/вх.№0802-5 , Общинският съвет –
Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл.54, ал.2, т.2 
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и 
взаимодействието му с общинската администрация на община Ботевград, и 
проведено поименно гласуване, чрез саморъчно положени подписи  с  21  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 за финансиране по Проект 
„Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика с 
проектни предложения, както следва: 
- по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ с 
проектно предложение „Изграждане на два броя самостоятелни съблекални в 
УПИ I за спорт и отдих кв. 70 по План на град Ботевград“ на стойност до 450 000 
лв. с ДДС. 
- по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с проектно 
предложение „Текущ ремонт на вътрешни помещения (перално, гладачно, 
сушилня) и рехабилитация на детски площадки, алеи и тревни площи в ДГ 
„Славейче“, находящо се в УПИ XXI – 3A детски дом, кв. 16, гр. Ботевград“ на 
стойност до 450 000 лв. с ДДС. 
 
2.Дава съгласие Община Ботевград да съфинансира с до 70 % от стойността 
реализацията на проектите 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 

                 №23                                                           
гр.Ботевград,23.02.2023 г. 
 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД на  Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-
Ботевград за второто полугодие на 2022 година /вх.№ 0802-27/ и становища на 
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 23  във вр. с чл.44,ал.1,т.7 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и проведено гласуване  с  22  гласа 
„за“, 0 гласа „против“, 1 глас „въздържал се“ от общ брой общински съветници 
29,                          
 
 
                                                            Р Е Ш  И  : 

 
 
1.Приема  Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Ботевград за 
второто полугодие на 2022 година 
 
 
 
 
 
 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

   
    Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

ПРЕПИС!                                                                       
 
 
Р Е Ш Е Н И Е 

                 №24                                                           
гр.Ботевград,23.02.2023 г. 
 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАН АРБОВ – ДИРЕКТОР НА  ОП „БКС“,гр. 
Ботевград на Отчет за дейността и финансовото състояние на ОП „БКС“, гр. 
Ботевград /вх.№0802-16/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 
Общинският съвет –Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и  местната администрация и проведено гласуване  с  
21  гласа „за“, 0 гласа „против“, 3 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,                          
 
 
                                                            Р Е Ш  И  : 

 
 
1.Приема  Отчет за дейността и финансовото състояние на ОП „БКС“, гр. 
Ботевград за  2022 година. 
 
 
 
 
 
 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

   
   
 
 
  Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

ПРЕПИС!                                                                       
 
 
Р Е Ш Е Н И Е 

                 №25                                                           
гр.Ботевград,23.02.2023 г. 
 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОНКО НЕНЧЕВ –ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК НА 
Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за 
финансово подпомагане на спортните клубове в община Ботевград/вх.№0802-32/ 
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  19  гласа „за“, 0 гласа 
„против“,0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,           
               
 
 
                                                            Р Е Ш  И  : 

 
 
1.Приема  Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните 
клубове в община Ботевград 
 
 
 
 
 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

   
   
 
 
  Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

ПРЕПИС!                                                                       
 
 
Р Е Ш Е Н И Е 

                 №26                                                           
гр.Ботевград,23.02.2023 г. 
 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  приемане на  Отчет за изпълнение 
на Програма за развитие на туризма в Община Ботевград за 2022 година/ 
/вх.№0802-9/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,чл.11,ал.1 и ал.2 от Закона 
за туризма и проведено гласуване  с  22  гласа „за“, 1 глас „против“,2 гласа 
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        
  
 
 
                                                            Р Е Ш  И  : 

 
 

1. Приема Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в 
Община Ботевград за 2022 година. 

 
 
 
 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

   
   
 
 
  Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

ПРЕПИС!                                                                       
 
 
Р Е Ш Е Н И Е 

                 №27                                                           
гр.Ботевград,23.02.2023 г. 
 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  приемане на Програма за развитие 
на туризма в Община Ботевград за 2023 година/ /вх.№0802-10/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,чл.11,ал.1  във вр. с чл.12,т.1,чл.13,ал.6,т.1  от Закона за туризма 
и проведено гласуване  с  24  гласа „за“, 0 глас „против“,2 гласа „въздържал се“ 
от общ брой общински съветници 29,                          
 
 
                                                            Р Е Ш  И  : 

 
 

1. Приема  Програма за развитие на туризма в Община Ботевград за 2023 
година. 

 
 
 
 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

   
   
 
 
  Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

ПРЕПИС!                                                                       
 
 
Р Е Ш Е Н И Е 

                 №28                                                           
гр.Ботевград,23.02.2023 г. 
 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ  – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане 
на Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 
2022 година на „МБАЛ-Ботевград “ЕООД /вх.№0802-17и 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, чл.3,ал.3 от Закона за финансово управление и контрол в 
публичния сектор /ЗФУКПС/ и чл.9,ал.6 от Наредбата за формата, съдържанието, 
сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл.8,ал.1 от ЗФУКПС 
и проведено гласуване  с  23  гласа „за“, 0 глас „против“,3 гласа „въздържал се“ 
от общ брой общински съветници 29,                          
 
 
                                                            Р Е Ш  И  : 

 
1.Приема Доклад за състоянието на системите за финансово управление и 
контрол и въпросник  за самооценка на системите, за финансово управление и 
контрол за 2022 година на „МБАЛ –Ботевград“ ЕООД, гр. Ботевград. 
2. Възлага на Председателя на Общинския съвет-Ботевград да представи  
информацията  по т.1 на кмета на общината, в срок до 28.02.2023 година 
   
 
 
 
 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

   
   
 
 
  Изготвил:А.Нейкова 

 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
ПРЕПИС!                                                                       

 
 
Р Е Ш Е Н И Е 

                 №29                                                           
гр.Ботевград,23.02.2023 г. 
 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ  – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане 
на Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 
2022 година на „БАЛКАНГАЗ 2000 “АД /вх.№0802-18/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, чл.3,ал.3 от Закона за финансово управление и контрол в 
публичния сектор /ЗФУКПС/ и чл.9,ал.6 от Наредбата за формата, съдържанието, 
сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл.8,ал.1 от ЗФУКПС 
и проведено гласуване  с  22  гласа „за“, 1 глас „против“,3 гласа „въздържал се“ 
от общ брой общински съветници 29,                          
 
 
                                                            Р Е Ш  И  : 

 
1.Приема Доклад за състоянието на системите за финансово управление и 
контрол и въпросник  за самооценка на системите, за финансово управление и 
контрол за 2022 година на „БАЛКАНГАЗ 2000 “ АД, гр. Ботевград. 
2. Възлага на Председателя на Общинския съвет-Ботевград да представи  
информацията  по т.1 на кмета на общината, в срок до 28.02.2023 година 
   
 
 
 
 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

   
   
 
 
  Изготвил:А.Нейкова 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
ПРЕПИС!                                                                       

 
Р Е Ш Е Н И Е 

                 №30                                                          
гр.Ботевград,23.02.2023 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  кандидатстване на община 
Ботевград с проект „Реформиране на Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов“, 
гр. Ботевград“ по процедура чрез директно предоставяне на средства от 
Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за 
изпълнение на инвестиции, процедура BG-RRP-11.010 “Извършване на 
строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед 
реформиране на съществуващите домове за стари хора“/вх.№0802-26/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  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 проект 
„Реформиране на Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов“, гр. Ботевград“, в 
рамките на процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за 
възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на 
инвестиции, № BG-RRP-11.010 “Извършване на строителни дейности и доставка 
на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за 
стари хора“. 

2. Дава съгласие Община Ботевград да поеме ангажимент социалната 
услуга за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст да бъде 
поддържана минимум 5 (пет) години след датата на приключване на дейностите 
по инвестицията и верификация на искането за окончателно плащане от страна 
на СНД (Структурата за наблюдение и докладване) по проект“ Реформиране на 
Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов“, гр. Ботевград“, в рамките на 
процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за 
възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на 
инвестиции № BG-RRP-11.010 “Извършване на строителни дейности и доставка 
на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за 
стари хора“. 
 



 
 

3. Дава съгласие Община Ботевград да не променя предназначението на 
сградата/помещенията, обект на интервенция по инвестицията минимум 5 (пет) 
години след датата на приключване на дейностите по инвестицията и 
верификация на искането за окончателно плащане от страна на СНД 
(Структурата за наблюдение и докладване) по проект „Реформиране на Дом за 
стари хора „Д-р Адриян Атанасов“, гр. Ботевград“ в рамките на процедура чрез 
директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и 
устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции № 
BG-RRP-11.010 “Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване 
и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ 

4. Упълномощава Кмета на Община Ботевград да предприеме всички 
необходими действия във връзка с подготовката и кандидатстването с проект 
„Реформиране на Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов“, гр. Ботевград“ в 
рамките на процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за 
възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на 
инвестиции № BG-RRP-11.010 “Извършване на строителни дейности и доставка 
на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за 
стари хора“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

   
   
 
 
  Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

ПРЕПИС!                                                                       
 
Р Е Ш Е Н И Е 

                 № 31                                                          
гр.Ботевград,23.02.2023 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 енергийни 
и технически обследвания на общински сгради, във връзка с кандидатстване на 
община Ботевград по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно 
обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за 
възстановяване и устойчивост  /вх.№0802-30/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  24  гласа „за“, 0 гласа „против“,0 гласа 
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        
  
 
                                                   Р Е Ш  И  : 
 
 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени 
приходи на Община Ботевград в размер до 72 000 лв. (седемдесет и две хиляди 
лева) с включен ДДС, необходими за изготвяне на енергийни и технически 
обследвания на общински сгради, във връзка с кандидатстване на община 
Ботевград по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно 
обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура 
и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост 
   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 

                 № 32                                                          
гр.Ботевград,23.02.2023 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отдаване под наем през 2023 г. на 
пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за общо и индивидуално 
ползване/вх.№0801-13/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 
Общинският съвет –Ботевград  на основание   чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл. 
37и, чл. 37о  от ЗСПЗЗ, чл. 98 от ППЗСПЗЗ и във връзка с изготвени пазарни 
наемни цени от оценител със сертификат за правоспособност за оценка на 
земеделски земи и трайни насаждения №81000314/ 16.08.2011 г. издаден от  
Камарата на оценителите и проведено поименно гласуване  с  23  гласа „за“, 0 
гласа „против“,0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29, 
                         
 
                                                   Р Е Ш  И  : 

 
           1. Дава съгласие Община Ботевград да предостави през 2023 г. пасища, 
мери и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване на 
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селско 
стопански животни, регистрирани в Интегрирана информационна система на 
БАБХ и за общо ползване от общоселските стада. 
 2. Утвърждава Списък на  пасища, мери и ливади за общо и индивидуално 
ползване в община Ботевград за стопанската 2023 – 2024 г. по местонахождение, 
начин на трайно ползване, категория и площ, съгласно Приложение №1. 
            3. Пасища, мери и ливади от Списъка по т. 2 се разпределят на 
правоимащите  собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрирана информационна система 
на БАБХ от комисия, назначена от кмета на Община Ботевград, при условията и 
реда на чл. 100 от ППЗСПЗЗ.  

4. Приема годишен план за паша в община Ботевград за стопанската 2023 
- 2024 г., съгласно Приложение №2. 

5. Утвърждава задълженията на общината и ползвателите за поддържане 
на пасищата, мерите и ливадите, съгласно Приложение №3. 

6. Утвърждава Правила за ползване на общинските мери и пасища за 
отглеждане на животните в съответствие с условията за поддържане на земята в 
добро екологично и земеделско състояние, съгласно приложение №4. 

 



 
 
7.  Определя годишни пазарни наемни цени за стопанската 2023 - 2024 г. 

за 1 (един) дка пасища, мери и ливади по категории и по землища както следва: 
 

№ Населено място Пасища, 
мери от І 
до VІІ 
категория  
 
лева/дка 

Пасища, 
мери от 
VІІІ до Х 
категория 
 
лева/дка 

Ливади, 
мери от І до 
VІІ–ма 
категория  
 
лева/дка 

Ливади, 
мери от 
VІІІ-ма до 
Х-та 
категория 
лева/дка 

1 гр. Ботевград 21.00 19.00 22.00 20.00 
2 с. Врачеш 21.00 19.00 22.00 20.00 
3 с. Трудовец 21.00 19.00 22.00 20.00 
4 с. Скравена 21.00 19.00 22.00 20.00 
5 с. Новачене 21.00 19.00 22.00 20.00 
6 с. Литаково 21.00 19.00 22.00 20.00 
7 с. Радотина 21.00 19.00 22.00 20.00 
8 с. Краево 21.00 19.00 22.00 20.00 
9 с. Рашково 21.00 19.00 22.00 20.00 
10 с. Гурково 21.00 19.00 22.00 20.00 
11 с. Боженица 21.00 19.00 22.00 20.00 
12 с. Липница 21.00 19.00 22.00 20.00 

8. Определя срок на договорите за наем: 5 (пет) стопански години. 
          9. Останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем чрез 
търг по реда на Закона за общинската собственост за срок от една стопанска 
година само на собственици на пасищни селскостопански животни, 
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 
           10. Останалите след провеждане на търга по т. 9 свободни мери, пасища и 
ливади да се отдадат под наем чрез търг за срок от една стопанска година на 
собственици на пасищни животни и на лица, които поемат задължение да ги 
поддържат в добро земеделско и екологично състояние, като търговете се 
провеждат по реда на Закона за общинската собственост. 

11. Общински съвет Ботевград на основание чл. 60 ал. 1 от АПК и във 
връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ и чл. 98, ал. 4 от ППЗСПЗЗ допуска 
предварително изпълнение на настоящото решение, тъй като решението и 
списъкът с имотите следва да се обяви на информационните табла в Общинска 
администрация Ботевград и кметствата и публикува на интернет страницата на 
общината в срок до 01.03.2023 г. 
            12. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира произтичащите 
процедури по реда на  ЗСПЗЗ и ЗОС. 
 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

   



   
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
ПРЕПИС!                                                                       

Р Е Ш Е Н И Е 
                 № 33                                                          
гр.Ботевград,23.02.2023 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  чл. 15, 
ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията /вх.№0802-12/и становища 
на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 
основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с 
чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 60, ал. 3 от 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. 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 Радмила Пламенова Багдатова с постоянен адрес: гр. Ботевград, ул. 
„Георги С. Раковски“ №5, ет. 3, ап. 5, Драган Драганов Багдатов с постоянен 
адрес: гр. Ботевград, ул. „17-ти ноември“ №10 и Цветанка Пеева Багдатова с 
постоянен адрес: гр. Ботевград, ул. „17-ти ноември“ №10, ет. 2, собственици на 
поземлен имот с идентификатор 05815.304.252 по КК и КР на гр. Ботевград, 
съгласно нотариален акт за продажба на недвижим имот №131, том II, рег. 
№3318, дело №279 от 2011 г. и нотариален акт за дарение на недвижим имот – 
акт №49, том II, рег. №1926, дело №222 от 2020 г., за продажба на част от 
общински имот, представляваща:  
          – терен с площ от 44 (четиридесет и четири) кв. м., част УПИ ХХ – за 
обществено обслужване и магазини в кв.  106 по регулационния план на гр. 
Ботевград, която се придава към УПИ ХII-1552, кв. 106, съгласно Проект за 
изменение на ПУП-ПР по чл. 134 от ЗУТ за изменение на УПИ XXII-1552 в кв. 
106 по плана на гр. Ботевград и одобрява пазарна цена на придадената част  в 
размер на 3 960.00 (три хиляди деветстотин и шестдесет) лева, без ДДС. 
Сделката е облагаема. 
          2. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира произтичащите 
процедури по реда на  ЗОС и ЗУТ. 
 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

   



   
  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

ПРЕПИС!                                                                       
Р Е Ш Е Н И Е 

                 № 34                                                          
гр.Ботевград,23.02.2023 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване на съгласие за допълване и 
актуализиране  Програмата за управление и разпореждане с имотите -  общинска 
собственост в община Ботевград през 2023 г.  /вх.№0802-7//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“,0 
гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        
  
                                                   Р Е Ш  И  : 

 
          1. Дава съгласие Програмата за управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост в община Ботевград през 2023 г. да се актуализира, както 
следва:  
  В Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи 
за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в 
капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда 
или за предоставяне за управление, буква Д. Имоти, които община Ботевград има 
намерение да предостави под аренда се включи следният имот:  
 Поземлен имот с идентификатор 73256.522.147 с площ 29 684 кв. м., трайно 
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: 
мочурище, категория на земята: 0, номер по предходен план: 000038. 
          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 

                 № 35                                                         
гр.Ботевград,23.02.2023 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно определяне на годишни наемни 
цени при отдаване под наем на земеделски земи-частна общинска 
собственост/вх.№0802-6/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 
Общинският съвет –Ботевград  на основание  чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, 
ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от ЗОС, чл. чл. 24а, ал. 4  от ЗСПЗЗ и чл. 32 от НРПУРОИ и 
проведено поименно гласуване  с  23  гласа „за“, 0 гласа „против“,0 гласа 
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        
  
                                                       Р Е Ш  И  : 

1. Дава съгласие на Кмета на община Ботевград да отдава под наем, за 
срок до 5 (пет) години, свободни нежилищни имоти – частна общинска 
собственост – земеделски земи от общинския поземлен фонд, собственост на 
Община Ботевград и такива по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване: 
ниви, изоставени трайни насаждения и други след провеждане на публични 
търгове с тайно наддаване. 
             2. Определя начални тръжни годишни наемни цени при отдаване под 
наем през 2023 г. на земеделски земи, собственост на община Ботевград и такива 
по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ по категории, както следва: 
 

№ Населено 
място 

Ниви 
от І до VІІ 
категория 

лв./дка 

Ниви 
от VІІІ до Х 
категория 

лв./дка 

Изоставени 
трайни 

насаждения и 
други 

от І до VІІ 
категория   

лв./дка 

Изоставени 
трайни 

насаждения 
и други 

от VІІІ до Х 
категория   

лв./дка 
1 гр. 

Ботевград 
26.00 23.00 21.00 19.00 

2 с. 
Боженица 

26.00 23.00 21.00 19.00 

3 с. Врачеш 26.00 23.00 21.00 19.00 
4 с. Гурково 26.00 23.00 21.00 19.00 
5 с. Краево 26.00 23.00 21.00 19.00 
6 с Липница 26.00 23.00 21.00 19.00 
7 с. Литаково 26.00 23.00 21.00 19.00 



8 с. Новачене 26.00 23.00 21.00 19.00 
9 с. Радотина 26.00 23.00 21.00 19.00 

10 с. Рашково 26.00 23.00 21.00 19.00 
11 с. Скравена 26.00 23.00 21.00 19.00 
12 с. Трудовец 26.00 23.00 21.00 19.00 

 
            3. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира 
произтичащите процедури по т. 1 и т. 2 по реда на  ЗОС и ЗСПЗЗ. 

 
 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

   
   
 
 
  Изготвил:А.Нейкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
ПРЕПИС!                                                                       

Р Е Ш Е Н И Е 
                 № 36                                                         
гр.Ботевград,23.02.2023 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под 
наем на помещение, находящо се в общински недвижим имот – двуетажна 
масивна сграда  (”Читалище” в с. Литаково”),  построена в УПИ І в кв. 61 по 
регулационния план на с. Литаково./вх.№0802- 23   и становища на Постоянните 
комисии по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание чл.21, 
ал.1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от ЗОС, чл. 20, ал. 1 и ал. 2 
от НРПУРОИ и  във връзка с Тарифата за определяне на минимален месечен наем 
на 1 кв. м. полезна площ при отдаване под наем на общински имоти към 
НРПУРОИ и проведено поименно гласуване  с  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 отдаде под наем за срок от 4 (четири) години, чрез 

публичен търг  с тайно наддаване част от недвижим имот –  общинска собственост, 
представляваща:  

     - Помещение площ от 2.2 кв. м., с размери 2.00м. х 1.10 м., находящо се на 
партерен етаж в дясно (бивше гише за продажба на билети) на двуетажна масивна 
сграда (”Читалище” в с. Литаково), със застроена площ  550.00 кв.м., находяща се 
в УПИ І в кв. 61 по регулационния план на с. Литаково. , при начална тръжна 
месечна наемна цена в размер на 20.00 (двадесет) 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 реда на  ЗОС. 
 

 
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

   
   
 
 
  Изготвил:А.Нейкова 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
ПРЕПИС!                                                                       

Р Е Ш Е Н И Е 
                 № 37                                                         
гр.Ботевград,23.02.2023 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  продажба на едно жилище, частна 
общинска собственост/вх.№0802-20/и становища на Постоянните комисии по 
същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА и във връзка с чл.47, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗОС, чл.42, ал.1 и чл. 40 от 
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за 
настаняване под наем в общински жилища и проведено поименно гласуване  с  
23  гласа „за“, 0 гласа „против“,0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,                          
                                                   Р Е Ш  И  : 
 
 
1.Дава съгласие да бъде продадено жилище, частна общинска собственост, 
находящо се на адрес, гр. Ботевград,  жк.”Васил Левски”, бл.63,  вх.Б, ет.4, ап.10, 
на Владислав Божидаров Ангелов  за сумата от 85 000,00 лв.  /осемдесет и пет  
хил. лв./  
2.На основание чл.40, ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на 
жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, жилището по 
т.1 не може да се отдава под наем или да бъде обект на разпореждане за срок от 
5 години. 
3.Възлага на кмета да изпълни процедурите по реда на Наредбата за условията и 
реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински 
жилища. 
 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

   
   
 
 
  Изготвил:А.Нейкова 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

ПРЕПИС!                                                                       
Р Е Ш Е Н И Е 

                 № 38                                                         
гр.Ботевград,23.02.2023 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД на Докладна записка  относно разпределение  на общинските 
жилища по видове/вх.№0802-19/и становища на Постоянните комисии по същия 
въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 
и чл.3, ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди 
и за настаняване под наем в общински жилища 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.Определя общ брой общински жилища -192 /сто деветдесет и две / и  4 
/четири/ стаи и разпределението им, както следва: 

 1.1. Жилища за отдаване под наем–20 /двадесет / бр. и 2 стаи; 
 1.2. Жилища за продажба –  171 /сто седемдесет и едно / бр.; 

1.3. Резервни жилища – 2 стаи;  
1.4. Ведомствени жилища – 1/един/ бр.; 
 
 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

   
   
 
 
  Изготвил:А.Нейкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

ПРЕПИС!                                                                       
Р Е Ш Е Н И Е 

                 № 39                                                         
гр.Ботевград,23.02.2023 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД Докладна записка относно даване съгласие за разделяне 
земеделски имот общинска собственост – ПИ и идентификатор 
51946.626.1,м.“Добрина чукла“ по КККР на с. Новачене, общ. 
Ботевград/вх.№0802-29/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 
Общинският съвет –Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 
25, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), 
чл. 72 от Закона за наследството (ЗН) и проведено поименно гласуване  с  23  
гласа „за“, 0 гласа „против“,1 глас „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,                          
                                                 
                                                   Р Е Ш  И  : 
 
 
      1. Дава съгласие за разделянето на поземлен имот с идентификатор 
51946.626.1,   м. „Добрина чукла“ по КККР на  с. Новачене, общ. Ботевград - 
земеделска територия, с начин на трайно ползване (НТП) - пасище и обща площ 
881352 кв. м., като същият се раздели и се образуват два нови имота със същото 
предназначение и НТП, единият с приблизителна площ от 500 000 кв. м. 
       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 

                 № 40                                                         
гр.Ботевград,23.02.2023 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД Докладна записка относно даване на нотариално заверено 
писмено съгласие по реда на чл.21,ал.5 от ЗУТ за свързано ниско застрояване 
между урегулирани поземлени имоти находящи се в кв.83,с.Трудовец,съгласно 
приложена скица-предложение/вх.№0802-21/и становища на Постоянните 
комисии по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 5 от 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. Упълномощава Кмета на Община Ботевград да даде нотариално 

заверено писмено съгласие, по реда на чл. 21, ал. 5 от ЗУТ за свързано 
ниско застрояване между УПИ IV-1910 и УПИ XIII-1904, 1903 кв. 83,                
с. Трудовец, съгласно приложена скица-предложение. 

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 

                 № 41                                                         
гр.Ботевград,23.02.2023 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД Докладна записка относно разрешаване изработването на ПУП-
ПЗ на ПИ с идентификтатор 12283.234.93 по ККККР на землището на с. Врачеш, 
община Ботевград, м.“Чеканица“ с цел промяна предназначението на земеделска 
земя./вх.№0802-1/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 
Общинският съвет –Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и мл.20 от ЗМСМА 
във вр. с дейностите по чл.124а,ал.1 и ал.5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ във вр. 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 изработването на проект за ПУП-ПЗ на Поземлен имот с 
идентификатор 12283.234.93,м.Чеканица по КККР на с.Врачеш,община 
Ботевград с цел промяна предназначението  на имота за неземеделски нужди и 
изграждане на обект „Промишлена и складова сграда“, със съответните 
технически показатели:височина  на сграда-Н-технологична,Кинт –до 
2,плътност на застрояване – до 80%,озеленяване-мин.20%,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 

                 № 42                                                         
гр.Ботевград,23.02.2023 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на 
финансови средства от собствени приходи на община Ботевград, необходими за 
извършване на строително монтажни работи на общински обекти /вх.№0802-24/. 
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  
22  гласа „за“, 1 гласа „против“,0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,                          
                                
                       Р Е Ш  И  : 
 
1.. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени приходи 
на Община Ботевград в размер на 191 868,48 лв. (сто деветдесет и една хиляди 
осемстотин шестдесет и осем лева и четиридесет и осем стотинки) необходими 
за „Преустройство на съществуваща сграда във временен приют за 
безстопанствени животни, находяща се в УПИ IV, кв. 210, гр. Ботевград, идент. 
номер 05815.303.63“ – допълнителни СМР“. 
  
2. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени приходи 
на Община Ботевград в размер на 224 313,10 лв. (двеста двадесет и четири 
хиляди триста и тринадесет лева и десет стотинки) необходими за „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“ – Етап 2“. 
  
3. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени приходи 
на Община Ботевград в размер до 300 000 лв. (триста хиляди лева) необходими 
за „Текущ ремонт на тротоарни настилки по ул. „Патриарх Евтимий“, бул. 
„България“, ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Стамен Панчев“ в гр. Ботевград“. 
  
4. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени приходи 
на Община Ботевград в размер до 324 000 лв. (триста двадесет и четири хиляди 
лева) необходими за „Ремонт на водопроводи по:  
ул. „Патриарх Евтимий“ в участък от ул. „Цар Иван Шишман“ до бул. „Цар 
Освободител“  на гр. Ботевград“; 



ул. „Цар Иван Шишман“ в участък от ул. „Стара Планина“ до ул. „Патриарх 
Евтимий“  на гр. Ботевград“; 
ул. „Божко Божилов“ в участък от ул. „Цар Иван Шишман“ до бул. „Цар 
Освободител“ на гр. Ботевград“; 
ул. „Патриарх  Евтимий“ от ул. „Хаджи Димитър“ до ул. „Плиска“ на гр. 
Ботевград“; 
 - ул. „Хан Аспарух“  от бул. „Цар  Освободител“ до  ул. „Зелинград“ на гр. 
Ботевград“. 
 
5. Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички произтичащи по т. 
1 - 4 действия. 
 
 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

   
   
 
 
  Изготвил:А.Нейкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

ПРЕПИС!                                                                       
Р Е Ш Е Н И Е 

                 № 43                                                         
гр.Ботевград,23.02.2023 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на 
финансови средства от собствени приходи на община Ботевград за обновяване 
на сценичния гардероб на НЧ „19-ти септември 1906“-с.Скравена и на НЧ 
„Никола Василев Ракитин1890“,с.Трудовец /вх.№0802-28/и становища на 
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и проведено  поименно гласуване  с  23  гласа „за“, 0 гласа 
„против“,0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29, 
                         

                                
                       Р Е Ш  И  : 
 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати средства в размер на 6070 лева в полза 
на НЧ„19-ти септември 1906“-с.Скравена  за закупуване  на 42 броя 
сценични костюма за нуждите на самодейните състави. 

2.  
3. Дава съгласие да бъдат отпуснати средства в размер на 14 472  лева в полза 

на НЧ „Никола Василев Ракитин1890“,с.Трудовец за закупуване  на 52 
броя сценични костюма за нуждите на танцови групи – юноши и младежи. 
 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

   
   
 
 
  Изготвил:А.Нейкова 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

ПРЕПИС!                                                                       
Р Е Ш Е Н И Е 

                 № 44                                                         
гр.Ботевград,23.02.2023 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД на . Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на 
финансови средства от собствени приходи на община Ботевград ,необходими за 
закупуване и доставка на 4 бр. бетонни саксии с пейки по индивидуален 
проект./вх.№0802-2/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 
Общинският съвет –Ботевград  на основание 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 16 750 лв. (шестнадесет хиляди седемстотин 
и петдесет лева), необходими за закупуване и доставка на 4 бр. бетонни саксии 
с пейки по индивидуален проект. 
 
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 

                 № 45                                                        
гр.Ботевград,23.02.2023 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на 
финансови средства от собствени приходи на община Ботевград за закупуване на 
8 бр. камери с автоматично разпознаване на регистрационни табели /вх.0802-31/и 
становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –
Ботевград  на основание 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 от собствени приходи на община Ботевград да бъдат отпуснати 
финансови средства в размер до 10 000 (десет хиляди) лв. с включен ДДС за 
закупуване на 8 броя камери с автоматично разпознаване на регистрационни 
табели. 
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 

                 № 46                                                        
гр.Ботевград,23.02.2023 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.№0802-22/и становища на Постоянните комисии по 
същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание 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  със  17  гласа 
„за“, 4 гласа „против“,2 гласа „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 05815.62.59, с площ – 1525 кв.м., трайно 
предназначение на територията: земеделска, НТП: нива, находящ се в местността 
„Пръдлювец”, гр. Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица-проект на 
поземления имот №15-56932 от 20.01.2023 г.  
Идентифицираният проектен имот попада в общ масив с признатия в Решение на 
ОСЗ №9477*/18.10.1995 г. имот в местността „Садината“, с площ от 2200 кв.м. и 
попада в поземлен имот с идентификатор 05815.62.25 (бивш номер на имот по 
КВС 062025) – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 
2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение на 
Ивайло Василев 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 

                 № 47                                                        
гр.Ботевград,23.02.2023 г. 
 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИЛИН ЧЕРНЯШКИ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  избиране 
представители на ОбС-Ботевград в комисията, която проверява изпълнението на 
критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и издава протокол за 
разпределението на  сумите /вх.№0802-33/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  със  17 гласа „за“, 0 гласа „против“,1 глас „въздържал се“ от общ брой 
общински съветници 29,                                                                                     
   

Р Е  Ш И: 
 

 
1.Избира представители на Общинския съвет- Ботевград в състава  на 
комисията  по чл.10,ал.1 и ал. 2 от изготвената Наредба за условията и  
реда за финансово подпомагане  на спортните клубове в Община  
Ботевград, както следва: 
1.1. Йонко Ненчев - общински съветник 
1.2. Иван Николов - общински съветник  
1.3. Любчо Василев- общински съветник 
 

 
 
 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
  
Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

ПРЕПИС!                                                                       
 
 
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е 

                 № 48                                                       
гр.Ботевград,23.02.2023 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  
БОТЕВГРАД на  Докладна записка отнсно даване на съгласие за отпускане на 
финансови средства от собствени приходи на община Ботевград за закупуване на 
техника за нуждите на ОП „БКС“ – Ботевград/вх.№0802-35//и становища на 
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на 
основание 21, ал. 1, т. 6 и 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и проведено  поименно гласуване  с  23  гласа „за“, 0 гласа 
„против“,0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,           
               
                                
                       Р Е Ш  И  : 
 
1.Дава съгласие от собствени приходи на община Ботевград да бъдат отпуснати 
финансови средства в размер до 84 000 (осемдесет и четири хиляди) лв. с 
включен ДДС за закупуване на надстройка за сметовоз вариопреса 20-22т.  
2.Дава съгласие от собствени приходи на община Ботевград да бъдат отпуснати 
финансови средства в размер до 62 000 (шестдесет и две хиляди) лв. с включен 
ДДС за закупуване на трактор 100 кс. 
3.Дава съгласие от собствени приходи на община Ботевград да бъдат отпуснати 
финансови средства в размер до 3100 (три хиляди и сто) лв. с включен ДДС за 
закупуване на двуосо ремарке до 750 кг. 
4.Дава съгласие от собствени приходи на община Ботевград да бъдат отпуснати 
финансови средства в размер до 13 300 (тринадесет хиляди и триста) лв. с 
включен ДДС за закупуване на бус товаропътнически. 
5.Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички произтичащи от т.1 
до т.4 действия. 
 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

    Изготвил:А.Нейкова 



 
 
 

 


