
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

    Р Е Ш  Е Н И Е  

             №230 

Гр.Ботевград,13.10.2020 г. 
 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТГЕВГРАД   на Докладна записка относно обявяване на конкурс за избор на 
управител на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД /вх.№0810-4/ и становища на 
постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на 

основание  чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните 
заведения и чл. 3, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 5, ал. 1 и ал. 3, чл. 6 от Наредба № 

9/29.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и    

проведено поименно гласуване   с   22 гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 гласа 
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         

                    
 

          Р Е Ш И: 
 

 
     1.  Обявява конкурс за избор на Управител на „Многопрофилна болница за 

активно лечение - Ботевград” ЕООД, за срок от три години, съгласно чл. 3 от 

Наредба № 9/29.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 

възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. 

1.1. Изисквания към кандидатите: 

1.1.1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” 

по медицина или дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт 

или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и 

управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или 

преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за 

висшето образование в областта на здравния мениджмънт. 

1.1.2.  Да има най-малко 5 (пет) години трудов стаж като лекар или 

икономист, кандидатите притежаващи образователно - квалификационна степен 

„магистър” по медицина да имат придобита основна специалност.  

1.1.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани. 

http://web.apis.bg/p.php?i=11492#p350358
http://web.apis.bg/p.php?i=11492#p350358


 

1.2. Необходими документи: 

За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни 

плика, както следва: 

Плик № 1 съдържа: 

-  Заявление за участие в конкурс; 

-    Документи, удостоверяващи образователно - квалификационна степен, 

квалификацията и специалността съгласно т. 1.1.1; 

-   Документ за самоличност; 

-  Удостоверение за трудов стаж и документ за придобита основна 

специалност; 

-  Свидетелство за съдимост;  

-  Автобиография (CV). 

 

Плик № 2 съдържа: 

 -  Писмена разработка на програма за развитие и дейността на 

„Многопрофилна болница за активно лечение - Ботевград” ЕООД за 

тригодишния период. 

Плик №1 и плик №2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията 

се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.  

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват 

името на подателя, датата и часът на приемането му. 

Документите се подават лично, или чрез надлежно упълномощено лице в 

ЦИОГ на Община Ботевград, пл. „Освобождение“ № 13. 

1.3.Срок и място за подаване на документите: до 17:30 часа, на 16.11.2020 г. в 

ЦИОГ на Община Ботевград. 

1.4.  Темите, предмет на събеседването: Програма за развитие и дейността 

на „Многопрофилна болница за активно лечение - Ботевград” ЕООД за 

тригодишния период. 

1.5.   Дата, час и място на провеждане на конкурса: 17.11.2020 г., 10:00 ч., 

в зала „Христо Ботев“ – партерен етаж в Общинската администрация. 

Конкурсът ще се проведе на три етапа, както следва: 

- проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания на кандидата; 

- представяне от кандидатите на програма за развитие на дейността на 

лечебното заведение за тригодишен период; 

- събеседване с кандидатите.  



 

 

 

            

 

2. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:  

Председател: Борис Борисов – Зам.-кмет на община Ботевград; 

Секретар: Николай Николов – Началник отдел „Правно – нормативно 

обслужване“ в Община Ботевград; 
Членове 1. Представител на  Районна здравна инспекция; 

  2.д-р Христо Железарски– Магистър по медицина; 

 3.д -р Илин Черняшки – Председател ОбС-Ботевград 

3. Обявата за конкурса да се публикува в един централен и/или един местен 

вестник, както и на интернет страницата на органа, упражняващ правата на 

едноличен собственик на капитала. 

4. Утвърждава проект на договор за възлагане управлението 

(Приложение). 

5.   Възлага на Кмета на община Ботевград да организира произтичащите от 

горепосоченото процедури. 

 

 
 

 
 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
         ПРЕПИС! 

      

 

    Р Е Ш  Е Н И Е  

             №231 

Гр.Ботевград,13.10.2020 г. 
 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТГЕВГРАД   на Докладна записка относно промяна  в структурата и 
числеността  на персонала в Общинската администрация/вх.№0810-10/ 

и становища на постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – 
Ботевград  на основание чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА и чл.4,ал.1 и ал.3 от Закона за 

администрацията   и    проведено  гласуване   с   22 гласа „за“, 0 гласа „против“,  
0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         

                    
          Р Е Ш И: 

 
1. Одобрява частично изменение на структурата на Общинската 

администрация-съгласно Приложение 1 към докладната записка, считано от 
влизане в сила на Решението на Общинския съвет, като се създава Дирекция 
„Правно обслужване и общинска собственост“ с обща численост 14 бр. 

персонал, в рамките на утвърдената обща численост ,която включва: 
 

-Директор на дирекция „Правно обслужване и общинска собственост“ с  
численост 1 бр. 

-Отдел „Правно-нормативно обслужване“ с численост от 6 бр. 
-Отдел „Икономически дейности и общинска собственост“ с численост от 7 бр. 

 
 2.  Кметът на общината да отрази съответните корекции в длъжностното 

разписание на общинската администрация, както и да извърши промени в 
Устройствения правилник на същата, съгласно настоящето решение. 

 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

    Р Е Ш  Е Н И Е  

             №232 

Гр.Ботевград,13.10.2020 г. 
 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТГЕВГРАД   на Докладна записка относно съгласие за бракуване на 
движими материални активи-частна общинска  собственост стопанисвани от 
кметство с. Трудовец /вх.№0810-8 и становища на постоянните комисии по 

същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание чл.21,ал.1,т.6 и т.8 
от ЗМСМА, чл.65,т.5 и чл.71 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество   и  поименно     гласуване   с   16 гласа 
„за“, 1 глас „против“,  5 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 

29,         
                    

          Р Е Ш И: 
 

 
1. Дава съгласие Кметство с. Трудовец да  извърши продажба чрез търг на  

ВАЗ 21213, с регистрационен № СО 20-80СВ. 
 
2. Възлага на кмета на с. Трудовец да организира процедурите произтичащи 

от т.1 на решението 
 

 
 

 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 
 
 

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

    Р Е Ш  Е Н И Е  

             №233 

Гр.Ботевград,13.10.2020 г. 
 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   Докладна записка относно разрешаване  изработването на проект 
на ПУП-ПП за „Транспортен достъп-път с трайна настилка“,  засягащ имоти с 
идентификатори 12283.234.100 и 12283.234.99 по КККР в землището на 

с.Врачеш /вх.№0810-7/и становища на постоянните комисии по същия въпрос, 
Общинският съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 124а, ал. 1, 
124б, ал. 1 и чл. 110, ал. 1,    т. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), 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. Разрешава за изработване на проект за Подробен устройствен план – 

Парцеларен план (ПУП-ПП) за „Транспортен достъп – път с трайна настилка“, 
засягащ поземлени имоти с идентификатори 12283.234.100 и 12283.234.99 по 
КККР в землището на с.Врачеш, община Ботевград, съгласно приложения 

опорен план. 
       2. Одобрява приложеното задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ. 

       3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от горното решение процедури. 
 

 

 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 
 



 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
         ПРЕПИС! 

      

 

    Р Е Ш  Е Н И Е  

             №234 

Гр.Ботевград,13.10.2020 г. 
 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА ОБЩИНА  

на Докладна записка относно  разрешаване  изработване на проект на ПУП-
ПЗ на ПИ с идентификатор 05815.14.183 по КК и КР на землището на  гр. 

Ботевград, м. Витковска падина с цел промяна предназначението на 
земеделската земя за изграждане на обект „Жилищна сграда“./вх.№0810-5/и 

становища на постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – 
Ботевград  на основание чл. 21, ал.1, т.11 и чл.20 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с 

дейностите по чл.17, ал.1, т.2  от ЗМСМА и  на основание  чл.124а ал.1 и 
ал.5 и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, във връзка с  чл.8,  т.1, чл.12, ал.2 и чл.59, ал.1  

от ЗУТ  и проведено    гласуване   с   23  гласа „за“, 0  гласа „против“,  0 гласа 
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         

                    
          Р Е Ш И: 

 
1.Разрешава изработване на проект за ПУП - ПЗ на Поземлен имот с 

идентификатор 05815.14.183 м.”Витковска падина” по КК и КР на 
гр.Ботевград, с цел промяна предназначението на имота за неземеделски 

нужди „Жилищна сграда“, със съответните технически показатели: 
височина на жилищна сграда – Н- до 10.00м., Кинт – до 1.2, Плътност на 

застрояване – до 60%, Озеленяване – мин. 40%,  предвиди се ниско, 
разположено свободно жилищно  застрояване, съгласно представената 
скица предложение. 

2. Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ заедно с приложен 
проект-предложение за ПУП-ПЗ. 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

    Р Е Ш  Е Н И Е  

             №235 

Гр.Ботевград,13.10.2020 г. 
 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД    на Докладна записка  за учредяване на безсрочно право на 

преминаване и право на прокарване за обект „Външно ел.захранване с кабел за 
„Многофамилна жилищна сграда в ПИ с  идентификатор 05815.305.369 по КК и 

КР УПИ 1-,кв.138 по плана  на гр. Ботевград  /вх.№0810-9/и становища на 
постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  вр. чл. 34, ал. 4 и ал. 6 от ЗОС, вр. чл. 
192, ал. 3 и ал. 5 и чл. 193, ал. 4, вр. ал. 6 от ЗУТ, както и във връзка с 

разпоредбите на чл. 67, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 64, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЕ, 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 за учредяване в полза на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление – гр. 

София 1784, община Столична, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, 
Бизнес център „Бенч Марк“, представлявано от Томаш Пецка, Петър 

Холаковски и Виктор Станчев – членове на Управителния съвет на АД, с 
цел изграждане на обект: „ Външно ел. захранване с кабел  НН-1кV  за 

„Многофамилна жилищна сграда“ в   ПИ с идентификатор  05815.305.369  
по КК и КР на гр. Ботевград, представляващ  УПИ  І - 1771, кв.138  по 

действащият регулационен план на гр. Ботевград.  
на следните вещни права: 
 1.1. Възмездно  безсрочно  право на  преминаване  и  право на 

прокарване  в  ПИ с  идентификатор  05815.305.1151  по КК и КР на гр. 
Ботевград  с  дължина 8,8 /осем цяло  и осем/м. , ширина  2,10/две цяло и 

десет /м. - и  обща  засегната площ  през имота 18,48 /осемнадесет цяло и 
четиридесет и осем/ кв. м.   

  



 

 
ПИ с  идентификатор  05815.305.1151 по КК и КР на гр. Ботевград е частна 

общинска собственост  с  площ  1 350 кв. м.; вид територия-Урбанизирана, НТП-
ср. застрояване  от  10 до 15м. 

Съседи на имота: ПИ  с  идентификатори  05815.305.1152;  05815.305.1035;  
05815.305.218;  05815.305.1032;  05815.305.1052 и 05815.305.216    по КК и КР на 

гр. Ботевград  по КК и КР на гр. Ботевград. 
 1.2. Безвъзмездно  безсрочно право на преминаване и право на 

прокарване през ПИ с идентификатори  05815.305.1032; 05815.305.1035 и  
05815.305.1038  с   обща  дължина  115,5 /сто и петнадесет цяло и пет /метра, 

ширина 2,1 /две цяло и десет/метра   и  обща  засегната площ през  
второстепенни  улици публична общинска собственост 254,10 / двеста 

петдесет и четири цяло и десет/кв. м.  по КК и КР на гр. Ботевград. 
2. Предоставените по точка 1.1 ограничени вещни права да се усвоят от 
Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения ТП проект  по  

части  „Електро“, съгласно  показаната ситуация на трасето. 
3. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването на 

произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ и ЗЕ. 
 

 
 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

    Р Е Ш  Е Н И Е  

             №236 

Гр.Ботевград,13.10.2020 г. 
 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА БОРИС БОРИСОВ – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД    на Докладна записка относно даване съгласие за учредяване на 
безсрочно право на преминаване и право на прокарване за обект „Външно ел. 
захранване с кабел на многофамилна жилищна сграда с търговски 

обекти/пристройка към съществуваща сграда и преустройство на част от нея, 
кв.62 А по действащия  регулационен план на гр. Ботевград /вх.№08-10-3/. 

и становища на постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – 
Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  вр. чл. 34, ал. 4 и ал. 6 от 

ЗОС, вр. чл. 192, ал. 3 и ал. 5 и чл. 193, ал. 4, вр. ал. 6 от ЗУТ, както и във връзка 
с разпоредбите на чл. 67, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 64, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЕ, и 

проведено  поименно     гласуване   с  22  гласа „за“, 0  гласа „против“,  0 гласа 
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         

                    
          Р Е Ш И: 

 
 1. Дава съгласие за учредяване в полза на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление – гр. 

София 1784, община Столична, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, 
Бизнес център „Бенч Марк“, представлявано от Томаш Пецка, Петър 

Холаковски и Виктор Станчев – членове на Управителния съвет на АД, с 
цел изграждане на обект: „ Външно ел. захранване с кабел  НН-1кV  на 

многофамилна жилищна сграда с търговски обекти /пристройка  към 
съществуваща сграда и преустройство на част от нея/“  в  УПИ І, кв.62-А, 

по действащият регулационен план на гр. Ботевград, представляващ ПИ с 
идентификатор 05815.304.888 по КК и КР на гр. Ботевград на следните вещни 

права: 
 1.1. Възмездно  безсрочно  право на  преминаване  и  право на 

прокарване  в  ПИ с  идентификатор  05815.304.38  по КК и КР на гр. 
Ботевград  с  дължина 85 /осемдесет и пет/м.  и  ширина  2,10 /две цяло и 

десет /м. , или  обща  засегната площ  178,5 /сто седемдесет и осем цяло и  
петдесет/ кв. м.   
  

 



 

ПИ с  идентификатор  05815.304.38  по КК и КР на гр. Ботевград е частна 
общинска собственост  с  площ  4 830 кв. м.; вид територия-Урбанизирана, НТП-

ср. застрояване  от  10 до 15м. 
Съседи на имота: ПИ  с  идентификатори- 05815.304.1589;  05815.304.1549; 

05815.304.35; 05815.304.36;  05815.304.39;  05815.304.40; 05815.304.41; 
05815.304.42; 05815.304.43;  05815.304.44  по КК и КР на гр. Ботевград  по КК и 

КР на гр. Ботевград. 
 1.2. Безвъзмездно  безсрочно право на преминаване и право на 

прокарване през ПИ с идентификатори  05815.304.1589 и  05815.304.1547  по 
КК и КР на гр. Ботевград - публична общинска собственост с дължина 70 

/седемдесет/метра  и  обща засегната площ  147 /сто четиридесет и седем/кв. 
м. 

 2. Предоставените по точка 1.1 ограничени вещни права да се усвоят от 
Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения ТП проект  по  
части  „Електро“, съгласно  показаната ситуация на трасето. 

3. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ и ЗЕ.  

 
 

 
 

 
 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

    Р Е Ш  Е Н И Е  

             №237 

Гр.Ботевград,13.10.2020 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 общината за доставка и монтаж на 
скейтборд елементи в градски парк гр. Ботевград /вх.№0810-12/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  16 гласа „за“, 1  глас 
„против“,  6 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 160 475.00 /сто и шестдесет 
хиляди  четиристотин седемдесет и пет/лева с включен ДДС за доставка и 

монтаж на скейтборд елементи „TIP  TIP TAP BASE+“ в  градски парк гр. 
Ботевград. 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да извърши произтичащите по т.1 

действия. 
 

 
 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
         ПРЕПИС! 

      

 

    Р Е Ш  Е Н И Е  

             №238 

Гр.Ботевград,13.10.2020 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 общината за доставка и монтаж на 

детски съоръжения и ударопоглъщаща настилка за мини парк с детска площадка 
в кв. Триъгълника, с. Трудовец /вх.№0810-11/.и становища на постоянните 

комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание 
чл.21,ал.1,т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  и проведено  поименно     гласуване   с  20 гласа „за“, 1  глас 
„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 11 000,00 (единадесет хиляди) лева с 

включен ДДС за доставка и монтаж на детски съоръжения и ударопоглъщаща 
настилка за минипарк с детска площадка в кв. „Триъгълника“, с. Трудовец. 

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

по т. 1   действия. 
 

 
 

 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 


