
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД 

                   ПРЕПИС! 

                            

 

 

                                            

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №1 

                                       гр.Ботевград,27.01.2022 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- 17 / 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 

24 гласа „за“,0 гласа „против“, 0 глас „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 2021 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,27.01.2022 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.№0801-12/ 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 24 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 2022 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 

                                                      № 3 

                                       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.№0801-13/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 24 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 2022/2023 година. 
 

 

 

 

 

 

 
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 на План за действие на 

Община Ботевград  в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на 

българските граждани от ромски произход и други граждани  в уязвимо социално 

положение/2022-2027 ./вх.№0801-11/ и становища на Постоянните комисии по  

същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на  основание чл.21, ал.1, т.12 и 

т.23 и ал.2 от ЗМСМА  и   проведено     гласуване с 22 гласа „за“,0 гласа „против“, 

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

                                                                

 

Р Е  Ш И: 

 

 
 

1. Приема План за действие на Община Ботевград в изпълнение на 

Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски 

произход и други граждани в уязвимо социално положение /2022-2027/. 

 

 

 

 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

        Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД 

                   ПРЕПИС! 

                            

 

 

                                            

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      № 5 

                                       гр.Ботевград,27.01.2022 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  представяне на Стратегически план 

за дейността на Звено „Вътрешен одит“ в община Ботевград за периода 2022-

2024 г и на Годишен план за дейността на Звено „Вътрешен одит“ в община 

Ботевград за 2022 година /вх.№0801-8/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  във вр. с 

чл.34,ал.5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и   проведено     

гласуване с 20 гласа „за“,0 гласа „против“, 1 глас „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,                                                                                      

  

 

Р Е  Ш И: 

 

 
 

1. Приема за сведение Стратегически план за дейността на Звено 

„Вътрешен одит“ в община Ботевград за периода 2022-2024 г. 

2. Приема за сведение Годишен план за дейността на Звено 

„Вътрешен одит“ в 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 

                                                      №6 

                                       гр.Ботевград,27.01.2022 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно  даване съгласие за допълване и 

актуализиране  Програмата за управление и разпореждане  с имотите-общинска 

собственост в община Ботевград през 2022 година/вх.№0801-9/ 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 23 гласа „за“, 0 гласа „против“, 

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

                                                                

 

Р Е  Ш И: 

 
         1. Дава съгласие Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост в община Ботевград през 2022 г. да се актуализира, както 

следва:  

         1.1. Раздел III. буква Б. Имоти, които Община Ботевград има готовност да 

продаде или да учреди право на строеж се допълни със следните имоти: 

         - Проектен имот с идентификатор 05815.305.1224 с площ от 478 кв. м., 

образуван от поземлен имот с идентификатор 05815.305.483, целият с площ 2017 кв. 

м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; УПИ VIII - за жилищно 

строителство; кв. 225 по плана на гр. Ботевград; 

         - Проектен имот с идентификатор 05815.305.1225 с площ от 512 кв. м., 

образуван от поземлен имот с идентификатор 05815.305.1012, целият с площ - 903 

кв. м., от който отнема 52 кв. м. и поземлен имот с идентификатор 05815.305.483, 

целият с площ 2017 кв. м., от който отнема 460 кв. м., трайно предназначение на 

територията: урбанизирана; УПИ VII - за жилищно строителство; кв.225 по плана 

на гр. Ботевград; 



          - Проектен имот с идентификатор 05815.305.1226 с площ от 545 кв. м., 

образуван от поземлен имот с идентификатор 05815.305.1009, целият с площ - 8955 

кв. м., от който отнема 4 кв. м., поземлен имот с идентификатор 05815.305.1012, 

целият с площ - 903 кв. м., от който отнема 102 кв. м. и поземлен имот с 

идентификатор 05815.305.483, целият с площ 2017 кв. м., от който отнема 440 кв. 

м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; УПИ VI - за жилищно 

строителство; кв.225 по плана на гр. Ботевград. 

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

прекрати съсобственост с физически или юридически лица да се допълни със 

следния имот: 

         - Урегулиран поземлен имот I в кв. 12 по плана на с. Липница, целия с 

урегулирана площ от 1845 кв. м.  

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

произтичащите от т.1 на  решението процедури по   ЗОС. 

 

 

 

 

 

 
ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

 

        Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД 

                   ПРЕПИС! 

                            

 

                                           

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      № 7 

                                       гр.Ботевград,27.01.2022 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  одобряване на начална тръжна цена 

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

в Програмата за управление и разпореждане  с имотите-общинска собственост в 

община Ботевград през 2022 година /вх.№-0801-6/ и становища на Постоянните 

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

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

чл. 78 от НРПУРОИ и   проведено   поименно   гласуване с 24 гласа „за“,0 гласа 

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

                                                                             

Р Е  Ш И: 
1. Одобрява начална тръжна цена и дава съгласие за продажба  по реда на 

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

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

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

г, на Общински съвет Ботевград: 

           Поземлен имот с идентификатор 05815.105.44 по КККР на гр. Ботевград, 

с площ от 679 кв. м.; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: 

за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ); категория на земята 

при неполивни условия: 6, номер по предходен план: 105044., местност 

„Чеканица“, гр. Ботевград, при начална тръжна пазарна цена в размер на 17 

300.00 (седемнадесет хиляди и триста) лева без ДДС. Сделката е освободена 

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

произтичащите от т.1 на решението процедури по  ЗОС. 
 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
       

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД 

                   ПРЕПИС! 

                            

                                           

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      № 8 

                                       гр.Ботевград,27.01.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  одобряване на начална тръжна цена 

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

в Програмата за управление и разпореждане  с имотите-общинска собственост в 

община Ботевград през 2022 година /вх.№-0801-10/.и становища на Постоянните 

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

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

чл. 78 от НРПУРОИ и   проведено   поименно   гласуване с 20 гласа „за“,0 гласа 

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

                                                                             

Р Е  Ш И: 
1. Одобрява начална тръжна цена и дава съгласие за продажба  по реда на 

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

недвижими имоти, включен в Програма за управление и разпореждане с имотите 

- общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., представляващи: 

            1.1. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.733 по КККР на гр. 

Ботевград, с площ от 1489 кв. м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана; НТП: за друг вид производствен, складов обект, квартал 177, УПИ 

ХIV, адрес на поземления имот: гр. Ботевград, п. к. 2140, ж. к. „Васил Левски“, 

при начална тръжна цена в размер на 134 010.00 (сто тридесет и четири  хиляди 

и десет) лева без ДДС. Сделката е облагаема. 

            1.2. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.734 по КККР на гр. 

Ботевград, с площ от 1593 кв. м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана; НТП: за друг вид производствен, складов обект, квартал 177, УПИ 

ХV, адрес на поземления имот: гр. Ботевград, п. к. 2140, ж. к. „Васил Левски“ 

при начална тръжна цена в размер на 143 370.00 (сто четиридесет и три  хиляди 

и триста и седемдесет) лева без ДДС. Сделката е облагаема. 

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

произтичащите от т.1 на решението процедури по  ЗОС. 
 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
       

  Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД 

                   ПРЕПИС! 

                            

                                           

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      № 9 

                                       гр.Ботевград,27.01.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предоставяне на земеделски  имоти 

по чл.19,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи/вх.№0801-5/и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 

Общинският съвет –Ботевград  на  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка §27, ал. 2, т. 1 

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

ППЗСПЗЗ и   проведено   поименно   гласуване с 16 гласа „за“,0 гласа „против“, 

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

                                                                

Р Е  Ш И: 
 

1. Предоставя на наследниците на Тодора Христова Дилинска, следния 

земеделски имот: 

- Проектен имот с идентификатор 05815.14.342, НТП: изоставено трайно 

насаждение, с площ от 4.159 дка, категория на земята при неполивни условия: 

шеста, находящ се в местността „Садината”, попадащ в поземлен имот с 

идентификатор 05815.14.338 (имот по КВС 000327) – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 

землището на гр. Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица–проект №15-

1098109 от 08.10.2021 г. 

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

Цветана Цолова Микова, в качеството й на наследник на Тодора Христова 

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

Ботевград, по реда на АПК. 

 

 
 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
       

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД 

                   ПРЕПИС! 

                            

                                           

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      № 10 

                                       гр.Ботевград,27.01.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно именуване на улици в  община 

Ботевград /вх.№0801-16/и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 

Общинският съвет –Ботевград  на  основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация 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.Именува улица в гр. Ботевград, както следва: 

           1.1. Улица определена с о.т.1113-о.т.718-о.т.730-о.т.678 се именува 

„полк. Гаврил Вълканов“. 

           2.Преименува улица „Бабин град“, с. Радотина, общ. Ботевград, като 

           2.1.Улица определена с о.т.129-о.т.125-о.т.189-о.т.36-о.т.16-о.т.15 се 

преименува на улица „Иван Митински“. 

           3. Възлага на кмета на общината да извърши произтичащите от т.1 ит.2 

процедури. 

 

 
 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
       

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД 

                   ПРЕПИС! 

                            

                                           

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      № 11 

                                       гр.Ботевград,27.01.2022 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 

мебели за нуждата на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД /вх.№0801-14/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 22 гласа „за“,0 

гласа „против“, 1 глас „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 на 52 311 (петдесет и две хиляди 

триста и единадесет) лева с включен ДДС на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 

закупуване на мебели за нуждата на „Вътрешно отделение“ на лечебното 

заведение. 

   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 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД 

                   ПРЕПИС! 

                            

                                           

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      № 12 

                                       гр.Ботевград,27.01.2022 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  издръжка на духов оркестър към НЧ “Христо Ботев“ за 

периода м. януари-м. март 2022 година/ вх.№0801-15/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 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 на 71 250 (седемдесет и една 

хиляди двеста и петдесет) лева за издръжката на духов оркестър към 

НЧ „Христо Ботев 1884“ за периода 01.01.2022 г. –  31.03.2022 г. 

 

   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 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД 

                   ПРЕПИС! 

                            

                                           

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      № 13 

                                       гр.Ботевград,27.01.2022 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИЛИН ЧЕРНЯШКИ  – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  попълване 

съставите на Постоянни комисии към ОбС-Ботевградх.№0801-18/и становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на  

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

администрация и чл.20,ал.1, чл.22,ал.1 и ал.2 и ал.3 от Правилника за 

организацията и дейността на ОбС 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. Избира за член  на  Постоянната комисия по местно самоуправление 

и законност – Ваня Красимирова Иванова-общински съветник мандат 

2019-2023 в Общински съвет – Ботевград. 

2. Избира  за член на  Постоянната комисия по териториално развитие и 

екология – Мартин Николаев Василев- общински съветник мандат 

2019-2023 в Общински съвет – Ботевград. 

3. Избира за член  на Постоянната комисия по образование, наука, 

култура и духовни дейности- Цветослав Маринов Захариев- 

общински съветник мандат 2019-2023 в Общински съвет – Ботевград. 

 
 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
       

 

 

 

 

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД 

                   ПРЕПИС! 

                            

                                           

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      № 14 

                                       гр.Ботевград,27.01.2022 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 доставка и монтаж електронни разпределители на 

топлинна енергия /вх.№0801-20/ 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 22 гласа „за“,0 

гласа „против“, 1 глас „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 на 18 723, 60 лв. (осемнадесет 

хиляди седемстотин двадесет и три лева и 60 ст.) с включен ДДС за 

доставката и монтаж на електронни разпределители на топлинна 

енергия, термостатичен вентил , спирателен долен кран и   съответната 

услуга по ежемесечното отчитане на всички радиатори в сградата на ОУ 

„Васил Левски“-гр. Ботевград. 

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 

 



 

 

 

 


