
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 
     

     Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 226 

Гр. Ботевград, 10.11.2022 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 ,необходими за 

проектантски работи и авторски надзор във вр. с промяна в хода на 

строителството по чл.154 от ЗУТ за  обект „Преустройство, реконструкция и 

промяна предназначението на част от сградата на „Младежки дом“-гр. Ботевград  

в „Младежки център“/вх.№0811-2/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  18  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 24 000 лв. (двадесет и четири 

хиляди лева), необходими за проектантски работи и авторски надзор във 

вр. с промяна в хода на строителството по чл. 154 от ЗУТ за обект: 

„Преустройство, реконструкция и промяна на предназначението на част от 

сградата на „Младежки дом“ - гр. Ботевград в „Младежки център“, 

находяща се в поземлен имот с идентификатор 05815.404.2 и 

административен адрес пл. „Незнаен войн“ №5, гр. Ботевград. 

 

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

по т. 1 действия. 

 

 

 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 
     

     Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 227 

Гр. Ботевград, 10.11.2022 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна  записка относно приемане на процедура за 

подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни 

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

жилищния фонд по националния план за възстановяване и устойчивост и даване 

съгласие, за отпускане на финансови средства от собствени приходи на община 

Ботевград, за изпълнение на процедурата /вх.№0811-5/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на  

основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, и проведено поименно   гласуване   със  17  гласа „за“, 

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

                  

                         Р Е Ш И :         

 

1.Приема процедура за подпомагане на сдружения на собственици за извършване 

на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване по процедура за 

енергийно обновяване на жилищния фонд по националния план за 

възстановяване и устойчивост. 

2.Дава съгласие от собствени приходи на община Ботевград да бъдат отпуснати 

финансови средства в размер до 200 000 (двеста хиляди) лева с включен ДДС за 

подпомагане на Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна 

собственост на територията на община Ботевград, регистрирани по реда на 

Закона за управление на етажната собственост за извършване на подготвителни 

дейности за обследване за енергийна ефективност и обследване за установяване 

на техническите характеристики на сградите и изготвяне на технически 

паспорти, във връзка с последващо кандидатстване на Сдруженията на 

собствениците по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по 

Националния план за възстановяване и устойчивост.  

3.Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички произтичащи по т.1 

и т.2  действия. 

 
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 
     

     Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 228 

Гр. Ботевград, 10.11.2022 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, необходими за 

доставка  на хидромотор със свредел и удължения, за нуждите на ОП“БКС“-гр. 

Ботевград/вх.№0811-4/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  18  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 12 000 лв. (дванадесет хиляди 

лева), необходими за доставка на хидромотор със свредел и удължения за 

нуждите на Общинско предприятие „Благоустройство и комунално 

стопанство” – гр. Ботевград. 

 

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

по т. 1  действия. 

 

 

 

 
 

д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 
     

     Р Е Ш  Е Н И Е  

             № 229 

Гр. Ботевград, 10.11.2022 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 инвентар и материали, за нуждите на новата сграда на ДГ „Здравец“, с. 

Литаково /вх.№0811-3/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   със  17  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 10 548.64 лв. (десет хиляди 

петстотин четиридесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки) за 

закупуване на инвентар и материали за нуждите на ДГ „Здравец“, с. 

Литаково. 

 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 

 

 

 

 


