
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 Изх. № 9400-552 /18.02.2016г. 

ГОСПОДИН(ГОСПОЖО) .........................................................  .  

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и чл. 34, ал. 2, т.1 от  

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 

администрация Ботевград,СВИКВАМ Общинският съвет- 

Ботевград на пето редовно заседание, което ще се състои на 

25.02.2016г. (четвъртък) от 17.00 часа в малкия салон на 

читалище „Христо Ботев",гр. Ботевград, при следния проект за 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  

1.Информация за дейността на  „БАЛКАНГАЗ 2000”АД за периода 

01.01.2015 година-31.12.2015 година /вх.№61/ 

Докладва: Тихомир Николов-Изпълнителен директор 

Становище  от кмета на община Ботевград /вх.№74/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

2.Докладни записки : 

2.1.Докладна записка относно   увеличаване капитала на „Многопрофилна 

болница за активно лечение-Ботевград” , гр.Ботевград /вх.№77/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

2.2. Докладна записка относно даване съгласие  с наличните количества 

депонирани земни скални маси, добити при изграждането на 

обект”Регионално депо за неопасни отпадъци”-град Ботевград да не се 

извършват разпоредителни сделки през следващите 5 години/вх.№50/ 

Докладва:Иван Гавалюгов- Кмет на Община Ботевград 

2.3. Докладна записка относно възникнал спор между Община Ботевград и 

фирма „Травъл Медиа Груп” ЕООД по изпълнение на договор /вх.№59/ 

Докладва:Иван Гавалюгов- Кмет на Община Ботевград 

2.4. Докладна записка относно изменение и допълнение в Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Ботевград /вх.№ 75/ 

Докладва:Иван ГавалюговКмет на Община Ботевград   
    



2.5.Докладна записка относно приемане на Стратегия на 

Община Ботевград за управление  на общинската собственост за 

периода 2016-2019 г. /вх.№ 66/ 

Докладва:Иван Гавалюгов 

  Кмет на Община Ботевград 

2.6.Докладна записка  относно  приемане на Програма за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 
на Община – Ботевград през 2016 г.  /вх.№ 67/ 

Докладва:Иван Гавалюгов 

  Кмет на Община Ботевград 
2.7.Докладна записка относно определяне на годишни пазарни 
наемни цени за 2016 година при отдаване под наем на 1 дка 
общинска земеделска земя, в землището на община Ботевград 
/вх.№68/ 

Докладва:Иван Гавалюгов 

  Кмет на Община Ботевград 
 2.8.Докладна записка относно отдаване под наем на пасища,мери 
и ливади от общински поземлен фонд за общо и индивидуално 
ползване за стопанската 2016-2017 година /вх.№23/ 

Докладва:Иван Гавалюгов 

  Кмет на Община Ботевград 
 2.9.  Докладна записка относно  приемане Стратегия за развитие 
на социалните услуги в  община Ботевград за периода 2016 -2020 
година. /вх.№64/ 

Докладва:Иван Гавалюгов 

  Кмет на Община Ботевград 
 2.10. Докладна записка относно  годишен план за развитие на 
социалните услуги в община Ботевград за 2016-2017 година 
Ботевград/вх.№63/ 

Докладва:Иван Гавалюгов 

  Кмет на Община Ботевград 
2.11. Докладна записка относно приемане  на годишен план за 
младежта през 2016 година в  Община Ботевград/вх.№76/ 

Докладва:Спасен Ценов 

  общински съветник 
2.12.Докладна записка относно даване съгласие за учредяване 
право  на преминаване и право на прокарване през недвижим 
имот-публична общинска собственост /вх.№47/.  

Докладва:Иван Гавалюгов 

  Кмет на Община Ботевград    
2.13.Докладна записка относно  разрешаване изработване проект 
за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.3 по плана на в.з. 
„Зелин”,гр.Ботевград/вх.№72/ 

Докладва:Иван Гавалюгов -  Кмет на Община Ботевград    



2.14.Докладна записка относно писмено съгласие от Общински 
съвет за разполагане на рекламно информационен елемент -
билборд върху общински терен /вх.№70/ 

Докладва:Иван Гавалюгов - Кмет на Община Ботевград    

2.15.Докладна записка относно сформиране на група за 
управление,наблюдение и контрол на изпълнението на Интегриран 
план за градско възстановяване /вх.№62/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-  Кмет на Община Ботевград    

2.16.Докладна записка относно  разпределение на общинските жилища 
по видове /вх.№60/ 

 Докладва:Иван Гавалюгов- Кмет на Община Ботевград    

2.17.Докладна записка относно разпределение  и отпускане на 
средствата,предвидени  в бюджета на община Ботевград за 2016 г. за 
инцидентно възникнали нужди на граждани/вх.№52/ 

Докладва:Иван Гавалюгов- Кмет на Община Ботевград    

2.18.Докладна записка относно създаване на Временна комисия за 

проверка на фонда на художествения отдел към Исторически музей-
Ботевград /вх.№78/ 

Докладва:Мартин Тинчев-Председател на Общински съвет  

Ботевград    

2.19.Докладна записка относно отпускане финансови средства за 
организация на церемонията по награждаване на лауреатите от ІІІ 
национален литературен конкурс”Стамен Панчев”/вх.№71/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС-БОТЕВГРАД:     МАРТИН ТИНЧЕВ 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

   


