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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

Изх. № 9400-1469 /24.03.2016г. 

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 седмо редовно заседание, което ще се състои на 

31.03.2016г. (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.Разглеждане на годишните  финансови отчети  за 2015 година и 

приемане на бизнес-планове за 2016 година  на : 

1.1.„МБАЛ-Ботевград”ЕООД,гр.Ботевград /вх.№82/ 

 Докладва: д-р Филип Филев-Управител на „МБАЛ-Ботевград”ЕООД 

Становище  от кмета на община Ботевград /вх.№1024/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

1.2.„В и К-БЕБРЕШ”ЕООД ,гр. Ботевград/вх.№1026/ 

 Докладва: Цветозар Гаврилов-Управител на „ВиК-Бебреш”ЕООД 

Становище  от кмета на община Ботевград /вх.№1038/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

2.„Ботевградски вести” ЕООД ,гр. Ботевград/вх.№1005/ 

 Докладва:Кристалина Танева-Управител на „Ботевградски 

вести”ЕООД 

Становище  от кмета на община Ботевград /вх.№ 1039/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

2. Доклад за дейността на НЧ”Христо Ботев 1884-Ботевград”за 2015 

г.отчет за изразходваните финансови  средства вкл. по решения на ОбС-

Ботевград и програма за дейността на читалището през 2016 

година/вх.№1025/ 

Докладва: Стефка Граматикова- Председател на ПКОНКДД 
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3.Докладни записки : 

3.1.Докладна записка относно отмяна на Решение №42/25.02.2016 година 

на Общински съвет – Ботевград/вх.№1043/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.2Докладна записка  за Приемане на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Ботевград /вх.№1027/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.3.Докладна  записка за Приемане на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията 

на община Ботевград/вх.№1028/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.4. Докладна записка относно присъединяване на община Ботевград към 

Асоциация по ВиК на обособената територия,обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация”ЕООД-София./вх.№1045 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.5.Докладна записка относно  провеждане на Общо събрание на 

акционерите на УМБАЛ”Света Анна”-София АД/вх.№1017/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.6.Докладна записка относно приемане на Общинска  програма за 

овладяване на популацията на безстопанствените кучета 2016-2021 г 

/вх.№.№1044/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.7. Докладна записка относно  придобиване правото на собственост върху 

държавен имот,находящ се в гр. Ботевград/вх.№1034/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.8. Докладна записка относно  придобиване правото на собственост върху 

държавен имот,находящ се в кв.31 по плана на с.Радотина/вх.№1035/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 
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3.9. Докладна записка относно  придобиване правото на собственост от 

Община Ботевград на жилищен имот-частна държавна собственост по реда 

на чл.54 от ЗДС/вх.№1036/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.10. Докладна записка относно  учредяване безвъзмездно право на  ползване 

за срок от 5 (пет) години на  Сдружение с нестопанска цел „ОНКОБОЛНИ И 

ПРИЯТЕЛИ В БОТЕВГРАД И РЕГИОНА”, гр. Ботевград върху недвижим  

имот – частна общинска собственост/вх.№1021/ 

Докладва:Иван Гавалюгов- Кмет на Община Ботевград 

3.11. Докладна записка относно  кандидатстване  по Програма за 

трансгранично сътрудничество „Балкани-Средиземно море 2014-

2020/вх.№1029/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.12. Докладна записка относно  кандидатстване  по Програма за 

трансгранично сътрудничество „Балкани-Средиземно море 2014-

2020/вх.№1040/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.13. Докладна записка относно предложение до Общинския съвет от Н. 

Петров – управител на„НИКСМЕТАЛГРУП”ЕООД,гр.Ботевград/вх.№1016/ 

Докладва:Мартин Тинчев –Председател на ОбС- Ботевград 

3.14.Докладна записка относно предложение до АПИ,Областно пътно 

управление-София област за изграждане на изкуствена неравност в с. 

Трудовец във връзка с постъпило искане от жители на с.Трудовец до 

Общински съвет-Ботевград/вх.№1015/ 

Докладва:Мартин Тинчев –Председател на ОбС- Ботевград 

3.15.Докладна записка относно даване на съгласие за одобряване  на схема  

за поставяне на преместваеми търговски обекти / маси за сергийна 

търговия, маси за сервиране на храни и напитки,  колички, и други 

съоръжения на открито/. върху общински терен  в УПИ-І, Градски парк в 

кв.80 по  регулациония план на гр.Ботевград /вх.№1042/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 
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3.16. Докладна записка относно разрешение за изработване на ПУП- ПРЗ 

на имот №1210-обработваема площ, в кв.60 по плана на 

с.Скравена/вх.№84/ 

Докладва:Иван Гавалюгов- Кмет на Община Ботевград 

3.17. Докладна записка  относно предварително съгласие и разрешение за 

изработване на ПУП-ПП за промяна предназначението на част от полски 

път за осигуряване транспортен достъп до имот с проектен №000488 

,м.Спайска нива”,земелище с Радотина/вх.№ 80/ 

Докладва:Иван ГавалюговКмет на Община Ботевград    

3.18.  Докладна записка относно писмено съгласие от Общински съвет-

Ботевград за разполагане на рекламно-информационен елемент (РИЕ) – 

указателни табели върху 3 броя стълбове на уличното осветление, 

общинска собственост,разположени  в ПИ с идентификатори  

05815.303.182, 05815.303.176 и 05815.303.178 по Кадастрална карта и 

кадастрални регистри (КК и КР), землище Ботевград  /вх.№ 1011/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-  Кмет на Община Ботевград 

 
3.19.Докладна записка  относно даване съгласие за учредяване 
право на преминаване и право на прокарване през недвижими 
имоти-публична общинска собственост  /вх.№ 1032/ 
Докладва:Иван Гавалюгов-  Кмет на Община Ботевград 
 
3.20.Докладна записка  относно даване съгласие за учредяване 
право на преминаване и право на прокарване през недвижими 
имоти-публична общинска собственост  /вх.№ 1037/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-  Кмет на Община Ботевград 

 
3.21. Докладна записка относно предложение за решение във 
връзка  с промяна на такси за технически услуги./вх.№1012/  
Докладва: Иван Райчинов – общински съветник 

 
3.22. .Докладна записка  относно предоставяне  на земеделски 
земи по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ /вх.№1009/ 
Докладва:Иван Гавалюгов-  Кмет на Община Ботевград 

 
3.23.Докладна записка относно избор състав и ръководство на ПК 
по обществен ред и сигурност към Общинския съвет /вх.№1010/ 
Докладва:Мартин Тинчев-Председател  на ОбС- Ботевград 
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4. Приемане  на план за работа на Общинския съвет-Ботевград през 

второто тримесечие на   2016 година/вх.№1018/ 
Докладва:Мартин Тинчев-Председател  на ОбС- Ботевград 

 
5. Питания на общински съветници 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС-БОТЕВГРАД:МАРТИН ТИНЧЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

   


