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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

Изх. № 9400-1687 /21.04.2016г. 

 

 

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 девето  редовно заседание, което ще се състои на 

28.04.2016г. (четвъртък) от 9 .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  информации  за дейността  на Общинските предприятия за 

2015 година,както следва: 

1.1.ОбП”БАЛКАН”-гр.Ботевград; 

1.2.ОбП”Обредни дейности”-гр.Ботевград; 

1.3.ОбП”Автогари  и транспортно обслужване” 

1.4.ОбП”Боженишки урвич” 

1.5.ОбП”Регионално депо за неопасни отпадъци” 

Докл. Директорите на Общински предприятия 

2.Приемане на краткосрочна програма за задържане на младите хора и 

привличане на новозаселници  в община Ботевград и бюджет за 

изпълнението  и/вх.№1037/. 

Докл. Спасен Ценов- общински съветник 

3.Докладни записки : 

3.1.Докладна записка относно приемане на годишен финансов отчет на 

„Ботевградски вести”ЕООД за 2015 година./вх.№1035/и становище на 

кмета на община Ботевград /вх.№1043/ 

Докладват: Кристалина Танева-Управител„Ботевградски вести”ЕООД 

Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 
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3.2.Докладна записка   относно Създаване на Сдружение с нестопанска 

цел”Местна инициативна група Ботевград” /вх.№1030/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.3.Докладна записка за приемане на Общинска програма за закрила на 

детето в Община Ботевград през 2016 година/вх.№1020/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.4.Докладна записка за приемане на Общинска програма за мерките за 

закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински  училища в 

Община Ботевград през 2016 година/вх.№1021/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.5.Докладна записка относно отдаване под наем на  недвижими имоти – 

частна общинска собственост /вх.№  1026 /         

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.6.Докладна записка  за отдаване под наем на  недвижими имоти – 

общинска собственост за разполагане на преместваеми търговски обекти 

/вх.№1027/   

 Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.7.Докладна записка за отдаване под наем на  недвижими имоти – 

общинска собственост за разполагане на преместваеми търговски обекти 

/вх.№1025/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.8.Докладна записка  за отдаване под наем на  недвижими имоти – 

Публична общинска собственост /вх.№.№1023/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.9. Докладна записка за отдаване под наем на  недвижими имоти – 

Публична общинска собственост  с. Рашково   /вх.№1024/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.10. Докладна записка относно   предоставяне  на движими вещи-

общинска собственост на ОП”БКС” за стопанисване и управление 

/вх.№1004/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 
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3.11. Докладна записка относно даване съгласие за учредяване право на 

преминаване през поземлени имоти-публична общинска 

собственост/вх.№1046/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.12. Докладна записка относно разрешение за изработване на проект за ПУП-

ПЗ за(а промяна предназначението на земеделска земя м 

„Райновското”землище на с.Врачеш/вх.№1053/ 

Докладва:Иван Гавалюгов- Кмет на Община Ботевград 

3.13.Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на финансови 

средства  за доизграждане на система за видеонаблюдение в гр.Ботевград и 

закупуване на 6 нови неупотребявани леки автомобили за нуждите на 

общинска администрация и за Дирекция „Обществен ред и 

сигурност”/вх.№1047 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.14. Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на 

финансови средства от собствени приходи на общината /вх.№1022/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.15. Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на 

финансови средства от собствени приходи на общината  за участие в 

Национален поход /вх.№1015/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.16. Докладна записка относно  избор на зам.председатели на Общински съвет 

– Ботевград /вх.№1028/ 

Докладва:Мартин Тинчев –Председател на ОбС- Ботевград 

3.17. Докладна  за предоставяне на земеделски имот по чл. 19, ал. 1 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Новачене 

вх.№1039/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.18. Докладна  за предоставяне на земеделски имот по чл. 19, ал. 1 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с.Врачеш 

вх.№1040/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 
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3.19. Докладна  за предоставяне на земеделски имот по чл. 19, ал. 1 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с.Врачеш 

вх.№1041/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.20. Докладна  за предоставяне на земеделски имот по чл. 19, ал. 1 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с.Врачеш 

вх.№1042/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.21. Докладна  за предоставяне на земеделски имот по чл. 19, ал. 1 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с.Гурково 

вх.№1038  / 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

 

5. Питания на общински съветници 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС-БОТЕВГРАД: 

МАРТИН ТИНЧЕВ 

 

Изготвил: А.Нейкова 
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Допълнителни докладни записки за редовно заседание 31.03.206 

година. 

3.24. Докладна записка относно създаване  на „Регионално сдружение 

за управление на отпадъците за Община Ботевград, община Правец и 

Община Етрополе”/вх.№1050/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-  Кмет на Община Ботевград 

3.25.Докладна записка относно предварително съгласие за промяна 

предназначението на поземлен  имот ПИ №05815.40.101 и ПИ 

№05815.40.203 м.”Темуша”, по кадастрална карта на землище 

гр.Ботевград, за изграждане на „Площадка за компостиране на 

зелени/биоотпадъци, събиране, съхранение и третиране на битови 

отпадъци (БО) и строителни отпадъци (СО) – Регион Ботевград” и 

изработване на Подробни устройствени планове – Парцеларни планове за 

довеждащи колектори, проводи, съоръжения и транспортен достъп към 

площадката. /вх.№1052/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-  Кмет на Община Ботевград 
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3.26.Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на 

финансови средства  за доизграждане на система за видеонаблюдение в 

гр.Ботевград и закупуване на 6 нови неупотребявани леки автомобили 

за нуждите на общинска администрация и за Дирекция „Обществен ред 

и сигурност”/вх.№1047/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-  Кмет на Община Ботевград 

 

3.27. Докладна записка относно даване съгласие за учредяване право 
на преминаване през поземлени имоти-публична общинска 
собственост/вх.№1046/ 
Докладва:Иван Гавалюгов-  Кмет на Община Ботевград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

   


