
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

Изх. № 9400-2269/23.06.2016г. 

 

 

 

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 дванадесето  редовно заседание, което ще се състои 

на 30.06.2016г. (четвъртък) от 17 .00 часа в  салона на 
кметство с. Трудовец, при следния проект за 
 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  

 

 

1. Информация за социално-икономическото състояние на с. Трудовец 

/вх.№1038/ 

Докладва:Веселин Драганов -Кмет на с. Трудовец 

2. Отчет за изпълнение на решенията на ОбС-Ботевград за периода 

м.ноември 2015 г.-м.май 2016 г./вх.№1051/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3. Докладни записки : 

3.1.Докладна записка относно приемане на годишен финансов отчет на 

„Родина 75И” ЕООД в ликвидация за 2014 година /вх.№1034/  

 Докладва:Милчо Николов Илчев-Ликвидатор на „Родина75-И”ЕООД 

/л/  

3.2. Докладна записка относно приемане на годишен финансов отчет на 

„Родина 75 И” ЕООД в ликвидация за 2015 година /вх.№1035/  



 Докладва:Милчо Николов Илчев-Ликвидатор на „Родина75-И”ЕООД 

/л/  

            2. 

 

3.3. Докладна записка  относно приемане на Наредба за изменение и 

допълнение  на Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Ботевград/ вх.№1052/  и 

Докладна записка  относно изменение и допълнение на действащата Наредба 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Ботевград/ вх.№1045/ 

Докладват:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

Йордан Йорданов – общински съветник 

3.4.Докладна записка относно   извършване на компенсирани промени в 

плана за капиталови разходи финансирани с целева субсидия от държавния 

бюджет за 2016 година на община Ботевград ./ 

Докладват:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.5.Докладна записка относно допълване и актуализиране на раздел VІ,т.1 

от Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост в община Ботевград през 2016 година/вх.№1012/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.6.Докладна записка относно прекратяване на съсобственост върху 

недвижим имот- частна общинска собственост между  община Ботевград и 

физическо лице /вх.№1042/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.7.Докладна записка относно прекратяване на съсобственост върху 

недвижим имот- частна общинска собственост между  община Ботевград и 

физическо лице /вх.№1043/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.8. Отдаване под наем на недвижим имот-публична общинска собственост 

по реда на чл.14,ал.7 от ЗОС /вх.№1041/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.9. Отдаване под наем на недвижим имот-публична общинска собственост 

по реда на чл.14,ал.7 от ЗОС /вх.№1047/ 



Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

 

            3. 

 

 

3.10.Докладна записка за даване съгласие за одобряване на схема за 

поставяне на преместваеми търговски обекти пред Бърза 

закуска”Найри”/вх.№1049/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград    

3.11.Докладна записка за  бракуване на материални активи,собственост на 

„БКС”ЕООД,гр.Ботевград в ликвидация /вх.№1033/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.12.Докладна записка за  бракуване на движими вещи- частна общинска 

собственост /вх.№1045/ 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.13.Докладна записка за даване съгласие за бракуване на движима вещ-

частна общинска собственост/вх.№1046/. 

Докладва:Иван Гавалюгов-Кмет на Община Ботевград 

3.14.Докладна записка относно  попълване комисия за изготвяне 

предложения за промени в Наредбата  за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Ботевград/вх.№1056/ 

4. Приемане План за работа на Общинския съвет-Ботевград през третото 

тримесечие на 2016 година /вх.№1054/ 

Докладва:Мартин Тинчев-Председател на  ОбС- Ботевград 

5. Питания            

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                         МАРТИН ТИНЧЕВ 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 


