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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
Изх.№ 9400-981 /23.05.2019 година 
               
    
            

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

самоуправление и местната администрация и чл. 34, ал. 2, т.1 и 
чл.36,ал.5 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 30.05.2019 година /ЧЕТВЪРТЪК/от 16.00 часа в  малкия 
салон на НЧ“Христо Ботев“гр. Ботевград, при следния проект за     
             
                

       Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  
 

1.Информация  за  състоянието на общинската пътна мрежа и мерки 
за осигуряване на безопасността на движение на територията на 
общината/ вх.№0805-28/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на  Община Ботевград 
 
2.Информация за дейността на ОППД“Боженишки 
урвич“,с.Боженица , община Ботевград за 2018 г./вх.№0805-27/ 
Докладва: Йонка Петрова  – Управител на ОППД“Боженишки 
урвич“ 
            
3. Докладни записки . 
3.1 Докладна записка относно  приемане  Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Ботевград/вх.№0805-
39/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
             
3.2.Докладна записка относно  приемане на годишния финансов отчет 
на „Родина 75 И“ЕООД в ликвидация за 2018 година /вх.№0805-38/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на  Община Ботевград 
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3.3. Докладна записка относно даване съгласие за допълване и 
актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имотите-общинска собственост в община Ботевград през 2019 
година/вх.№0805-35/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на  Община Ботевград 
 
3.4.Докладна записка  относно одобряване на актуални пазарни цени 
за продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС на автомобили/вх.№ 0805-34/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.5.Докладна записка относно прекратяване на съсобственост   в 
недвижим имот – УПИ IV за производствени, складови и търговски 
дейности в кв.197 по действащия регулационен план на гр. Ботевград 
по реда на чл.36,ал.1,т.3 от ЗОС/вх.№0805-37/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.6.Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под наем на 
помещение в общински недвижим имот – Народно читалище, с. 
Литаково /вх.№0805-36/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.7.Докладна записка относно одобряване на план-схема към ПУП 
„Електрификация на кв.кв.184;185;186;187;188;189;190 по 
регулационния план на гр. Ботевград/вх.№0805-40/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.8.Докладна записка относно разрешаване изработвнане на ПУП-ПЗ 
на ПИ с идентификатор 05815.5.3 по КК и КР на землището на гр. 
Ботевград, м.“Зелин“ с цел промяна предназначението на земеделската 
земя за вилно строителство./вх.№0805-41/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.8. Докладна записка относно предварително съгласие за определяне 
на трасе за изграждане на елементи от техническата инфраструктура 
преминаващ през  имот общинска собственост до ПИ №000513, в 
землището на с. Врачеш /вх.№ 0805-43/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
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3.9. Докладна записка от относно  изработване на ПУП-ПЗ на част от 
ПИ с идентификатор 05815.54.134 м. „Широко Ливаде“ по КК и КР на 
землището на гр. Ботевград с цел промяна на предназначението на зм. 
Земя за неземеделски нужди/вх.№ 0805-42/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.10. Докладна записка относно  даване съгласие от собствени приходи 
на общината да бъдат отпуснати финансови средства за довършителни  
ремонти в сградата на ОУ“Любен Каравелов“,с.Трудовец/вх.№0805-
29/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.11.Докладна записка относно отпускане на финансови средства от 
собствени приходи на общината за извършване ремонт в сградата на 
ЦНСТДМУ“Д-р Петко Иванов“ гр. Ботевград / вх.№0805-31/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград- 
  
3.12.Докладна записка относно отпускане на финансови средстваот 
собствени приходи на общината за извършване ремонт на асфалтова 
настилка на път :Ръждавец-Липница до мах. Преславица/ вх.№0805-
30/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.14. Докладна записка относно отпускане на финансови средства от 
собствени приходи на общината за извършване ремонт на асфалтова 
настилка  по ул.“Шипка“,ул.“Ясен“ и ул.“Витиня“ в с. Врачеш /вх.№ 
0805-32/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.15. Докладна записка относно предоставяне на земеделски имоти по 
чл.19,ал1 от ЗСПЗЗ /вх.№ 0805-33/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
4. Питания на общински съветници 
 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ : 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-БОТЕВГРАД: 
 
Изготвил:А.Нейкова 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ  ЗА 18.04.2019 

ГОДИНА. 
 

3.14. Докладна записка относно даване съгласие управителят на 
„ВиК-Бебреш“ ЕООД да се разпорежда с активи и пасиви на 
дружеството /вх.№0804-39/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.15. Докладна записка относно разрешаване изработване проект  на  на ПУП-
ПР на УПИ ХII –  за магазин в кв.33 по плана на с. Новачене/вх.№0804-36/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.16.Докладна записка относно  отпускане на финансови средства от 
собствени приходи на общината за проектиране на детски площадки 
в общински имоти /вх.№0804-41/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 


