
П О К А Н А 
 
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 седмо редовно 
заседание, което ще се състои на 26.04.2018 година от 17:00 часа в 
малкия салон  на читалище „Христо Ботев” Ботевград, при следния проект за     
                   
                Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  

 
1. Разглеждане на информации за дейности на    
Докладва: Ангел Ангелов – Директор 
1.2 Информация за дейността на ОП „Регионално депо за неопасни 
отпадъци“ – Ботевград. /вх.№0804-198/ 
Докладва: Милчо Илчев – Директор 
 
2. Доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства 
на НЧ „Христо Ботев“ – Ботевград за 2017 година. 
Докладва: Председателя на ПКОНКДД 
 
3. Докладни записки: 
3.1 Докладна записка относно обявяване на конкурс за избор на 
управител на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД. /вх.№0804-29/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
3.2 Докладна записка относно приемане на Общинска програма за 
закрила на детето. /вх.№0804-30/ 
Докладва: Председател ОбС Ботевград 
3.3 Докладна записка относно допълване и актуализиране Програмата 
за разпореждане и управление с имотите – общинска собственост в 
община Ботевград през 2018 г. /вх.№0804-19/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
3.4 Докладна записка относно сключване на предварителен договор за 
прехвърляне на собственост по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 и чл.17, ал.5 
от ЗУТ. – кв.1, м. Славо поле, с. Краево. /вх.№0804-16/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
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3.5 Докладна записка относно одобряване на ПУП-ПП от 
Разпределителен газопровод за „Автомагистрала Хемус“ АД – клон 
Ботевград, минаващо през имоти в землището на с. Скравена. 
/вх.№0804-17/  
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград  
3.6 Докладна записка относно одобряване на ПУП-ПП и План-схема 
към ПУП за „Газификация на гр. Ботевград“, подобект „Връзка 
газопровод Скравена – ГРП Ботевград“. /вх.№0804-20/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград  
3.7 Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-ПЗ 
на ПИ 05815.51.154 и 50815.51.155 по КККР на землището на гр. 
Ботевград, с цел промяна предназначението на земеделска земя за 
жилищни нужди. /вх.№0804-21/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград  
3.8 Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
  
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
3.10 Докладна записка относно предоставяне на земеделски имоти по 
чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ – Боженица. /вх.№0804-27/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.11.Докладна записка относно съгласие за изработване на проект за 
изменение на ПУП-ПУР и изменение  на Подробен устройствен план 
– План за регулация на УРИ-1 – за жил.комплекс с магазини в кв.81 
по плана на гр.Ботевград /вх.№0804-35/. 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.12. Докладна записка относно отпускане финансови средства от 
собствени приходи на общината  за изработване на инвестиционни 
проекти за  благоустрояване на вътрешно квартални пространства и 
площи с цел изграждане на нови места за паркиране, озеленяване, 
площадки за игри и отдих  в УПИ 1,кв.139,УПИ 1 кв.81 и УПИ 1 кв.26 
по  подробни устройствени планове на гр.Ботевград./вх.№0804-32/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.13. Докладна записка относно отпускане финансови средства от 
собствени приходи на общината  за изработване на инвестиционен 
проект за изграждане на двуетажен паркинг в УПИ 1,кв.65 по  
регулационния план на  гр.Ботевград./вх.№0804-31/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
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3.14. Докладна записка относно даване съгласие  главния архитект на 
община Ботевград да одобри схема за поставяне на маси за сервиране 
на храни и напитки върху  терен общинска собственост в гр. 
Ботевград/вх.№0804-36/ 
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 
организиране на детско-юношески турнир по ТАЕКУОН-ДО ИТФ 
/вх.№0804-33/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
 
 
ЛЮБОМИР  ЛИЛОВ : 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-БОТЕВГРАД: 
 
 
 
 
 
Изготвил:М.Филипова 
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