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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
Изх. №9400-1382/20.06.2019г. 
 
 
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 единадесето 
редовно заседание, което ще се състои на 27.06.2019 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. Информация за дейността на ОП „Обредни дейности“ за 2018 година. 
/вх.№0806-45/ 
Докладва: Мила Иванова – Управител на ОП „Обредни дейности“ 
 
2. Докладни записки: 
2.1 Докладна записка относно 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.№0806-44/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
2.2 Докладна записка относно предоставяне безвъзмездно за управление на ОП 
„Балкан“ на имот – публична общинска собственост. /вх.№0806-32/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
2.3 Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на ползване, 
върху имот – частна общинска собственост. /вх.№0806-33/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
2.4 Докладна записка относно отдаване под наем на част от недвижим имот – 
общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти. /вх.№0806-34/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
2.5 Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот 
– УПИ XXXI-115, 156 в кв.42 по плана на с. Литаково, между община Ботевград 
и физическо лице по реда на чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС. /вх.№0806-43/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
2.6 Докладна записка относно одобряване на актуална пазарна цена за продажба 
по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС на общински недвижим имот. /вх.№0806-35/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград   
2.7 Докладна записка относно одобряване на актуални пазарни цени за 
продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС на общински недвижими имоти. 
/вх.№0806-36/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
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2.8 Докладна записка относно предоставяне на 1 бр. употребяван специализиран 
автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и 1 бр. бутален компресор 
МК113-200-4Т на ОП „БКС“, гр. Ботевград за безвъзмездно управление. 
/вх.№0806-46/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
2.9 Докладна записка относно бракуване на материали, собственост на „Родина 
75-И“ ЕООД в ликвидация. /вх.№0806-31/ 
Докладва: Милчо Илчев – Ликвидатор 
2.10 Докладна записка относно приемане на Устройствен правилник за 
организацията и дейността на отдел „Хуманитарни и социални дейности“ в 
община Ботевград, във връзка с предоставяне на проект „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково. 
/вх.№0806-41/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
2.11 Докладна записка относно издаване на Запис на заповед в ползва на МТСП, 
обезпечаващ авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.040-0003-C01  - „Патронажна грижа за възрастни хора и лица 
с увреждания в община Ботевград и община Мирково“ по процедура 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент2“ по 
ОП „Развитие на човешките ресурси“./вх.№0806-30/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
2.12 Докладна записка относно учредяване право на преминаване и право на 
прокарване за изграждане на Въздушна линия или усукан проводник ВЛУП-НН 
– кв.10 Ботевград, свързано с промяна по време на строителство. /вх.№0806-40/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
2.13 Докладна записка относно изработване на проект за изменение на ПУП-ПР 
на УПИ II – За училище и УПИ IX – За производствено – складови дейности в 
кв. 70 по прана на гр. Ботевград. /вх.№0806-42/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
2.14 Докладна записка относно отпускане на финансови средства от собствени 
приходи на община Ботевград за подпомагане дейността на културните 
институции. /вх.№0806-49/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
2.15 Докладна записка относно отпускане на финансови средства от собствени 
приходи на община Ботевград на Паулина Иванова Велчева. /вх.№0806-47/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
2.16 Докладна записка относно отпускане на финансови средства от собствени 
приходи на община Ботевград на клуб по лека атлетика „Балкан“ – ветерани. 
/вх.№0806-48/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
2.17 Докладна записка относно предоставяне на земеделски имоти по чл. 19, ал. 
1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – с. Трудовец. 
/вх.№0806-22/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
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2.18 Докладна записка относно предоставяне на земеделски имоти по чл. 19, ал. 
1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – с. Трудовец. 
/вх.№0806-23/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
2.19 Докладна записка относно предоставяне на земеделски имоти по чл. 19, ал. 
1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – с. Врачеш. 
/вх.№0806-24/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
2.20 Докладна записка относно предоставяне на земеделски имоти по чл. 19, ал. 
1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – с. Врачеш. 
/вх.№0806-25/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
2.21 Докладна записка относно предоставяне на земеделски имоти по чл. 19, ал. 
1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – с. Радотина. 
/вх.№0806-26/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
2.22 Докладна записка относно предоставяне на земеделски имоти по чл. 19, ал. 
1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – с. Радотина. 
/вх.№0806-27/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
2.23 Докладна записка относно предоставяне на земеделски имоти по чл. 19, ал. 
1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – с. Краево. 
/вх.№0806-37/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
2.24 Докладна записка относно предоставяне на земеделски имоти по чл. 19, ал. 
1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – с. Врачеш. 
/вх.№0806-38/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
2.25 Докладна записка относно предоставяне на земеделски имоти по чл. 19, ал. 
1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – с. Врачеш. 
/вх.№0806-39/ 
   
3. План за работата на Общински съвет – Ботевград през третото тримесечие на 
2019 година./вх.№0806-28/ 
Докладва: Любомир Лилов – Председател ОбС 
 
4. Питания общински съветници 
 
 
 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

                                                                                                                                                     
 
Изготвил: М. Филипова 
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