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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
Изх.№ 9400- 359/20.02.2020 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  от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 
администрация Ботевград ,СВИКВАМ Общинският съвет-
Ботевград  на второ   редовно заседание, което ще се състои на 
27.02.2020 година от 17.00 часа в  зала „Ботевград“ – сграда на 
община Ботевград, при следния проект за     
             
 
                   Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  
 
1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Ботевград 
през второто полугодие на 2019 година/вх.№0802-26/ 
Докл.:Иван Гавалюгов - Кмет на Община-Ботевград 
2.Отчет за дейността и финансовото състояние на ОП“БКС“за 2019 
година“ ./вх.№0802-14/ 
Докл.:Иван Гуленов – Директор на ОП“БКС“  
3. Отчет за дейността и финансовото състояние на ОП“Балкан“за 2019 
година“ ./вх.№0802-22/ 
Докл.:Михаил Михайлов – Директор на ОП“Балкан“  
 
4.Докладни записки . 
4.1.Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение 
и допълнение на НОАМТЦУ на територията на община 
Ботевгад/вх.№0802-23/   
Докл.:Иван Гавалюгов - Кмет на Община-Ботевград 
 
4.2.Докладна записка относно  приемане на  Наредба за 
условията и реда за записване, отписване и    преместване на 
децата в общинските детски ясли и детски градини на 
територията на Община Ботевград.вх.№0802-16/ 

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
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4.3.Докладна записка относно приемане на Общински  план за защита 
при бедствия за 2020 година /вх.№-0801-22/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.4.Докладна записка относно промяна в структурата на ОП“БКС- 
гр.Ботевград/вх.№0802-3/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.5.Докладна записка относно промяна в структурата и числеността 
на персонала в Общинска администрация на Община 
Ботевград/вх.№0802-27/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.6.Докладна записка относно представяне на годишен план за 
дейността  на звено „Вътрешен одит“ в община Ботевград/вх.№0802-
20/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.7.Докладна записка относно упълномощаване представител на 
община Ботевград за участие в редовно заседание на ОС на 
Асоциацията по В и К на обособена територия обслужвана от „ВиК“ 
ЕООД – София /вх.№0802-5/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.8.Докладна записка относно отдаване под наем на помещение – част 
от недвижим имот публична общинска собственост чрез провеждане 
на публичен търг/вх.№0802-4/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.9.Докладна записка относно  одобряване на актуална пазарна цена 
за продажба по реда на чл.35,ал1 от ЗОС на общински недвижим 
имот/вх.№0802-8/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.10. Докладна записка относно продажба на две жилища частна 
общинска собственост/вх.№0802-10/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
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4.11.Докладна записка относно отдаване под наем на  част от 
недвижим имот-публична общинска собственост / вх.№0802-11/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.12.Докладна записка относно отдаване под наем през 2020 година на 
пасища,мери и ливади от общинския поземлен фонд /вх.№0802-21/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.13. Докладна записка относно  даване съгласие за одобряване на 
схема за поставяне  на временни преместваеми търговски обекти 
върху терени публична общинска собственост в гр. 
Ботевград/вх.№0802-31/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
  
4.14.Докладна записка относно отдаване под наем на част от 
недвижим имот публична общинска собственост чрез публично 
оповестен конкурс/вх.№ 0802-30/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.15.Докладна записка  относно  даване разрешение за встъпване в 
правата и задълженията по договор за лизинг на автомобил от 
«ВиК Бебреш» ЕООД на «Балкангаз-2000» АД чрез пряко 
договаряне и прехвърляне на два лизингови автомобили на 
Община Ботевград. /вх.№0802-33/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.16.Докладна записка относно  даване  съгласие  за  учредяване 
на  право  на  преминаване  и  право  на  прокарване  за  изграждане  
на:  „ Оптично кабелно захранване  на  Базова станция SO 1888, ул. 
„Хаджи Димитър“  в  УПИ І, кв.231 по  плана на Промишлена зона 
–гр. Ботевград, представляващ  ПИ  с  идентификатор 
05815.303.278  по  КК и КР на гр. Ботевград“ /вх.№0802-2/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
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4.17. Докладна записка   относно Даване  съгласие  за  учредяване 
на  право  на  преминаване  и  право  на  прокарване  за  изграждане  
на „Външно електрозахранване  с  кабел  НН  на Приемо-
предавателна станция № 2532  на  „Теленор - България“ ЕАД, в  
ПИ  с  идентификатор  43788.195.169 по  КК и КР на с. Липница, 
м. “Лозенска могила“, община Ботевград/вх.№0802-24/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.18.Докладна записка относно одобряване на ПУП-ПП и план схема 
за обект „Оптично кабелна  линия за пренос на електронно-
съобщителни услуги на територията на община Ботевград/вх.№0802-
12/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.19.Докладна записка относно съгласие за изработване  на проект за 
изменение на ПУП-План на улична регулация и изменение  на ПУП-
ПР на УПИ I за жилищен комплекс с магазини в квартал 81 по плана 
на гр.Ботевград ./вх.№0802-29/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.20.Докладна записка относно  разрешаване изработване на проект на 
ПУП-ПЗ на  поземлен имот с идентификатор 05815.3.14,местност 
Зелин по КККР на гр. Ботевград с цел промяна предназначението на 
земеделска земя/вх.№0802-28/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.21. Докладна записка относно   избор на комисия по чл.8,ал.2 от 
ЗУПГМЖСВ/вх.№0802-19/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.22. Докладна записка относно  даване съгласие за отпускане на 
финансови средства от собствени приходи на общината за реализация 
на проект „Детска градина“Детелина,с.Скравена,общ.Ботевград-
втори етап“/вх.№0802-25/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
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4.23. Докладна записка относно  даване съгласие за отпускане на 
финансови средства на Паулина Велчева/вх.№0802-18/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
 
5.Питания . 
 
 
 
 
 
 
Д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-БОТЕВГРАД: 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 
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