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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
Изх.№ 9400- 632/19.03.2020 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 четвърто   редовно заседание, което ще се състои 
на 26.03.2020 година /четвъртък/ 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. Годишен финансов отчет на „ВиК“-Бебреш ЕООД и доклад за 
дейността за 2019 година /вх.№0803-22/. 
Докл.:Цветозар Гаврилов – Управител 
Становище от кмета на община Ботевград /вх.№0803-25   / 
Докл.:Иван Гавалюгов - Кмет на Община-Ботевград 
 
2.Докладни записки . 
2.1.Докладна записка относно приемане на Правила за прием и 
критерии за класиране на децата в общинските детски ясли и 
детски градини и основните и прилежащи райони на общинските 
детски ясли и детски градини на територията на община 
Ботевград/вх.№0803-23/  
Докл.:Иван Гавалюгов - Кмет на Община-Ботевград 
 
2.2.Докладна записка относно  даване съгласие за допълване и 
актуализиране Програмата за управление и разпореждане с 
имотите-общинска собственост в община Ботевград през 2020 
година./вх.№0803-24/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
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          2. 
2.3.Докладна записка относно даване съгласие управителят на „ВиК-
Бебреш“ ЕООД да се разпорежда с активи и пасиви на 
дружеството/вх.№0803-26/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
2.4.Докладна записка относно предложение за кандидатстване  на 
община Ботевград с проектно предложение „Закупуване и монтаж  на 
кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на „Домашен 
социален патронаж“ и „Обществена трапезария в община Ботевград“. 
/вх.№0803-27/ 

           
2.5.Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за 
ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 05815.14.322 по КК и КР на 
землището на гр.Ботевград,м.“Власов рът“ с цел промяна на 
предназначението на земеделската земя за изграждане на 
обект“Жилищна сграда вх.№-0803-12/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
2.6. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за 
ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 05815.62.18 по КК и КР на 
землището на гр.Ботевград,м.“Зелин“ с цел промяна на 
предназначението на земеделската земя за изграждане на обект“Две 
жилищни сгради и гаражи към тях“ вх.№-0803-12/ 
 Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3. План-проект за работа на Общинския съвет през второто 
тримесечие на 2020 година /вх.№0803-20/ 
Докладва :Илин Черняшки – Председател на ОбС Ботевград 
 
4.Питания . 
 
 
 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-БОТЕВГРАД: 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 
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