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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
Изх.№ 9400- 798  /23.04.2020 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 шесто   редовно заседание, което ще се състои на 
30.04.2020 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. Разглеждане  информации за дейността  на Общински предприятия 
за 2019 година, както следва: 
1.1.ОП „Боженишки урвич“ /вх.№0804-25/ 
1.2.ОП“Регионално депо за неопасни отпадъци“/вх.№0804-28/ 
Докл.: Директорите на Общински предприятия 
 
2. Разглеждане на годишния финансов отчет за 2019 година и приемане 
на бизнес план за 2020 година на”МБАЛ-Ботевград” ЕООД /вх.№0804-
35/ 
Докл.:д-р Пламен Китанов-Управител на „МБАЛ-Ботевград”ЕООД 
Становище от кмета на общината /вх.№0804-42/ 
Докл.:Иван Гавалюгов - Кмет на Община-Ботевград 
 
3.Информация за дейността на „Балкангаз 2000“АД през 2019 
година./вх.№0804-13/ 
Докл.Михаил Димитров – Изпълнителен директор  
Становище от кмета на общината /вх.№0804-20/ 
Докл.:Иван Гавалюгов - Кмет на Община-Ботевград 
 
4.Докладни записки . 
4.1.Докладна записка относно даване правомощия на представител 
на Община Ботевград за участие в общото събрание на 
акционерите на „Балкангаз-2000“АД. /вх.№0804-21/  
Докл.:Иван Гавалюгов - Кмет на Община-Ботевград 
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            2. 
4.2.Докладна записка относно  приемане на годишния финансов 
отчет на „Родина -75И“ЕООД в ликвидация за 2019 
година./вх.№0804-27/ 
Докладва: Милчо Илчев  – Ликвидатор на „Родина -75 И“ЕООД 
в ликвидация 

         
4.3.Докладна записка относно приемане Краен Ликвидационен баланс 
на „Родина-75 И“ ЕООД в ликвидация/вх.№0803-26/ 
Докладва: Милчо Илчев  – Ликвидатор на „Родина -75 И“ЕООД 
в ликвидация  
 
4.4.Докладна записка относно приемане Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения 
ред, общественото имущество и околната среда в община 
Ботевград/вх.№0804-16/ 
Докл.:Иван Гавалюгов - Кмет на Община-Ботевград 

         
4.5.Докладна записка относно приемане Наредба за изменение и 
допълнение  на Наредба за определяне размера на местните данъци на 
територията  на община Ботевград вх.№-0804-19/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.6.Докладна записка относно приемане Наредба за устройство и 
управление  на гробищните паркове и обредни зали на територията на 
община Ботевград /вх.№-0804-32/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.7. Докладна записка относно съгласие за поемане на общински дълг 
чрез ползване на краткосрочен банков кредит – овърдрафт /вх.№0804-
36/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.8. Докладна записка относно изменение на Решение №25/19.12.2019 
година на ОбС-Ботевград отнасящо се до определяне на таксата за 
битови отпадъци в община Ботевград за 2020 година /вх.№0804-31/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
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            3. 
4.9. Докладна записка относно предложение за одобрение на Годишен 
доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 
на община Ботевград за 2019 година/вх.№0803-34/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.10. Докладна записка относно приемане Общинска програма за 
закрила на детето в Община Ботевград/вх.№-0804-7/ 
Докладва :Илин Черняшки – Председател на ОбС Ботевград 
 
4.11. Докладна записка относно приемане Общинска програма за 
закрила на деца с изявени дарби от общински училища в Община 
Ботевград през 2020 година/вх.№-0804-30/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.12. Докладна записка относно  отчет за дейността на НЧ „Христо 
Ботев 1884“-Ботевград за 2019 година ,отчет за изразходените от 
бюджета на община Ботевград финансови  средства през 2019 година 
/вх.№0804-6/ 
Докладва :Илин Черняшки – Председател на ОбС Ботевград 
 
4.13. Докладна записка относно изменение на Решение №64 от 
26.03.2020 година на ОбС-Ботевград с което се приемат Правила 
за прием и критерии за класиране на децата в общинските детски 
ясли и детски градини на територията на община Ботевград 
/вх.№0804-39/. 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.14.Докладна записка относно изменение на Решение 
№66/26.03.2020 година относно разпореждане с активи на „ВиК-
Бебреш“ЕООД /вх.№0804-40/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.15. Докладна записка относно даване съгласие за отписване на 
публични общински  ВиК съоръжения от активите  на „ВиК 
Бебреш“ЕООД /вх.№0804-41/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
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            4. 
4.16.Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в 
недвижим имот в кв.54 по регулационния план на с.Боженица, между 
Община Ботевград и физическо лице /вх.№-0804-23/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.17.Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в 
недвижим имот в кв.32 по регулационния план на в.з. „Зелин“, между 
Община Ботевград и физическо лице /вх.№-0804-22/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.18.Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под наем 
на помещение, част от имот – публична общинска собственост/вх.№-
0804-17/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.19.Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под наем 
на общински недвижими имоти без провеждане на търг или конкурс 
и подписване на допълнителни споразумения за удължаване срока на 
договори под наем на помещения – общинска собственост, 
представляващи лекарски кабинети/вх.№-0804-18/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.20.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.№-
0804-14/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.21.Докладна записка относно изменение на Решение 
№59/12.03.2020 година на Общински съвет – Ботевград /вх.№0804-29/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.22.Докладна записка относно разрешение за изработване на ПУП-
ПЗ на ПИ №73256.10.4 м. Пиляк в землището на с. Трудовец с цел 
промяна предназначението на имота за неземеделски нужди /вх.№-
0804-2/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 



5 
 

 
            5. 
4.23.Докладна записка относно разрешение за изработване на ПУП-
ПЗ и ПП на ПИ №73256.10.38, м. Пиляк в землището на с. Трудовец с 
цел промяна предназначението на имота за неземеделски нужди 
/вх.№-0804-1/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.24.Докладна записка относно  отпускане на финансови средства от 
собствени приходи на община Ботевград за ремонт и облагородяване 
на чешми в ЖК „В.Левски“;ул.“Любен Каравелов“ и подмяна на 
чешма на пл. „Дико Илиев“ гр. Ботевград/вх.№0804-44/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.25.Докладна записка относно отпускане на финансови средства от 
собствени приходи на община Ботевград за закупуване на сървър за 
обезпечаване изискванията за информационна сигурност/вх.№-0804-
43/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.26.Докладна записка относно предоставяне на земеделски имоти по 
чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ/вх.№-0804-9/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
5.Питания . 
 
 
 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-БОТЕВГРАД: 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 
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