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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
Изх.№ 9400-1664  /23.07.2020 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 Общинския съвет-
Ботевград  на девето    редовно заседание, което ще се състои на 
30.07.2020 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.Отчет за дейността на Общински съвет - Ботевград и неговите комисии за 
първо полугодие на 2020 година/вх.№0807-15/ 
Докл.:д-р Илин Черняшки –Председател ОбС-Ботевград 
 
2.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Ботевград за първо 
полугодие на 2020 година /вх.№0807-27/ 
Докл.:Иван Гавалюгов - Кмет на Община-Ботевград 
 
3.Докладни записки . 
 
3.1. Докладна записка относно приемане на Наредба за реда и условията за 
извършване на търговска дейност на територията  на община 
Ботевград/вх.№0807-24/ 
Докл.:Иван Гавалюгов - Кмет на Община-Ботевград 

        
3.2.Докладна записка относно  приемане на Наредба за изменение  и 
допълнение  на Наредба  за изменение и допълнение  на Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/вх.№0807-4/ 
Докл.:Иван Гавалюгов - Кмет на Община-Ботевград 
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            2. 
3.3.Докладна записка относно отчет за дейността на Народните читалища в 
Община Ботевград за 2019 година/вх.№0807-20/ 
Докл.:Иван Гавалюгов - Кмет на Община-Ботевград 

         
3.4. Докладна записка относно приемане на  Устройствен правилник за 
организацията и дейността на отдел „Хуманитарни и социални дейности“ в 
община Ботевград./вх.№0807-21/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.5. Докладна записка относно приемане на годишен план на социалните услуги 
в община Ботевград. –/вх.№0805-7/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.6. Докладна записка относно преобразуване на Общинско предприятие за 
почивно дело „Боженишки урвич“ в Общинско предприятие 
„Туризъм“/вх.№0807-36/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.7. Докладна записка относно удължаване срока на ликвидация на „Родина-75 
И“ ЕООД, гр. Ботевград./вх.№0807-5/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.8.Докладна записка относно свикване на Общо събрание на „Регионалното 
сдружение за управление на отпадъците-регион Ботевград“/вх.№0807-38/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.9.Докладна записка относно изменение на Решение №198/27.08.2018 година 
/вх.№0807-30/. 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.10. Докладна записка относно изменение на Решение №199/27.08.2018 година 
/вх.№0807-31/. 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.11Докладна записка относно даване съгласие за допълване и актуализиране 
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в 
община Ботевград през 2020 година/ вх.№0807-16/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.12. Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под наем на част от 
имот-публична общинска собственост/ вх.№0807-3/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
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            3. 
3.13. Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под наем на част от 
имот-частна  общинска собственост/ вх.№0807-2/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.14. Докладна записка относно одобряване  на актуална пазарна цена за 
продажба на общински недвижим имот по реда  на чл.35,ал.1 от ЗОС/вх.№-0807-
12/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.15. Докладна записка относно  одобряване  на актуална пазарна цена за 
продажба на общински недвижим имот по реда на чл.35,ал.3 от ЗОСвх.№0807-
13/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.16.Докладна записка относно одобряване на актуална пазарна цена за 
продажба на общински недвижим имот,включен в Програма за управление  и 
разпореждане с имотите-общинска собственост в община Ботевград през 2020 
година/вх.№0807-17/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.17. Докладна записка относно продажба на две жилища частна общинска 
собственост. /вх.№0807-7/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.18.Докладна записка относно даване съгласие за продажба и бракуване на 
движими вещи-частна общинска собственост. /вх.№-0807-6/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.19.Докладна записка относно   бракуване  на движими материални активи –
частна общинска собственост, стопанисвани от ОП „Обредни дейности „-
Ботевград./вх.№-0807-32/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.20.Докладна записка относно възможност за разходване на натрупани 
средства по чл.60,ал.2,т.1 от ЗУО за прилагане на мерки по чл.63,ал.4 и ал.7 от 
Закона за здравето./ вх.№0807-26/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.21. Докладна записка относно промяна в организацията на движение на ППС 
в определени участъци на гр. Ботевград/вх.№0807-19/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
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3.22. Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-ПЗ на 
поземлен имот с идентификатор 05815.5.437 по КК и КР на землището на 
гр.Ботевград,м.“Зелин“ с цел промяна предназначението на земеделска земя за 
вилно строителство./вх.№0807-35/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.23. Докладна записка относно даване съгласие за изработване на ПУП-ПР на 
УПИ II-3516 „За производствена, складова и обслужваща дейност“ в кв.238 по 
плана на град Ботевград /вх.№0807-39/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 

3.24.Докладна записка относно даване съгласие за учредяване право на 
прокарване „Външно ел. захранване с кабели на бензиностанция  в УПИ VII, 
представляващ  ПИ с идентификатор 05815.303.71 по КК и КР на гр. Ботевград 
/вх.№0807-18/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 

3.25.Докладна записка относно даване съгласие за учредяване право на 
прокарване за обект „Реконструкция на мрежа НН и изнасяне на съоръженията 
за техническо измерване от жилищен блок 13,входове А,Б,В и Г и захранването  
им от ТП „Север 4“,гр. Ботевград /вх.№0807-23/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.26. Докладна записка относно даване  на съгласие главния архитект на 
общината да одобри схеми за разполагане на маси за търговска дейност върху 
терени-общинска собственост /вх№0807-37/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.27. Докладна записка относно предложение за включване на ОУ „Васил 
Левски“ с.Литаково в Списъка на средищните детски градини и училища за 
учебната 2020/2021 година./вх.№0807-29/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.28. Докладна записка относно даване съгласие за функциониране на паралелки 
под норматива за минимален брой ученици през учебната 2020/2021 година в 
общински училища на територията на община Ботевград. /вх.№0807-28/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.29. Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на финансови 
средства за подпомагане участието на мъжкия отбор на БК „ Балкан“ в есенния 
дял на НБЛ и участие в европейски клубни турнири/вх.№0807-33/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
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3.30. Докладна записка относно даване съгласие  за отпускане на финансови 
средства за футболен клуб „Балкан 1929“ - Ботевград за подпомагане 
подготовката и участието в есенния полусезон на 2020 година на трета 
югозападна група /вх.№0807-34/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.31. Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на финансови 
средства от собствени приходи на община Ботевград за закупуване на два броя 
косачки за поддържане на зелени площи /вх.№0807-22/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.32. Докладна записка относно даване съгласие за извършване на 
разходи от средствата в делегираната държавна дейност на Център за 
социална рехабилитация и интеграция, за закупуване на два броя 
климатични системи./вх.№0807-25/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
3.33.Докладна записка относно предоставяне на земеделски имоти по 
чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ  /вх.№0806-12/ 
Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград 
 
4.Питания  . 
 
 
 
 
д-р ИЛИН ЧЕРНЯШКИ:  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-БОТЕВГРАД 
 
Изготвил:А.Нейкова 
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