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Изх. № 34/23.08.2021 година 
 
 

          На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 30, ал.2, т. 1 и чл. 31, ал. 2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет Своге, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация на 31.08.2021 г. /вторник/ от 09.30 часа в Конферентната 
зала на ПГ „Велизар Пеев“  се свиква редовно заседание на Общинския съвет - Своге 
при следния  

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 
  1. Предложение относно приемане за информация отчета на Председателя на 

ОбС за дейността на Общински съвет Своге, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинската администрация за периода 01.01.2021 – 31.07.2021 година.   

ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА  
2. Предложение относно приемане за информация отчета на Кмета на Община 

Своге за изпълнение решенията на Общински съвет Своге за периода 01.01.2021 г. – 
31.07.2021 година. 

ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА 
3. Предложение относно съгласуване на предложение за изработване на проект 

за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община 
Своге, област Софийска на кв.100 – проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за 
разделяне на УПИ V1744За ПСОВ Своге Изток на два нови урегулирани имоти УПИ 
V1744 и УПИ VIII1744 и двата с предназначение: „За производствена, складова и 
търговска дейност“, като за осигуряване на достъп до новосъздадения УПИ V1744 За 
производствена, складова и търговска дейност се предвижда  нова задънена улица с 
о.т.981з-981и-981к. 

ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА 
4. Предложение относно се допълване Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., като в раздел І „Продажби“ 
се включи следния имот: място с площ от 33 кв. метра, част от улица между о.т. 541 и 
о.т. 1236, между квартал 147 и 148 по подробния устройствен план на град Своге. 

ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА 
5. Предложение относно допълване Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., като в раздел І „Продажби“ 
се включи следният недвижим имот – частна общинска собственост: 32 /тридесет и два/ 
кв. м, придаваеми по регулация, попадащи в УПИ III–181,180 целият с площ от 1560 
/хиляда петстотин и шестдесет/ кв. м, находящ се в квартал 30 по подробния 
устройствен план на село Зимевица. 

ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА 
6. Предложение относно допълване Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., като в раздел  І „Продажби“ 
се включат имоти, находящи се в село Бов. 

ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА 
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7. Предложение относно допълване Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., като в раздел І „Продажби“ 
се включи следният недвижим имот – частна общинска собственост: „Терен за 
озеленяване“ с площ от 795 /седемстотин деветдесет и пет/ кв. м., попадащ между 
квартал 14 и квартал 30 по подробния устройствен план на село Реброво 

ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА 
8. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за 

продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ (УПИ) IV-99 с площ 
от 1450 кв. м. в квартал 15 по подробния устройствен план на село Дружево. 

ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА 
9. Предложение относно за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за 

продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в село 
Миланово 

ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА 
10. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 
Урегулиран поземлен имот I – „За складова и промишлена дейност“ с площ от 2550 кв. 
м, находящ се в квартал 89 от подробния устройствен план на гр. Своге. 

ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА 
11. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска 
собственост, представляваща: терен с площ от 81 /осемдесет и един/ кв. м, попадащ в 
УПИ VII-„За озeленяване“, квартал 107 по подробния устройствен план на гр. Своге 
/след одобрен, със Заповед № 973/06.06.2014 г. на Кмета на Община Своге, проект за 
ЧИ на ПУП–ИПРЗ за УПИ I –„За търговски комплекс“, кв. 107 по ПУП на гр. Своге 

ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА 
12. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска 
собственост, представляваща: помещение с площ от 15,00 кв. м., предназначено за 
извършване на здравни услуги /зъболекарски кабинет/, находящо се в сградата на 
Кметство с. Гара Лакатник, попадаща в УПИ VІІ „За младежки клуб, ритуална зала и 
ОНС“ в квартал 36 по подробния устройствен план на село Гара Лакатник, община 
Своге, област Софийска 

ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА 
13. Предложение относно предоставяне на земи от ОПФ на основание чл. 45ж от 

ППЗСПЗЗ, находящи се в село Брезе. 
ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА 
14. Предложение относно предоставяне на земи от ОПФ на основание чл. 45ж от 

ППЗСПЗЗ, находящи се в село Добравица 
ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА 
15. Предложение относно предоставяне на земи от ОПФ на основание чл. 45ж от 

ППЗСПЗЗ, находящи се в село Зимевица 
ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА 
16. Предложение относно относно промяна в структурата на общинска 

администрация. 
ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА 
17. Предложение относно поемане на краткосрочен дълг по реда на Закона за 

общинския дълг 
ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА 
18. Предложение относно поемане на краткосрочен дълг по реда на Закона за 

общинския дълг 
 



ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА 
19. Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на 

нуждаещи се лица и семейства по реда на Наредба за реда и начина за отпускане на 
еднократна финансова помощ, приета с решение № 121, Протокол № 29 от заседание на 
ОбС – Своге, проведено на 26.04.2013 г. 

ВНОСИТЕЛ: инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА 
20. Питания.  
 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС СВОГЕ: 
    /ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ/ 

 
 
 
 
Заседания на Постоянните комисии към Общински съвет 

 
 
ПК по устройство на територията, общинска собственост и транспорт 
30.08.2021 г. /понеделник/ –  17.00 часа  
 
ПК по законност, местно самоуправление, нормативна уредба, сигурност и 
обществен ред  
30.08.2021 г. /понеделник/ –  17.30 часа  
 
ПК по бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове 
30.08.2021 г. /понеделник/ –  17.30 часа  


