
ОКПШНСКИ СЪВЕТ СЕВЛИЕВО

ПОКАНЯ №8

На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация

СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 25 май 2016 г. /сряда/ о т  10.00 часа
в зала 200 на община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КМЕТА НА ОКШИНАТА

1.1. Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в 
община Севлиево за периода 2016-2020 година

1.2. Приемане годишните счетоводни отчети и баланси на търговските 
дружества с общинско участие на община Севлиево за 2015 г., 
освобождаване на управителите им от отговорност, разпределение на 
реализираната печалба и определяне размера на дивидента, дължим 
на община Севлиево

1.3. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска 
собственост през 2016 г. и предоставяне право за безвъзмездно 
управление на част от недвижим имот за осъществяване дейността на 
Агенция по заетостта

1.4. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска 
собственост през 2016 г. и продажба на имоти -  частна общинска 
собственост в с.Петко Славейков, община Севлиево. Одобряване на 
пазарна оценка и определяне на пазарна цена за имотите

1.5. Даване съгласие за разделяне на имот № 066042 -  частна общинска 
собственост,находящ се в землището на с.Душево, община Севлиево

1.6. Отдаване под наем на недвижими имоти -  публична общинска 
собственост за предоставяне на здравни услуги

1.7. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска 
служба по земеделие -  гр.Севлиево

1.8. Учредяване срочно безвъзмездно право на строеж върху недвижим 
имот-частна общинска собственост в ж .к.”М итко Палаузов” 
гр.Севлиево

1.9. Предоставяне на финансова помощ за Танцов ансамбъл „Развитие” 
при Народно читалище „Развитие-1870” гр.Севлиево

1.10. Преструктуриране на мрежата от общински училищ а в гр.Севлиево 
чрез закриване на Начално училище „Св.Св.Кирил и М етодий” 
гр.Севлиево



1.11. Допълване на мерки по Програма за намаляване нивата на 
замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в 
атмосферния въздух на град Севлиево 2015-2017 г.

1.12. Определяне начина на гласуване в Общото събрание на „Севлиевогаз” 
АД гр.Севлиево

1. 13. Изменение на решение № 073 от 26.01.2016 г. на Общински съвет- 
Севлиево

1.14. Приемане на решение по чл. 198г, т. 1 и т. 2 от Закона за водите -  за 
определяне ВиК оператора по реда на този закон и приема решение за 
сключване на договора с ВиК оператора за възлагане на дейностите 
по предоставяне на ВиК услугата и поддържане на ВиК системите, 
включително за поемане на финансови задължения.

1.15. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план- 
план за застрояване за промяна предназначението на ПИ 110011 с 
начин на трайно ползване-ливада по КВС на с.Кръвеник с ЕКАТТЕ 
40275, м .”ИВАЧКАТА”, община Севлиево, одобрение на задание за 
този план и изработване на парцеларни планове на довеждащи 
проводи на техническата инфраструктура

1.16. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план -  
план за застрояване за промяна предназначението на земеделски имот 
П И  192018 от м. ’’ЧЕРЕШ А” по КВС на с. Градище с ЕКАТТЕ 17542, 
Общ ина Севлиево с ЕКАТТЕ 65927 за „съоръжения на техническа 
инфраструктура” -  базова станция, както и изработване на парцеларни 
планове на довеждащи проводи на техническата инфраструктура

1.17 . Одобряване на подробни устройствени планове -  парцеларни планове 
за трасета на електропровод и водопровод за захранване на ПИ 
65927.31.17 (проектен), като част от П И  65927.31.6, м .”Балабанца” по 
КК и КР на землището на гр.Севлиево

1.18. Даване на съгласие за промяна на кадастралната граница между 
поземлени имоти -  ПИ 65927.503.301 и П И  65927.503.74, във връзка с 
отстраняване на непълноти и грешки в кадастрална карта на 
кв.Балабанца, гр.Севлиево

1. 19. Предоставяне финансова помощ на Стивиан Гатев -  шампион в 
първите DH (downhill) серии за 2015 година

Докладва: д-р Иван Иванов

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ о т  п о с т о я н н и  к о м и с и и  и  о тл п и н ск и  г ъ к г т н и п и

2.1. Приемане на нов Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет -  Севлиево, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация в община Севлиево

Докладва: Недко Георгиев -  Председател
на Вр.комисия за изработване на нов Правилник

2.2. Прекратяване на процедурата по конкурса за възлагане управлението 
на М БАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД гр.Севлиево

Докладва: Здравка Лалева



Одобрени кандидати за финансово подпомагане на изследвания и 
процедури, свързани с асистирана репродукция за семейства и лица с 
репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията 
на община Севлиево

Докладва: д-р Сюзан Садъкова -
Председател на ПК „Здравеопазване и 

социални дейности”

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:


