
ОКШИНСКИ СЪВЕТ СЕВЛИЕВО

ПОКАНЯ №10

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

СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 26 юли 2016 г. /вторник/ от 14.00
часа в зала 200 на община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА:

1.1. Присъединяване на община Севлиево към обособената територия на 
„Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Габрово”

1.2. Приемане на “Наредба за условията и реда за престой и паркиране на 
територията на град Севлиево“

1.3. Допълнение на „Наредба за определяне размера на местните данъци 
на територията на община Севлиево”

1.4. Изменение и допълнение на „Наредбата за реда и условията за 
установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на 
общински жилища”.

1.5. Допълнение Програмата за управление и разпореждане с общинска 
собственост през 2016 г. и продажба на имоти -  частна общинска 
собственост в с.Добромирка, община Севлиево. Одобряване на 
пазарна оценка и определяне на пазарна цена за имота.

1.6. Промяна от публична в частна общинска собственост на недвижим 
имот, находящ се в с.Валевци, община Севлиево.

1.7. Даване съгласие за разделяне на имот № 137045 -  публична общинска 
собственост, находящ се в землището на с.Горна Росица, община 
Севлиево

1.8. Предоставяне на земи от общински поземлен фонд на Общинска 
служба по земеделие гр.Севлиево

1.9. Приемане на предложение до Министерство на образованието и 
науката за включване на училища от община Севлиево в Списъка на 
средищните училища в Република България през 2017 година

1.10. Промяна наименованието на общински целодневни детски градини и 
обединени детски заведения в община Севлиево

1.11. Преобразуване на детски заведения в община Севлиево и определяне 
на второстепенен разпоредител във функция „Образование”

1.12. Предоставяне на допълнителна субсидия за финансово подпомагане 
на Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб СЕВЛИЕВО“ - гр. 
Севлиево



1.13. Опрощаване задълженията на Росен Григоров Дянков към 
Национална агенция приходи

1.14. Отпускане персонална пенсия на децата Ренета Минчева Иванова и 
Иван Минчев Иванов

1.15. Осигуряване на съфинансиране, необходимо за изпълнението на 
проект „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на 
Районна служба „ПБЗН“ гр. Севлиево“.

1.16. Регионална програма за управление на отпадъците -  регион Севлиево 
за период 2015 -  2020 г за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол

1.17. Съгласуване на Бизнес-план на „Бяла” ЕООД гр.Севлиево за 2017- 
2021 г.

1.18. Включване на територията на община Севлиево в преходната зона на 
потенциален биосферен резерват, обявен по Програмата „Човекът и 
биосферата” на ЮНЕСКО и включващ територията на Национален 
парк „Централен Балкан”

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

1.20. Даване на съгласие за преобразуване и частично закриване на улица с 
ОК ОК 1124-1140  - 1139 - 1138 - публична общинска собственост от 
кв.128 по регулационния план на гр.Севлиево, чрез преконфигуриране 
на ПИ 65927.76.7 и ПИ 65927.76.8, частна собственост по КК и КР на 
землището на гр.Севлиево с ЕКАТТЕ 65927, с равни по площ части на 
размяна в урбанизираната територия

1.21. Даване на съгласие за частично преобразуване на обръщало -  тупик 
от улица с ОКОК 537 -  539 /ул.’’Велчо Ночев”/ - публична общинска 
собственост от кв.40 и улица с ОКОК 536-541  /ул.”Иван Преснаков”/ 
- публична общинска собственост по регулационния план на 
гр.Севлиево, чрез регулация по външните имотни граници и чрез 
преотреждане на УПИ IV за „обществено -  жилищно строителство”, 
кв.40, гр.Севлиево

1.22. Даване на разрешение за изработване на подробни устройствени 
планове -  парцеларни планове за трасета на газопроводни отклонения 
от разпределителен газопровод гр. Севлиево до ПИ 65927.86.7, ПИ 
65927.516.514, ПИ 65927.121.10 по КК и КР на землището на гр. 
Севлиево с ЕКАТТЕ 65927, Община Севлиево.

1.23. Даване на съгласие за изграждане на жилищна пристройка в (ПИ) 
563.166 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание 
„Хоталич” -  м.”Крушевски баир” в землището на гр. Севлиево с 
ЕКАТТЕ 65927, на граница с (ПИ) 563.442, стопанисван от Община 
Севлиево

1.24. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план -  
план за застрояване за промяна предназначението на ПИ 174007 с 
начин на трайно ползване -  нива, четвърта категория по КВС на с. 
Горна Росица с ЕКАТТЕ 16376, м. “ВЕРАНЛЪК“, Община Севлиево, 
одобрение на задание за този план и изработване на парцеларни 
планове на довеждащи проводи на техническата инфраструктура



1.25. Допълване на Решение № 034 / Протокол №3 / 22.12.2015г. на Об 
Съвет -  Севлиево с нова т.З - даване на разрешение за изработване на 
подробни устройствени планове -  парцеларни планове на довеждащи 
проводи на техническата инфраструктура до земеделски имот ПИ 
245052 от м. ’’РАВНА ЛИВАДА” по КВС на с. Кръвеник с ЕКАТТЕ 
40275, Община Севлиево с допустима промяна на предназначението 
за жилищно строителство

1.26. Даване на съгласие за преотреждане на част от кв.17 за „озеленяване“ 
и изменение на трасето и регулацията на улица с ОКОК 70 - 121 по 
регулационния план на с.Табашка с ЕКАТТЕ 72031, Община 
Севлиево -  публична общинска собственост

1.27. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Севлиево от 
01.01.2016 г. до 30.06.2016 г., включително и неизпълнените решения 
от предходен отчетен период

Докладва: д-р Иван Иванов

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ от постоянни комисии И ОКТТТИНГКИ СЪВЕТНИНИ

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

Докладва: Недко Георгиев


