
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕВЛИЕВО

ПОКАНА №12

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

СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 11.10.2016 г. /вторник/ от 
17.30 часа в зала 300 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 „В и К“ ООД гр.Габрово

1.2. Изменение и допълнение на Решение № 168 от 26.04.2016г. / Протокол № 7/ на 
Общински съвет -  Севлиево.

1.3. Издаване Запис на заповед от Община Севлиево в полза на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството. Управляващ орган на Оперативна 
програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР) -  Главна дирекция „Градско и 
регионално развитие”, обезпечаващ авансово плащане по изпълнението на проект 
по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 
периферните райони”, процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в 
периферните райони” за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-
2.001-0045 „Подобряване на енергийната ефективност на образователната 
инфраструктура в гр. Севлиево”, Административен договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020, процедура на директно 
предоставяне BG16RFOPOO 1-2.001 „Енергийна ефективност в периферните 
райони” № от ИСУН - BG16RFOP001-2.001-0045-C01,№Pfl-02-37-80/15.09.2016 г.

1.4. Издаване Запис на заповед от Община Севлиево в полза на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна 
програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР) -  Главна дирекция „Градско и 
регионално развитие”, обезпечаващ авансово плащане по изпълнението на проект 
по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 
периферните райони”, процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в 
периферните райони” за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-
2.001-0041 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна 
служба „ПБЗН” гр. Севлиево”, Административен договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020, процедура на директно 
предоставяне BG16RFOPOO 1-2.001 „Енергийна ефективност в периферните 
райони” № от ИСУН - BG16RFOP001-2.001-0041-C01,№Pfl-02-37-79/15.09.2016 г.

1.5. Издаване Запис на заповед от Община Севлиево в полза на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна 
програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР) -  Главна дирекция „Градско и 
регионално развитие”, обезпечаващ авансово плащане по изпълнението на проект 
по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 
периферните райони”, процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в 
периферните райони” за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001- 
8.003-0015 „Повишаване капацитета на служителите на община Севлиево за 
подготовка и управление на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001



„Енергийна ефективност в периферните райони”, Административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020, процедура на 
директно предоставяне BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 общини на 
малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР” № ог ИСУН - BG16RFOP001-8.003- 
0015-С01.

1.6. Частична промяна организацията на движение в гр.Севлиево
1.7. Определяне на допълнителен обект за осигуряване обема на дърва за огрев по 

решение № 165/30.07.2015 год., предоставяни безвъзмездно на МБАЛ „Д-р Сточо
Христов” ЕООД гр.Севлиево, ЕИК 107507982

Докладва: д-р Иван Иванов
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