
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕВЛИЕВО

ПОКАНА №13
На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и

местната администрация
СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 15.11.2016 г. /вторник/ от 
14.00 часа в зала 300 на община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1 . ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА:
1.1. Приемане на “Наредба за условията и реда за престой и паркиране на територията 

на град Севлиево“
1.2. Актуализация на поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи 

през 2016 г.
1.3. Изменение на Решение № 078/26.01.2016 г. на Общински съвет -  Севлиево и 

промяна на Списъка за броя, видът и местонахождението на общинските жилища 
по предназначение, съгласно Приложение № 1

1.4. Изменение и допълнение на Решение № 279/11.10.2016г. на Общински съвет- 
Севлиево

1.5. Изменение и допълнение на Решение № 280/11.10.2016г. на Общински съвет- 
Севлиево

1.6. Изменение на Решение № 189/30.07.2015 г. на Общински съвет -  Севлиево
1.7. Даване съгласие за безвъзмездно учредяване на вещни права на Министерство на 

здравеопазването върху недвижим имот. включен в капитала на МБАЛ „Д-р 
Стойчо Христов“ ЕООД - гр. Севлиево

1.8. Предоставяне на ГХГ „Асен и Илия Пейкови“ на имот, находящ се на ул. „Васил 
Левски”, гр. Севлиево и промяна от публична в частна общинска собственост на 
част от имот

1.9. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 
2016 г. и предоставяне безвъзмездно право за управление на управление на част от 
недвижим имот за осъществяване дейността на Районна здравноосигурителна каса 
-  Габрово за нуждите на офис - Севлиево

1.10. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 
2016 г. и продажба на имот -  частна общинска собственост в кв.Балабанца, гр. 
Севлиево. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за имота.

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

1.12. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 
2016 г. и продажба на имот частна общинска собственост -  придаваемо място в 
с.Ряховците, община Севлиево. Одобряване на пазарна оценка и определяне на 
пазарна цена.

1.13. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 
2016 г. и продажба на имот частна общинска собственост -  придаваемо място в 
с.Градище, община Севлиево. Одобряване на пазарна оценка и определяне на 
пазарна цена.

1.14. Отдаване под наем на терен -  публична общинска собственост на ул.”Видима”, 
гр.Севлиево за поставяне на павилион

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



1.16. Споразумение за партньорство за развитие на устойчив и конкурентноспособен 
туризъм на територията на област Габрово, за опазване и съхраняване на културно- 
историческото наследство и природни дадености на общините Габрово, Трявна, 
Севлиево и Дряново.

1.17. Преобразуване на Детски комплекс „Йовко Йовков”, гр.Севлиево в Център за 
подкрепаза личностно развитие -  Детски комплекс „Йовко Йовков”, град Севлиево 
и приемане на Правилник за устройството и дейността му.

1.18. Издаване запис на заповед от община Севлиево, обезпечаваща авансово плащане 
относно Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016” по Оперативна програма 
за храни и/или основно материално подпомагане по фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020, проектно предложение 
„Предоставяне на топъл обяд за нуждаещите се в община Севлиево” с вх.№ 
BG05FMOPOO1 -3.002-0164.

1.19. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Градница за 
срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет

1.20. Одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план за трасе на подземно 
ел.захранване средно напрежение 20 kV от  електрическа подстанция 110/20 кУ 
„ЕМКА” до ПИ 65927.24.75 по КК и КР на землището на гр.Севлиево

1.21. Одобряване на подробни устройствени планове-парцеларни планове за трасета на 
електропровод и водопровод за захранване на ПИ 65927.72.66, м.”Ороз чаир” по 
КК и КР на землището на гр.Севлиево

1.22. Одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план за трасе на 
газопроводно отклонение от разпределителен газопровод гр.Севлиево -  с.Горна 
Росица през ПИ 16376.14.46 и ПИ 16376.0.184 до ПИ 16376.000.044, м.’’Меката 
ливада” по КВС на с.Горна Росица с ЕКАТТЕ 16376, община Севлиево

1.23. Одобряване на подробни устройствени планове-парцеларни планове за трасета на 
електропровод и водопровод за захранване на ПИ 179065, м.’’Старите къщи” по 
КВС на землището на с.Стоките с ЕКАТТЕ 69417, община Севлиево

1.24. Даване на разрешение заизработване на подробен устройствен план-парцеларен 
план за застрояване за промяна предназначението на ПИ 301060 с начин на трайно 
ползване -  нива по КВС на с.Кръвеник с ЕКАТТЕ 40275, м.”ДЪСКАРСКОТО”, 
Община Севлиево, одобрение на задание за този план и изработване на парцеларни 
планове на довеждащи проводи на техническата инфраструктура.

1.25. Даване на разрешение заизработване на подробен устройствен план-парцеларен 
план за трасе на довеждащ водопровод в ПИ 133011 захранващ животновъден 
комплекс за отглеждане на кози в ПИ 133005, Стопански двор по КВС на 
землището на с.Дамяново с ЕКАТТЕ 20119, Община Севлиево.

1.26. Одобряване на подробни устройствени планове-парцеларни планове за трасета на 
довеждаща инфраструктура - електропровод ниско напрежение и водопровод 
захранващи ПИ 199010 от м.”ГЬОЛЪТ” в землището на с.Столът с ЕКАТТЕ 
69451, община Севлиево

1.27. Промяна в Учредителния акт на „Бяла” ЕООД гр.Севлиево
Докладва: д-р Иван Иванов

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ И ОКП1ИНСКИ с ъ в к т н и п и
2.1. Приемане на решение за приватизация на общинския дял от капитала на 

„Севлиевогаз 2000” АД -  гр.Севлиево, определяне на метода за приватизация, 
определяне на метода за оценка на акциите притежавани от община Севлиево в 
капитала на „Севлиевогаз 2000” АД, възлага на Кмета на община Севлиево да 
проведе конкурси за избор на лица за изготвяне на правния анализ и лица за 
изготвяне на правния анализ и лица за приватизационна оценка и да
сключи договори с тях.

окладва: .-Христофор Лалев
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