
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕВЛИЕВО

ПОКАНА N>14
На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация
СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 13.12.2016 г. /вторник/ от 
14.00 часа в зала 300 на община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА:
1.1. Актуализация на поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи 

през 2016 г.
1.2. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 

2016 г. и предоставяне безвъзмездно право на управление на част от недвижим 
имот за осъществяване дейността на Национална агенция по приходите -  за 
нуждите на офис -  Севлиево

1.3. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 
2016 г. и предоставяне безвъзмездно право на управление на част от недвижим 
имот за осъществяване дейността на Областна дирекция „Земеделие” -  Габрово, за 
нуждите на Общинска служба по земеделие -  Севлиево

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

1.5. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 
2016 г. и продажба на земеделски земи -  частна общинска собственост на 
територията на община Севлиево. Одобряване на пазарна оценка и определяне на 
пазарна цена за имотите

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

1.7. Продажба на движими вещи -  частна общинска собственост. Одобряване на 
пазарна оценка и определяне на пазарна цена за вещите

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

1.9. Предоставяне на имоти -  полски пътища, попадащи в масиви за ползване на 
съответните ползватели за стопанската 2016/2017 г.

1.10. Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане 
стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир - публична общинска 
собственост, чрез отдаване под наем. Одобряване на оценка и определяне на 
наемна цена за имота

1.11. Изменение на решение № 071/26.01.2016 г. на Общински съвет -  Севлиево. 
Продажба на имоти -  частна общинска собственост в гр.Севлиево, община 
Севлиево. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за имотите

1.12. Изменение на решение № 266/14.09.2016 г. на Общински съвет -  Севлиево
1.13. Намаляване на капацитета на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, 

с.Батошево, община Севлиево.
1.14. Даване на съгласие за участие на община Севлиево с проектно предложение 

„Повишаване на енергийната ефективност на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД, 
гр.Севлиево за финансиране, чрез Инвестиционната програма за климата на 
Националния Доверителен Еко Фонд и осигуряване на съфинансиране на проекта 
от страна на Община Севлиево



1.15. Даване на съгласие Община Севлиево да кандидатства по Процедура 
BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество”

1.16. Изменение и допълнение на решение № 281 от 11.10.2016 г. на Общински съвет -  
Севлиево

1.17. Даване на съгласие за направа на малък параклис в УПИ за „озеленяване” -  
публична общинска собственост, от кв.2 с.Шумата, община Севлиево

1.18. Одобряване на подробни устройствени планове-парцеларни планове за трасета на 
електропровод и водопровод за захранване на част от ПИ 65927.59.115, с проектен 
идентификатор ПИ 65927.59.149 в м.”САЛИМОВ ГЕРАН” по КК и КР на 
землището на гр.Севлиево

1.19. Одобряване на подробни устройствени планове-парцеларни планове за трасета на 
електропровод и водопровод за захранване на ПИ 65927.81.10, в м.”КАША” и 
м.’’ТУРСКИ ГРОБИЩА” по КК и КР на землището на гр.Севлиево

1.20. Одобряване 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 от м.”СКЪСАНОТО” и 
м.’’ЧАКАЛА” по КК и КР на землището на гр.Севлиево с ЕКАТТЕ 65927, Община

1.21. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план -  план за 
застрояване без промяна предназначението на ПИ 019238 и ПИ 019237 от 
м.”ДЬОРДЮКА” по КВС на землището на с.Ряховците с ЕКАТТЕ 63673, община 
Севлиево за строителство на „оранжерии” с обслужващи сгради и инфраструктура, 
одобрение на задание за този план и изработване на парцеларни планове на 
довеждащи проводи на техническата инфраструктура

1.22. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план -  план за 
застрояване за промяна предназначението на ПИ 40275.603.5 -  земеделска земя от 
КК и КР на с.Кръвеник, Стар Кръвеник, м.’’МОГИЛАТА”, община Севлиево, 
застроен със сезонна постройка по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, одобрение на задание за 
този план и изработване на парцеларни планове на довеждащи проводи на 
техническата инфраструктура

1.23. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план -  план за 
застрояване за промяна предназначението на ПИ 247012 -  ливада по КВС на 
с.Кръвеник, м.”АРМАНЕТО”, община Севлиево за разширение на площадката за 
жилищно строителство в ПИ 247011, одобрение на задание за този план и 
изработване на парцеларни планове на довеждащи проводи на техническата 
инфраструктура

1.24. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план -  план за 
застрояване за промяна предназначението на ПИ 034001 с намин на трайно 
ползване -  нива по КВС на с.Шумата с ЕКАТТЕ 83497, м.’’МИНЕВ ГЕРАН”, 
община Севлиево, одобрение на задание за този план и изработване на парцеларни 
планове на довеждащи проводи на техническата инфраструктура

1.25. Даване съгласие за корекция на общински полски път в масив 144 по КК на 
землището на с.Горна Росица, община Севлиево

1.26. Одобряване на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, 
обезвреждането на битовите отпадъци и чистотата на териториите за обществено 
ползване за 2017 година и определяне на годишния размер на такса битови 
отпадъци на територията на община Севлиево за 2017 година.

Севлиево

Докладва: д-р Иван Иванов


