
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕВЛИЕВО

ПОКАНА №2
На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и

местната администрация
СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 28 февруари 2017 г. /вторник/ от
14.00 часа в зала 300 на община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД:

ПОЛАГАНЕ КЛЕТВА ОТ КМЕТ НА КМЕТСТВО

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА:
1.1. Приемане на бюджетна прогноза на Община Севлиево за местни дейности през 

периода 2018-2020 г.
1.2. Отчет за състоянието, управлението и разпореждането с общинска собственост на 

Община Севлиево през 2016 г.
1.3. Допълнение на решение № 168 от 26.04.2016 г. на Общински съвет - Севлиево
1.4. Определя на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и 

индивидуално ползване на територията на Община Севлиево за стопанската 
2017-2018 г.

1.5. Отдаване под наем на имоти публична общинска собственост, находящи се в с. 
Кръвеник, с. Столът, с. Сенник, община Севлиево

1.6. Изменение и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имотите - 
общинска собственост на община Севлиево за 2017 г., приета с решение № 
001/31.01.2017 г. на Общинския съвет - Севлиево

1.7. Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Севлиево за 
2016 година

1.8. Програма за опазване на околната среда на община Севлиево
1.9. Отчет за изпълнените от община Севлиево дейности, заложени в Регионалната 

програма за управление на отпадъците на Регион Севлиево за 2016 година
1.10. Отчет за изпълнението на Мерките по Програма за намаляване нивата на 

замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния 
въздух на гр.Севлиево.

1.11. Увеличаване на капацитета на Център за настаняване от семеен тип за лица с 
психични разстройства-1, с.Батошево, община Севлиево

1.12. Кандидатстване на кметство Малки вършец, Община Севлиево за безвъзмездна 
финансова помощ, съгласно Наредба № 6 от 28.03.2016 год. за прилагане на 
подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 
подобряване на културното и природно наследство на селата“ по Програма за 
развитие на селските райони 2014 -  2020 г.

1.13. Определяне на представител и заместник-представител на Община Севлиево в 
Общото събрание на Регионално сдружение на общините „Централна Стара 
планина” /РСО „ЦСП”/



1.14. Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална 
карта и кадастрални регистри за поземлен имот ПИ 02885.505.12 в с.Яланджии, 
землище с.Батошево, община Севлиево

1.15. Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална 
карта и кадастрални регистри за поземлен имот ПИ 27485.524.2 в с.Енев рът в 
землището на с.Шумата, община Севлиево

1.16. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план-парцеларен 
план за елемент на техническата инфраструктура -  ПОЯС I на САНИТАРНО- 
ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА (СОЗ) около системите и съоръженията за изкуствено 
подхранване на подземните води във водовземните тела на съществуващите 
шахтови кладенци за обект:”Увеличаване капацитета на БУНКЕРНИ ПОМПЕНИ 
СТАНИИ -  Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на 
шахтовите кладенци с вода от НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА „Видима” (яз.Ряховски 
ливади), находящи се кадастрален район с масив № 59 по КК на землището на 
гр.Севлиево, с ЕКАТТЕ 65927, Община Севлиево

1.17. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план-парцеларен 
план за преносна мрежа на техническата инфраструктура -  трасе на водоснабдителен 
довеждащ провод и съоръжения към него за строителството на обект:”Увеличаване 
капацитета на БУНКЕРНИ ПОМПЕНИ СТАНИИ -  Севлиево чрез инфилтрационно 
подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НАПОИТЕЛНА 
СИСТЕМА „Видима” (яз.Ряховски ливади)

1.18. Даване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове за 
разширение на произвоствената площадка на „ПАРАЛЕЛ” ЕАД в имот с 
идентификатор № 65927.518.4 по КК и КР на гр.Севлиево и промяна 
предназначението на земеделски земи за „за производство на мебели и дунапрен”, 
одобрение на задание за този план и изработване на парцеларни планове на 
довеждащи проводи на техническата инфраструктура

1.19. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план за промяна 
предназначението на имот с идентификатор № 65927.80.04, м.”КАША” по КК и КР 
на землището на гр.Севлиево с ЕКАТТЕ 65927, Община Севлиево от нива за 
жилищно строителство

1.20. Даване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове -  план за 
застрояване за промяна предназначението на земеделски имот -  част от ПИ 100052, с 
начин на трайно ползване -  пасище, мера от м.”ГЮНЕТО” по КВС на с.Крушево с 
ЕКАТТЕ 40141, Община Севлиево в урбанизирана територия за „съоръжения на 
техническата инфраструктура”, одобрение на задание за този план и изработване на 
парцеларни планове на довеждащи проводи на техническата инфраструктура

1.21. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за 
застрояване без промяна предназначението на земеделски имот-изоставена нива, 
част от ПИ 011025 от м.”ЦИРАКА” по КВС на с.Дебелцово с ЕКАТТЕ 20287, 
Община Севлиево за строителство на ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА

1.22. Поставяне на паметник на Ген.Никола Генев

Докладва: д-р Иван Иванов


