
ОКП1ИНГКИ СЪВЕТ СЕВЛИЕВО

ПОКАНА №11

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

СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 14.09.2016 г. /сряда/ от 10.00 
часа в зала 300 на община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА:

1.1. Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Севлиево

1.2. Закриване на второстепенен разпоредител с бюджет „Образование“, финансиран от 
бюджета на Община Севлиево

1.3. Одобряване на актуализирани бюджетни прогнози на Община Севлиево за периода 
2017-2019 г.

1.4. Актуализация на поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи 
през 2016 г.

1.5. Издаване на запис на заповед от Община Севлиево в полза на Министерство на 
труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове, 
международни програми и проекти“, управляващ орган на Оперативна програма 
„Развитие на човешки ресурси” 2014-2020

1.6. Изменение и допълнение на „Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинска собственост”.

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

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

1.9. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 
2016 г. и продажба на имот - частна общинска собственост в с. Валевци, община 
Севлиево. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за имота

1.10. Отстъпване право на строеж върху имот -  частна общинска собственост в гр. 
Севлиево. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за 
отстъпване правото на строеж

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

1.12. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план- план за 
застрояване без промяна предназначението на земеделски имот -  на земеделски 
имот ПИ 300005 от м.“ОБЩИНСКА МЕРА“ в землището на с.Идилево с ЕКАТТЕ 
32336,Община Севлиево за реализиране на обект:“СЕЛСКОСТОПАНСКА 
ПОСТРОЙКА“ и изработването на парцеларни планове за трасета на довеждащи 
водопроводи на техническата инфраструктура до имота

1.13. Кандидатстване на Община Севлиево за безвъзмездна финансова помощ,съгласно 
Наредба №12 от 25.07.2016 година за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година



1.14. Отпускане на персонална пенсия на детето Емирджан Нарцисов Александров
1.15. Снабдяване с дърва за огрев през отоплителен сезон 2016-2017 година на 

кметства,кметски наместничества, пенсионерски клубове и детски градини
1.16. Изменение и допълнение на „Наредба за гробищните паркове и погребално- 

обредната дейност на територията на Община Севлиево”
1.17. Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен 

воден обект- Язовир“Копрюджика- с. Градница
1.18. Одобряване текста на проекта за Договор (по чл.198п от Закона за водите) с ВиК 

оператора/ „Бяла“ ЕООД -Севлиево, с ЕИК по Булстат: 817022393) - за възлагане на 
дейностите по предоставяне на ВиК услугата и поддържане на ВиК системите, 
включително за поемане на финасови задължения и упълномощаване Кмета на 
Община Севлиево да го подпише от името на общината

1.19. Присъединяване на община Севлиево към обособената територия на „Асоциация по 
В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД гр.Еаброво

1.20. Удостояване на Ротари клуб - Севлиево с официалното отличие „Почетен знак -  
Севлиево“

Докладва: д-р Иван Иванов

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ И ОК1ПИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

2.1. Изменение и допълнение на „Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево“

2.2. Удостояване на Крум Иванов Табаков с официално отличие „Почетен знак -  
Севлиево”

2.3. Удостояване на Димо Панчев Панчев с официално отличие „Почетен знак- 
Севлиево“

2.4. Удостояване на Марко Мариянов Косев с официално отличие „Почетен знак- 
Севлиево“

2.5. Удостояване на Николай Тодоров Петров с официално отличие „Почетен знак- 
Севлиево“

2.6. Удостояване на Марияна Георгиева Байчева с официално отличие „Почетен знак- 
Севлиево“

2.7. Удостояване на Иван Делчев Делчев с официално отличие „Почетен знак- 
Севлиево“

Докладва: Здравка Лалева

2.8. Удостояване на Цоньо Стоев Събев с официално отличие „Почетен знак- 
Севлиево“

Докладва: Ердоан Узунов


