
ОК111ИНГКИ СЪВЕТ СЕВЛИЕВО

ПОКАНА № 4
На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация
СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 02 м ай  2017  г. /вторник/  от 14.00  
ч аса  в зала 300 на община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1 . ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА:
1.1. Годишен отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите по бюджета, 

отчет на сметките за средствата от Европейския съюз на Община Севлиево през
2016 г.

1.2. Актуализация на поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи 
на Община Севлиево през 2017 г.

1.3 . Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Севлиево

1.4. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през
2017 г. и продажба на имот -  частна общинска собственост -  придаваемо място в 
с.Ряховците, общинаСевлиево. Одобряване на пазарна оценка и определяне на 
пазарна цена

1.5. Допълване на решение № 070 от 30.03.2017 г. на Общински съвет -  Севлиево и 
приемане на Учредителен акт, който обективира извършените промени в 
дружеството

1.6. Продажба на движима вещ -  частна общинска собственост. Одобряване на пазарна 
оценка и определяне на пазарна цена

1.7. Отдаване под наем на гаражи -  публична общинска собственост в нов гробищен 
парк, местност „Функата”, гр.Севлиево

1.8. Отстъпване право на строеж върху имот -  частна общинска собственост на 
ул.”Дядо Филю Радев”, гр.Севлиево. Одобряване на пазарна оценка и определяне 
на пазарна цена за отстъпване правото на строеж

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

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

1.11. Одобряване на доклад за междинна оценка на изпълнението на Общински план 
за развитие на община Севлиево за период 2014-2020 г.

1.12. Приемане на Годишен мониторингов доклад на екипа за мониторинг и оценка 
(ЕМО) на изпълнението на дейностите по Общинска стратегия за развитие на 
социалните услуги в община Севлиево през 2016 г.

1.13. Приемане План за развитие на социалните услуги в община Севлиево през 2017 
година

1.14. Предоставяне на субсидия за финансово подпомагане на ученици от основно 
училище „Стефан Пешев” гр.Севлиево

1.15. Прилагане разпоредбите на чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията за 
одобряване на Общ устройствен план на Община Севлиево -  окончателен проект и 
Правила и нормативи за приложение на Общия устройствен план на Община 
Севлиево -  окончателен проект

1.16. Изменение на Решение № 026 от 31.01.2017 г. на Общински съвет -  Севлиево



1.17. Даване на съгласие за корекция на общински полски пътища в масив 23 и 24 по КК 
на КР на землището на гр.Севлиево

1.18. Даване на съгласие за разрешение изработването на подробен устройствен план- 
парцеларен план за подземно трасе на електрозахранване 0.4 кУ от съществуващ 
стълб на базова станция № 3779 в ПИ 024014 по КВС на землище с.Буря с ЕКАТТЕ 
07082, община Севлиево

Докладва: д-р Иван Иванов

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

2.1. Изменение на Решение № 004 от 26.11.2015 г. на Общински съвет - Севлиево
2.2. Изменение на Решение № 005 от 26.11.2015 г. на Общински съвет - Севлиево


