ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ТВЪРДИЦА

2011-2015

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
приети на 26-то редовно заседание, проведено на 30.04.2013 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. Предложение относно начина на ползване, възлагане на дейността
добив и продажба на дървесина от Общинска горска територия на
Община Твърдица в отдел 137-л.
3. Предложение относно делегиране правото на кмета на Община
Твърдица да упълномощи лицензирани лесовъди да издават превозни
билети за транспортиране на дървесина, добита от горски територии,
собственост на Общината.
4. Предложение относно актуализиране на ценоразписа за продажни
цени на дървесина от Общински горски територии на Община
Твърдица, приет с Решение № 242 от 31.01.2013 г., Приложение № 1.
5. Предложение относно определяне размера на индивидуалните
основни месечни заплати на кмета на Общината и кметовете на
кметства и утвърждване на средства за допълнително стимулиране на
изборните длъжности.
6. Предложение относно отчет на председателя на Общински съвет –
Твърдица за получените суми за командировки за периода от
01.01.2013 г. до 31.03.2013 г.
7. Предложение относно отчет на кмета на Община Твърдица за
получените суми за командировки.
8. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на
детето за 2013 г. на Община Твърдица.
9. Предложение относно приемане актуализация в Програмата за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
10. Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот с идентификатор
72165.507.1962 с площ 0.572 дка – за друг вид застрояване, ЧОС в
землището на гр. Твърдица.
11. Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот с идентификатор
72165.507.1958 с площ 0.777 дка – за друг вид застрояване, ЧОС в
землището на гр. Твърдица.
12. Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот № 000342 с площ 1.792 дка –
овцеферма, VІ категория на земята, ЧОС в землището на с.
Червенаково.
13. Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот № 082007 с площ 1.641 дка –
нива, VІ категория, ЧОС в землището на с. Близнец.
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14. Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот № 082002 с площ 1.274 дка –
нива, VІ категория, ЧОС в землището на с. Близнец.
15. Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот с идентификатор
72165.503.2202 с площ 0.072 дка – ЧОС в землището на гр. Твърдица.
16. Предложение относно разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план на поземлен имот извън границите на
урбанизираните територии по чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство
на територията /Заявление № 2650/12.04.2013 г. от Николай Неделчев
Николаев/.
17. Предложение относно разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план на поземлен имот извън границите на
урбанизираните територии по чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство
на територията /Заявление № 2759/15.04.2013 г. от Михаела
Йорданова Станчева/.
18. Предложение относно Предварително съгласие за преминаване на
трасе на подземен кабел 1 kV и водопровод D40 PEHD, одобряване на
техническо задание и разрешаване изработване на ПУП-ПП за
линейните обекти на техническата инфраструктура за нуждите на
„Овцеферма” в ПИ с идентификационен № 72165.52.21, местност
„Попов дол”, землище гр. Твърдица.
19. Повторно разглеждане на Предложение относно отпускане на
еднократна финансова помощ на Стоян Драганов Денчев от гр.
Шивачево, съгласно Решение № 278/28.03.2013 г. на ОбС – Твърдица.
20. Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Радка Георгиева Палашева от гр. Твърдица, ул. „Дибич” № 6.
21. Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Татяна Миткова Бозева от гр. Твърдица, ул. „Изгрев” № 6.
22. Други.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно начина на ползване, възлагане на дейността
добив и продажба на дървесина от Общинска горска територия на Община
Твърдица в отдел 137-л.
РЕШЕНИЕ № 281
30.04.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и Наредбата за условията и реда
за възлагане изпълнението на дейности горските територии – държавна и
общинска собственост за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти, Общински съвет – Твърдица
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РЕШИ:
1. Ползването на дървесината, попадаща в границата на новото трасе на
камионен път, преминаващ през отдел 137-л по приложената скица да се
осъществи съгласно чл. 49, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности горските територии – държавна и общинска
собственост за ползването на дървесина и недървесни горски продукти по
ценоразпис, приет с Решение № 242/31.01.2013 г. /Приложение № 2/ на
Общински съвет – Твърдица.
Приложение: Таксационно описание и скица на новото трасе на пътя.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно делегиране правото на кмета на Община
Твърдица да упълномощи лицензирани лесовъди да издават превозни
билети за транспортиране на дървесина, добита от горски територии,
собственост на Общината
РЕШЕНИЕ № 282
30.04.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Заповед № 307/29.03.2013 г. на
ИАГ-София, Общински съвет – Твърдица
РЕШИ:
1. Делегира правото на кмета да упълномощи лицензирани лесовъди на
Общината да издават превозни билети за транспортиране на дървесина от
горските територии на Община Твърдица.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно актуализиране на ценоразписа за продажни
цени на дървесина от Общински горски територии на Община Твърдица,
приет с Решение № 242 от 31.01.2013 г., Приложение № 1.
РЕШЕНИЕ № 283
30.04.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 71, ал. 4, т. 3 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет – Твърдица
РЕШИ:
1. Приема ценоразпис за продажни цени на дървесина по сортименти от
Общински горски територии.
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Приложение №1 Ценоразпис за продажни цени на дървесина по
сортименти от ОГФ.

№1
1
1,1
1.1.1

1.1.2

2
2,1

2,2
2,3
3
3,1
3,2
4
4,1
4,3
1
1,1
1,2

1,3

Приложение № 1
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ
НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОГФ
начална
Дървесен вид, категория дървесина,
цена
сортимент
лв./пл.м³
Иглолистни обли материали
Едра строителна дървесина
Трупи за бичене
С диаметър на тънкия край над 30 см.
ела, смърч
105
бял бор
105
черен бор
90
с диаметър на тънкия край под 30 см.
ела, смърч
100
бял бор
100
черен бор
80
Средна строителна дървесина
Трупи за бичене
с диаметър на тънкия край 15 до 17 см.
ела, смърч
85
бял бор
85
черен бор
80
обли греди
65
технологична дървесина
45
Дребна строителна дъвесина
ритловици
52
технологична дървесина
45
Дърва
технологична дървесина
45
Иглолистна целулоза суха
38
Широколистни обли материали
Едра строителна дървесина
Трупи за шперплат
бук
115
топола
70
Трупи за фурнир
бук
160
дъб
ясен
Трупи за бичене
с диаметър на тънкия край над 30 см.
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бук
78
дъб
90
ясен
топола
акация
габър
други ценни
с диаметър на тънкия край от 18 до 29
см.
бук
70
дъб
90
цер
топола
други
2 Средна строителна дървесина
2,1 тънки трупи
60
2,2 технологична дървесина
48
3 Дребна строителна дъвесина
3,1 технологична дървесина
48
4 дърва
4,1 ОЗП
букови
55
дъбови
церови
топола
4,2 технологична дървесина - бук;гбр
48
технологична дървесина - брз;трп;липа
45
4,3 дърва за огрев - пл.м³
50
Цените са франко временен склад в Общински горски фонд.
Цените са без включен ДДС за пл.м3.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно определяне размера на индивидуалните
основни месечни заплати на кмета на Общината и кметовете на кметства и
утвърждване на средства за допълнително стимулиране на изборните
длъжности
РЕШЕНИЕ № 284
30.04.2013 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 5 от ЗМСМА, Общински съвет – Твърдица
РЕШИ:
1. Определя на кмета на Общината и кметовете на кметства индивидуални
основни месечни заплати, считано от 01.04.2013 г. както следва:
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Община/Кметство Име, Презиме, Фамилия
Твърдица
Шивачево
Сборище
Бяла паланка
Боров дол
Оризари
Жълт бряг

Атанас Христов Атанасов – кмет на Община
Петко Тодоров Петков – кмет
Злати Раднев Златев - кмет
Нехат Ахмедов Кечеджиев - кмет
Василка Георгиева Ганчева - кмет
Петко Енчев Петков - кмет
Хасан Назифов Ферзов - кмет

2011-2015

индивидуална
основна
месечна
заплата – лв.
1462
898
820
800
735
735
650

2. Утвърждава средства за допълнително стимулиране на кмета на
Общината и кметовете на кметствапо 300 /триста/ лв. на лице, начислени
еднократно към брутното трудово възнаграждение.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно отчет на председателя на Общински съвет –
Твърдица за получените суми за командировки за периода от 01.01.2013 г.
до 31.03.2013 г.
РЕШЕНИЕ № 285
30.04.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната, Общински съвет – Твърдица
РЕШИ:
1. Приема отчета за получените командировъчни пари от Председателя на
Общински съвет – Твърдица, за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г. в
размер на 201.74 лв.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно отчет на кмета на Община Твърдица за
получените суми за командировки
РЕШЕНИЕ № 286
30.04.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната, Общински съвет – Твърдица
РЕШИ:
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1. Приема отчета за получените командировъчни пари от кмета на
ОбщинаТвърдица, за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г. в размер на 30 лв.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за приемане на Общинска програма за закрила на
детето за 2013 г. на Община Твърдица
РЕШЕНИЕ № 287
30.04.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 от Закона за закрила на
детето и във връзка с чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
закрила на детето, Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
1. Приема Програма за закрила на детето 2013 г. Община Твърдица.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане актуализация в Програмата за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
РЕШЕНИЕ № 288
30.04.2013 г.
На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и във
връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
1. Приема актуализация в Програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост в Община Твърдица през 2013 г., съгласно
приложение № 1.
Приложение № 1
Описание на имота
А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ

В. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ
Общински имот 72165.507.1963 – за друг вид застрояване с площ 572 кв.м., гр.Твърдица
Общински имот 72165.507.1961 – за друг вид застрояване с площ 558 кв.м., гр.Твърдица.
Общински имот 72165.507.1960 – за друг вид застрояване с площ 719 кв.м., гр.Твърдица.
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Общински имот 72165.507.1957 – за друг вид застрояване с площ 571 кв.м., гр.Твърдица.
Общински имот № 080241 – овощна градина с площ 0.843 дка, с. Оризари.
Общински имот № 082002 – нива с площ 1.274 дка, с. Близнец.
Общински имот № 082007 – нива с площ 1.641 дка, с. Близнец.
Настоящата актуализация в програмата за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост е приета с Решение № 288/30.04.2013 г. на
Общински съвет – Твърдица.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот с идентификатор 72165.507.1962 с
площ 0.572 дка – за друг вид застрояване, ЧОС в землището на гр.
Твърдица
РЕШЕНИЕ № 289
30.04.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.
53, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
недвижим имот с идентификатор 72165.507.1962 с площ 0.572 дка – за друг вид
застрояване, трайно предназначение на територията – урбанизирана в землището
на гр.Твърдица, Община Твърдица, АОС № 598/21.03.2013 г., скица №
2141/13.03.2013 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 2 368 (две хиляди
триста шестдесет и осем) лева за недвижим имот с идентификатор
72165.507.1962 с площ 0.572 дка – за друг вид застрояване, частна общинска
собственост в землището на гр. Твърдица, Община Твърдица.
3. Упълномощава кмета на Общината да организира и проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на гореописания недвижим имот – частна
общинска собственост.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот с идентификатор 72165.507.1958 с
площ 0.777 дка – за друг вид застрояване, ЧОС в землището на гр.
Твърдица
РЕШЕНИЕ № 290
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30.04.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.
53, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
недвижим имот с идентификатор 72165.507.1958 с площ 0.777 дка – за друг вид
застрояване, трайно предназначение на територията – урбанизирана в землището
на гр.Твърдица, община Твърдица, АОС № 597/21.03.2013 г., скица №
2140/13.03.2013 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 3 217(три хиляди
двеста и седемнадесет) лева за недвижим имот с идентификатор 72165.507.1958
с площ 0.777 дка – за друг вид застрояване, частна общинска собственост в
землището на гр. Твърдица, Община Твърдица.
3. Упълномощава кмета на Общината да организира и проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на гореописания недвижим имот – частна
общинска собственост.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот № 000342 с площ 1.792 дка –
овцеферма, VІ категория на земята, ЧОС в землището на с. Червенаково
РЕШЕНИЕ № 291
30.04.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.
53, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
недвижим имот № 000342 с площ 1.792 дка – овцеферма, VІ категория на земята
в землището на с. Червенаково, Община Твърдица, АОС № 656/23.04.2013 г.,
скица № К02391/02.04.2013 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 3 208 (три хиляди
двеста и осем) лева за недвижим имот № 000342 с площ 1.792 дка – овцеферма,
VІ категория на земята, частна общинска собственост в землището на с.
Червенаково, Община Твърдица.
3. Упълномощава кмета на Общината да организира и проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на гореописания недвижим имот – частна
общинска собственост.
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ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот № 082007 с площ 1.641 дка – нива,
VІ категория, частна общинска собственост, в землището на с. Близнец
РЕШЕНИЕ № 292
30.04.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.
53, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
недвижим имот № 082007 с площ 1.641 дка – нива, VІ категория в землището на
с. Близнец, Община Твърдица, АОС № 652/01.04.2013 г., скица №
К00004/29.03.2013 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 870(осемстотин и
седемдесет) лева за недвижим имот № 082007 с площ 1.641 дка – нива, VІ
категория, частна общинска собственост в землището на с. Близнец, Община
Твърдица.
3. Упълномощава кмета на Общината да организира и проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на гореописания недвижим имот – частна
общинска собственост.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот № 082002 с площ 1.274 дка – нива,
VІ категория, частна общинска собственост, в землището на с. Близнец
РЕШЕНИЕ № 293
30.04.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.
53, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
недвижим имот № 082002 с площ 1.274 дка – нива, VІ категория в землището на
с. Близнец, Община Твърдица, АОС № 651/01.04.2013 г., скица №
К00003/29.03.2013 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 751 (седемстотин
петдесет и един) лева за недвижим имот № 082002 с площ 1.274 дка – нива, VІ
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категория, частна общинска собственост в землището на с. Близнец, Община
Твърдица.
3. Упълномощава кмета на Общината да организира и проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на гореописания недвижим имот – частна
общинска собственост.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот с идентификатор 72165.503.2202 с
площ 0.072 дка – частна общинска собственост в землището на гр. Твърдица
РЕШЕНИЕ № 294
30.04.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.
53, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
недвижим имот с идентификатор 72165.503.2202 с площ 0.072 дка – за друг
обществен обект, комплекс, трайно предназначение на територията –
урбанизирана в землището на гр. Твърдица, Община Твърдица, АОС №
654/02.04.2013 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 810 (осемстотин и
десет) лева за недвижим имот с идентификатор 72165.503.2202 с площ 0.072 дка
– за друг обществен обект, комплекс, трайно предназначение на територията –
урбанизирана в землището на гр.Твърдица, Община Твърдица.
3. Упълномощава кмета на Общината да организира и проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на гореописания недвижим имот – частна
общинска собственост.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план на поземлен имот извън границите на
урбанизираните територии по чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на
територията /Заявление № 2650/12.04.2013 г. от Николай Неделчев
Николаев/
РЕШЕНИЕ № 295
30.04.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, Общински съвет – Твърдица
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, e-mail: obs_tv@abv.bg
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РЕШИ:
1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованото лице на проект за Подробен устройствен план
/ПУП/ за обхвата на поземлен имот № 204016 в местността „Меджерлик” в
землището на гр. Шивачево, общ. Твърдица, като се спазят следните указания и
условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот № 204016 в местността „Меджерлик” в
землището на град Шивачево;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове,
както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи
устройството на територията;
• ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл. 128, ал. 6 от ЗУТ;
• Решението да се разгласи на основание и по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план на поземлен имот извън границите на
урбанизираните територии по чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на
територията /Заявление № 2759/15.04.2013 г. от Михаела Йорданова
Станчева/
РЕШЕНИЕ № 296
30.04.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124а, ал. 1 и чл.124б, ал. 1 от Закона за устройство
на територията, Общински съвет – Твърдица
РЕШИ:
1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план
/ПУП/ за обхвата на имот с идентификационен номер 72165.52.21 в местността
„Попов дол” в землището на гр. Твърдица,като се спазят следните указания и
условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 72165.52.21 в
местността „Попов дол” в землището на гр. Твърдица ;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове,
както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи
устройството на територията;
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, e-mail: obs_tv@abv.bg
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• ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл. 128, ал. 6 от ЗУТ;
• Решението да се разгласи на основание и по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно Предварително съгласие за преминаване на
трасе на подземен кабел 1 kV и водопровод D40 PEHD, одобряване на
техническо задание и разрешаване изработване на ПУП-ПП за линейните
обекти на техническата инфраструктура за нуждите на „Овцеферма” в ПИ с
идентификационен № 72165.52.21, местност „Попов дол”, землище гр.
Твърдица
РЕШЕНИЕ № 297
30.04.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1,т. 11 от ЗМСМА, чл. 17а, ал. 2 от ЗОЗЗ във
връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б,
ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет –Твърдица
РЕШИ:
1. Изразява предварително съгласие за учредяване право на преминаване
за трасе на подземен кабел1 кV през ПИ 72165.47.245 и ПИ 72165.52.245, за
трасе на водопровода през ПИ 72165.52.245, ПИ 72165.47.251 и ПИ 72165.47.252
и утвърждаване на сервитути за водопровода и кабела през ПИ 72165.47.152, ПИ
72165.47.2, ПИ 72165.47.7, ПИ 72165.47.9, ПИ 72165.47.153 и ПИ 72165.47.247от
землище на гр. Твърдица, Община Твърдица с дължина на трасето за
водопровода - 861.0 метра и 347.70 за кабела.
2. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтесесованите лица на проект за ПУП-ПП за елементите на
техническата инфраструктура за нуждите на „Овцеферма” в ПИ 72165.52.21,
местност „Попов дол” в землището на гр. Твърдица, като се спазват следните
указания и условия:
• ПУП да се изработи като ПП –Парцеларен план
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове,
както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи
устройството на територията;
• ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл. 128, ал. 6 от ЗУТ;
• Решението да се разгласи на основание и по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Повторно разглеждане на Предложение относно отпускане на
еднократна финансова помощ на Стоян Драганов Денчев от гр. Шивачево,
съгласно Решение № 278/28.03.2013 г. на ОбС – Твърдица.
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РЕШЕНИЕ № 298
30.04.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет - Твърдица
РЕШИ
1. Отпуска еднократна финансова помощ на Стоян Драганов Денчев от гр.
Шивачево в размер на 200 /двеста/ лева.
2. Сумата в размер на 200 лв. да бъде отнесена в дейност 122 „Общинска
администрация”, § 42-14 „Други помощи по решение на Общински съвет”, след
намаляване с 200 лв. на § 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” –
местни дейности.
3. Упълномощава кмета на Общината да извърши промените по
общинския бюджет.
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Радка Георгиева Палашева от гр. Твърдица, ул. „Дибич” № 6.
РЕШЕНИЕ № 299
30.04.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет - Твърдица
РЕШИ
1. Отпуска еднократна финансова помощ на Радка Георгиева Палашева от
гр. Твърдица в размер на 200 /двеста/ лева.
2. Сумата в размер на 200 лв. да бъде отнесена в дейност 122 „Общинска
администрация”, § 42-14 „Други помощи по решение на Общински съвет”, след
намаляване с 200 лв. на § 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” –
местни дейности.
3. Упълномощава кмета на Общината да извърши промените по
общинския бюджет.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Татяна Миткова Бозева от гр. Твърдица, ул. „Изгрев” № 6.
РЕШЕНИЕ № 300
30.04.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет - Твърдица
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РЕШИ
1. Отпуска еднократна финансова помощ на Татяна Миткова Бозева от гр.
Твърдица в размер на 200 /двеста/ лева.
2. Сумата в размер на 200 лв. да бъде отнесена в дейност 122 „Общинска
администрация”, § 42-14 „Други помощи по решение на Общински съвет”, след
намаляване с 200 лв. на § 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” –
местни дейности.
3. Упълномощава кмета на Общината да извърши промените по
общинския бюджет.
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други.
Общински съвет – Твърдица разгледа писмо с вх.№ 147/11.04.2013 г. от
Общинска администрация, писмо с вх. № 126/27.03.2013 г. във връзка с АД
№14/2013 г. и писмо с вх. № 131/01.04.2013 г. във връзка с АД №10/2013 г. от
Административен Съд гр. Сливен.
инж. Иван Петров
Председател на Общински съвет
гр. Твърдица
ИП/НД
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