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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
приети на 27-то редовно заседание, проведено на 20.05.2013 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. Предложение относно Общо събрание на акционерите на „Д-р Иван
Селемински” АД гр. Сливен
3. Предложение относно Общо събрание на „ДЗ и СР – Нова загора”
ООД
4. Предложение относно участие на председателя на Общински съвет –
Твърдица в пътуващ семинар
5. Предложение относно изменение на Решение № 265/28.03.2013 г. на
ОбС -Твърдица
6. Предложение относно допълнение на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
7. Предложение относно разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план ПЗ относно ПИ с идентификатор
72165.356.39 и парцеларен план за присъединяване чрез
разпределителната мрежа на имот 72165.247.1
8. Предложение относно разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план ПЗ относно ПИ с идентификатор
72165.247.1 и парцеларен план за присъединяване чрез
разпределителната мрежа на ПИ 72165.247.1, находящ се в м.
„Блягорница”в землището на гр. Твърдица
9. Предложение относно издаване запис на заповед от Община Твърдица
в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща
плащане на данък върху добавената стойност след извършено
авансово плащане по договор № 20/226/00315 от 16.04.2013 по
мярка226 за Проект „Въвеждане и подобряване на превантивни
дейности за намаляване на опасността от горски пожари в
общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от
Община Твърдица, чрез изграждане на високотехнологична система
за пасивно пожаронаблюдение”, сключен между Община Твърдица и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
10. Предложение относно издаване на запис на заповед от Община
Твърдица в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
обезпечаваща авансово плащане по договор № 20/226/00315 от
16.04.2013 г. по мярка 226 за Проект „Въвеждане и подобряване на
превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари
в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от
Община Твърдица, чрез изграждане на високотехнологична система
за пасивно пожаронаблюдение", сключен между Община Твърдица и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно Общо събрание на акционерите на „Д-р Иван
Селемински” АД гр. Сливен
РЕШЕНИЕ № 301
20.05.2013 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 9 и 23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1.Определя за представител в Общото събрание на акционерите на
Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селемински” АД гр.
Сливен, с дата на провеждане 23.05.2013 г. – г-жа Митка Тодорова Трухчева.
2. Упълномощава определения в т. 1 представител на ОбС – Твърдица в
Общото събрание на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван
Селемински” АД гр. Сливен, с дата на провеждане 23.05.2013 г. да гласува по
определените единадесет точки от дневния ред със „за”.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно Общо събрание на „ДЗ и СР – Нова загора”
ООД
РЕШЕНИЕ № 302
20.05.2013 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 9 и 23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1.Определя за представител в Общото събрание на „ДЗ и СР – Нова
загора” ООД, с дата на провеждане 06.06.2013 г. – г-н Петко Борисов Ненов –
зам.-кмет на Община Твърдица.
2. Упълномощава определения в т. 1 представител на ОбС – Твърдица в
Общото събрание на „ДЗ и СР – Нова загора” ООД, с дата на провеждане
06.06.2013 г., да гласува по определените две точки от дневния ред със „за”.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, e-mail: obs_tv@abv.bg

2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ТВЪРДИЦА

2011-2015

Предложение относно участие на председателя на Общински съвет –
Твърдица в пътуващ семинар
РЕШЕНИЕ № 303
20.05.2013 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 3, ал.2 от Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие председателят на Общински съвет – Твърдица да вземе
участие в пътуващия семинар, организиран от Националната асоциация на
председателите на общински съвети в Република България, до ООН в гр. Женева,
Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа в гр. Страсбург,
Европейския парламент в гр. Брюксел, Комитета на регионите в гр. Брюксел, срещи
с местни власти в гр. Загреб, гр. Милано и гр. Будапеща.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно изменение на Решение № 265/28.03.2013 г. на
ОбС -Твърдица
РЕШЕНИЕ № 304
20.05.2013 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 79, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване ,
управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 91 от Закона за горите,
чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
§1. Изменя т. 1, подточка 1.1. на Решение № 265/28.03.2013 г. на ОбС –
Твърдица следния отдел „43-ж” да се чете „42-ж”.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно допълнение на Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

реда

за

РЕШЕНИЕ № 305
20.05.2013 г.
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На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл.
24а, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Допълва Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, както следва:
§1. Създава нов чл. 40а
Чл. 40а (1) Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под
наем без търг или конкурс за срок от една година в следните случаи:
1. когато са заети с трайни насаждения;
2. когато не са били използвани две или повече стопански години;
3. в случаите по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ;
4. в други случаи, определени в закон.
(2) Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя
маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под
наем за една година без търг или конкурс.
(3) До участие в търговете и конкурсите по чл. 39 и чл. 40 не се допускат
свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по
смисъла на Закона за малките и средните предприятия, които обработват повече
от 500 дка.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план ПЗ относно ПИ с идентификатор 72165.356.39 и
парцеларен план за присъединяване чрез разпределителната мрежа на имот
72165.247.1
РЕШЕНИЕ № 306
20.05.2013 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,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ
1. ОТЛАГА ЗА СЛЕДВАЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
– ТВЪРДИЦА Предложението с вх. № 190/14.05.2013 г. относно разрешаване
изработване на проект за Подробен устройствен план ПЗ относно ПИ с
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идентификатор 72165.356.39 и парцеларен план за присъединяване чрез
разпределителната мрежа на имот 72165.247.1
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план ПЗ относно ПИ с идентификатор 72165.247.1 и
парцеларен план за присъединяване чрез разпределителната мрежа на ПИ
72165.247.1, находящ се в м. „Блягорница”в землището на гр. Твърдица
РЕШЕНИЕ № 307
20.05.2013 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,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез възлагане
от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план - ПЗ за
обхвата на имот с идентификационен номер 72165.247.1 и ПП за присъединяване
чрез разпределителната мрежа на имот 72165.247.1 в землището на гр. Твърдица,
като се спазят следните указания и условия:
• 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 ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно издаване запис на заповед от Община Твърдица
в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща
плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово
плащане по договор № 20/226/00315 от 16.04.2013 по мярка226 за Проект
„Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на
опасността от горски пожари в общинските горски територии,
стопанисвани и управлявани от Община Твърдица, чрез изграждане на
високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение”, сключен
между Община Твърдица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 308
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20.05.2013 г.
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за
отпускане на финансова помощ № 20/226/00315 от 16.04.2013 по мярка 226 за
Проект: „Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на
опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и
управлявани от Община Твърдица, чрез изграждане на високотехнологична
система за пасивно пожаронаблюдение”, сключен между Община Твърдица и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.
София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от
изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на Община Твърдица да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 61 453,08 лв. (шестдесет и
един хиляди четиристотин петдесет и три лева и осем стотинки) за обезпечаване
на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по
договор за отпускане на финансова помощ № 20/226/00315 от 16.04.2013 г. по
мярка 226 за Проект „Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за
намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии,
стопанисвани и управлявани от Община Твърдица, чрез изграждане на
високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение” сключен между
Община Твърдица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Твърдица да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 20/226/00315 от
16.04.2013 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно издаване на запис на заповед от Община
Твърдица в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
обезпечаваща авансово плащане по договор № 20/226/00315 от 16.04.2013 г.
по мярка 226 за Проект „Въвеждане и подобряване на превантивни
дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските
горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Твърдица, чрез
изграждане
на
високотехнологична
система
за
пасивно
пожаронаблюдение", сключен между Община Твърдица и ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция
РЕШЕНИЕ № 309
20.05.2013 г.
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На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация; чл. 11, ал. 5 от Наредба №
20 от 07.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане
на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на
Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 20/226/00315 от
16.04.2013 г. по мярка 226 за Проект: „Въвеждане и подобряване на превантивни
дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски
територии, стопанисвани и управлявани от Община Твърдица, чрез изграждане на
високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение”, сключен между
Община Твърдица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес
на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ
121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от
изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на Общината Атанас Христов Атанасов да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в
полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 307 265,38 лв.
(триста и седем хиляди двеста шестдесет и пет лв и тридесет и осем стотинки) за
обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 20/226/00315 от 16.04.2013 г. по мярка 226 за Проект
„Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на
опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и
управлявани от Община Твърдица, чрез изграждане на високотехнологична
система за пасивно пожаронаблюдение” сключен между Община Твърдица и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Твърдица да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 20/226/00315 от
16.04.2013 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
инж. Иван Петров
Председател на Общински съвет
гр. Твърдица
ИП/НД
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