РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
приети на 28-то редовно заседание, проведено на 28.06.2013 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. Предложение относно приемане на Годишен финансов отчет на
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР” ЕООД гр. Твърдица
3. Предложение относно приемане на решение за разрешаване
изработването на проект за Общ устройствен план на Община
Твърдица
4. Предложение относно изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация
5. Предложение относно приемане на Наредба за издаване на карти за
паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с
трайни увреждания на територията на Община Твърдица
6. Предложение относно приемане на Наредба за принудително
изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или
части от тях от Община Твърдица
7. Предложение относно съгласуване за одобряване на проект за ПУП –
ПЗ и ПР за УПИ V – 42 „за младежки дейности”, кв. 24 от плана на с.
Сборище, общ. Твърдица, обл. Сливен
8. Предложение относно избор формата на управление на горските
територии, собственост на Община Твърдица
9. Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот № 000866 с площ 2.186 дка –
нива, V категория, частна общинска собственост, в землището на гр.
Шивачево.
10. Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот № 080241 с площ 0.843 дка –
овощна градина, VІ категория, частна общинска собственост, в
землището на с. Оризари.
11. Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот № 226024 с площ 3.000 дка –
нива, V категория, частна общинска собственост, в землището на гр.
Шивачево.
12. Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот № 064014 с площ 0.562 дка –
нива, VІ категория, частна общинска собственост, в землището на с.
Сборище.
13. Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот № 011003 с площ 8.510 дка –
нива, ІХ категория, частна общинска собственост, в землището на с.
Червенаково.
14. Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот № 019026 с площ 4.055 дка –
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нива, ІХ категория, частна общинска собственост, в землището на с.
Червенаково.
15. Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот № 013025 с площ 1.600 дка –
нива, ІХ категория, частна общинска собственост, в землището на с.
Червенаково.
16. Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот с идентификатор
72165.507.1957 с площ 0.571 дка – за друг вид застрояване, частна
общинска собственост, в землището на гр. Твърдица.
17. Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот с идентификатор
72165.507.1960 с площ 0.719 дка – за друг вид застрояване, частна
общинска собственост, в землището на гр. Твърдица.
18. Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот с идентификатор
72165.507.1961 с площ 0.558 дка – за друг вид застрояване, частна
общинска собственост, в землището на гр. Твърдица.
19. Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот с идентификатор
72165.507.1963 с площ 0.572 дка – за друг вид застрояване, частна
общинска собственост, в землището на гр. Твърдица.
20. Предложение относно отпускане на дърва за огрев на ветераните,
участвали във Втората световна война
21. Предложение относно приемане на Общинска програма за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива за периода 2013-2020 г.
22. Предложение относно откриване на процедура за избор на доставчик
за енергоефективни услуги.
23. Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Асен Христов Илиев от гр. Твърдица, ул. „Праскова” № 4
24. Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Слав Иванов Цигумарев от гр. Твърдица, ул. „Софроний Врачански”
№ 30
25. Ново разглегждане на Предложение с вх. № 190/14.05.2013 г. 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
26. Предложение относно промени в КОК.
27. Предложение относно вземане на решение за подкрепа дейностите по
ремонт и реконструкция на църковни обекти на територията на
Община Твърдица.
28. Други
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ТВЪРДИЦА
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане на Годишен
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР” ЕООД гр. Твърдица

2011-2015 г.

финансов

отчет

РЕШЕНИЕ № 310
28.06.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 39, ал.
1 и ал. 2 от Наредбата за упражняване правата на собственик на Община
Твърдица върху капитала на търговските дружества,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Годишен финансов отчет към 31.12.2012 г. на „МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР” ЕООД гр. Твърдица.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане на решение за разрешаване
изработването на проект за Общ устройствен план на Община Твърдица
РЕШЕНИЕ № 311
28.06.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и
чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и §123, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Разрешава изработването на проект за Общ устройствен план на
Община Твърдица.
2. Одобрява задание за проектиране на Общ устройствен план на Община
Твърдица.
3. Възлага на кмета на Община Твърдица да извърши всички необходими
правни и фактически действия за възлагане изработването на проект за
Общ устройствен план на Община Твърдица.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация
РЕШЕНИЕ № 312
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28.06.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. чл. 5, ал. 4 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Извършва следното изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администрация, както следва:
СТАР ТЕКСТ: чл. 83 /1/ Гласуването е лично. Гласува се „за”, „против” и
„въздържал се”. Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона
случаи. По предложение на група съветници Общинският съвет може да реши
отделно гласуване да бъде тайно.
НОВ ТЕКСТ: чл. 83 /1/ Гласуването е лично. Гласува се „за”, „против” и
„въздържал се”. Не участва в гласуването само общински съветник, който
предварително заяви неучастието си във връзка със ЗПУКИ. Гласуването се
извършва явно, освен в определените от закона случаи. По предложение на
група съветници Общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде
тайно.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане на Наредба за издаване на карти за
паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с
трайни увреждания на територията на Община Твърдица
РЕШЕНИЕ № 313
28.06.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни
средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на
територията на Община Твърдица.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ТВЪРДИЦА

2011-2015 г.

Предложение относно приемане на Наредба за принудително
изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от
тях от Община Твърдица
РЕШЕНИЕ № 314
28.06.2013 г.
На основание чл. 75, чл. 76, чл. 77 и чл. 79 от АПК, чл. 8, чл. 26 и чл. 28 от
ЗНА, чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Наредба за принудително изпълнение на заповеди за
премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Твърдица.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно съгласуване за одобряване на проект за ПУП –
ПЗ и ПР за УПИ V – 42 „за младежки дейности”, кв. 24 от плана на с.
Сборище, общ. Твърдица, обл. Сливен
РЕШЕНИЕ № 315
28.06.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 2 от
ЗУТ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Съгласува за одобряване проекта за изменение на проект за ПУП – ПЗ и
ПР за УПИ V - „за младежки дейности”, кв. 24 от плана на с. Сборище, общ.
Твърдица, обл. Сливен.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно избор формата на управление на горските
територии, собственост на Община Твърдица
РЕШЕНИЕ № 316
28.06.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 181, ал. 1 от ЗГ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
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РЕШИ:
Стопанисването и управлението на горските територии на Община
Твърдица да бъде организирано като структурно звено в администрацията на
Община Твърдица.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот № 000866 с площ 2.186 дка – нива,
V категория, частна общинска собственост, в землището на гр. Шивачево.
РЕШЕНИЕ № 317
28.06.2013 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,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
недвижим имот № 000866 с площ 2.186 дка – нива, V категория в землището на
гр. Шивачево, Община Твърдица, АОС № 664/21.05.2013 г., скица №
К09585/02.04.2013 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 984.00
(деветстотин осемдесет и четири) лева за недвижим имот № 000866 с площ 2.186
дка – нива, V категория, частна общинска собственост в землището на гр.
Шивачево, 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 ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот № 080241 с площ 0.843 дка –
овощна градина, VІ категория, частна общинска собственост, в землището
на с. Оризари.
РЕШЕНИЕ № 318
28.06.2013 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,
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
недвижим имот недвижим имот № 080241 с площ 0.843 дка – овощна градина,
VІ категория, в землището на с. Оризари, Община Твърдица, АОС №
663/21.052013 г., скица № К00839/18.03.2013 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 337 (триста
тридесет и седем) лева за недвижим имот № 080241 с площ 0.843 дка – овощна
градина, VІ категория, частна общинска собственост, в землището на с. Оризари.
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 № 226024 с площ 3.000 дка – нива,
V категория, частна общинска собственост, в землището на гр. Шивачево.
РЕШЕНИЕ № 319
28.06.2013 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,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. НЕ ПРИЕМА Предложение с Вх. № 225/14.06.2013 г. относно
приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
недвижим имот № 226024 с площ 3.000 дка – нива, V категория, частна
общинска собственост, в землището на гр. Шивачево.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот № 064014 с площ 0.562 дка – нива,
VІ категория, частна общинска собственост, в землището на с. Сборище.
РЕШЕНИЕ № 320
28.06.2013 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,
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
недвижим имот № 064014 с площ 0.562 дка – нива, VІ категория в землището на
с. Сборище, Община Твърдица, АОС № 505/09.11.2012 г., скица №
К00474/02.04.2013 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 225.00 (двеста
двадесет и пет) лева за недвижим имот № 064014 с площ 0.562 дка – нива, VІ
категория, частна общинска собственост в землището на с. Сборище, 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 ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот № 011003 с площ 8.510 дка – нива,
ІХ категория, частна общинска собственост, в землището на с. Червенаково.
РЕШЕНИЕ № 321
28.06.2013 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,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. НЕ ПРИЕМА Предложение с вх. № 227/14.06.2013 г. относно приемане
на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот
№ 011003 с площ 8.510 дка – нива, ІХ категория, частна общинска собственост, в
землището на с. Червенаково.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот № 019026 с площ 4.055 дка – нива,
ІХ категория, частна общинска собственост, в землището на с. Червенаково.
РЕШЕНИЕ № 322
28.06.2013 г.
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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,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. НЕ ПРИЕМА Предложение относно приемане на оценка и продажба,
чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 019026 с площ 4.055
дка – нива, ІХ категория, частна общинска собственост, в землището на с.
Червенаково.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно на оценка и продажба, чрез публичен търг с
явно наддаване на недвижим имот № 013025 с площ 1.600 дка – нива, ІХ
категория, частна общинска собственост, в землището на с. Червенаково.
РЕШЕНИЕ № 323
28.06.2013 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,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. НЕ ПРИЕМА Предложение относно на оценка и продажба, чрез
публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 013025 с площ 1.600 дка –
нива, ІХ категория, частна общинска собственост, в землището на с.
Червенаково.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот с идентификатор 72165.507.1957 с
площ 0.571 дка – за друг вид застрояване, частна общинска собственост, в
землището на гр. Твърдица.
РЕШЕНИЕ № 324
28.06.2013 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,
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
недвижим имот с идентификатор 72165.507.1957 с площ 0.571 дка – за друг вид
застрояване, трайно предназначение на територията – урбанизирана в землището
на гр.Твърдица, Община Твърдица, АОС № 657/20.05.2013 г., скица №
2930/10.04.2013 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 2 364.00 (две
хиляди триста шестдесет и четири) лева за недвижим имот с идентификатор
72165.507.1957 с площ 0.571 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 СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот с идентификатор 72165.507.1960 с
площ 0.719 дка – за друг вид застрояване, частна общинска собственост в
землището на гр. Твърдица.
РЕШЕНИЕ № 325
28.06.2013 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,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
недвижим имот с идентификатор 72165.507.1960 с площ 0.719 дка – за друг вид
застрояване, трайно предназначение на територията – урбанизирана в землището
на гр.Твърдица, Община Твърдица, АОС № 658/20.05.2013 г., скица №
2931/10.04.2013 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 2 977.00 (две
хиляди деветстотин седемдесет и седем) лева за недвижим имот с
идентификатор 72165.507.1960 с площ 0.719 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.
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ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот с идентификатор 72165.507.1961 с
площ 0.558 дка – за друг вид застрояване, частна общинска собственост, в
землището на гр. Твърдица.
РЕШЕНИЕ № 326
28.06.2013 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,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
недвижим имот с идентификатор 72165.507.1961 с площ 0.558 дка – за друг вид
застрояване, трайно предназначение на територията – урбанизирана в землището
на гр. Твърдица, Община Твърдица, АОС № 668/21.05.2013 г., скица №
2932/10.04.2013 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 2 310.00 (две
хиляди триста и десет) лева за недвижим имот с идентификатор 72165.507.1961 с
площ 0.558 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 ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот с идентификатор 72165.507.1963 с
площ 0.572 дка – за друг вид застрояване, частна общинска собственост в
землището на гр. Твърдица.
РЕШЕНИЕ № 327
28.06.2013 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,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
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1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
недвижим имот с идентификатор 72165.507.1963 с площ 0.572 дка – за друг вид
застрояване, трайно предназначение на територията – урбанизирана в землището
на гр.Твърдица, Община Твърдица, АОС № 669/21.05.2013 г., скица №
2933/10.04.2013 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 2368.00 (две
хиляди триста шестдесет и осем) лева за недвижим имот с идентификатор
72165.507.1963 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 ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно отпускане на дърва за огрев на ветераните,
участвали във Втората световна война
РЕШЕНИЕ № 328
28.06.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие, да бъдат отпуснати от ОГФ безвъздмезно по пет кубика
дърва за огрев на ветераните, участници във Втората световна война
(1939-1945 г.) и лицата, навършили 100 години, както следва:
1. Владо Иванов Арбов - гр. Твърдица;
2. Дойчин Косев Дойчинов - гр. Твърдица;
3. Михо Костадинов Михов - гр. Твърдица;
4. Илия Илиев Георгиев - гр. Шивачево;
5. Койчо Койчев Русев - гр. Шивачево;
6. Кольо Боев Аврев - гр. Шивачево;
7. Иван Георгиев Хазаев - с. Сборище;
8. Иван Христов Стоянов – с. Червенаково;
9. Марийка Атанасова Денева – с. Сборище.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане на Общинска програма за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива за периода 2013-2020 г.
РЕШЕНИЕ № 329
28.06.2013 г.
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На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗЕВИ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Общинска програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива за периода 2013 - 2020 г.
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно откриване на процедура за избор на доставчик
за енергоефективни услуги.
РЕШЕНИЕ № 330
28.06.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 43
и чл. 48 ЗЕЕ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие кмета на Общината, като възложител да започне
процедура за избор на лице доставчик на енергоефективни услуги с гарантиран
резултат и извършването на енергоспестяващи мерки в сгради и съоръжения на
бюджетна или общинска издръжка на територията на Община Твърдица с цел
реализация на икономии за Общината.
2. Съгласува следните минимални условия за доставка на
енергоефективни услуги с гарантиран резултат:
2.1. Приема определянето на сградите и съоръженията, които ще бъдат
включени за реализиране на енергоспестяващи мерки /подмяна на външни
ограждащи конструкции и елементи, в т.ч. прозорци, външни врати и др.,
топлинна изолация на външни ограждащи конструкции и елементи в това число
външни стени, покриви и подове; ремонт и подмяна на топлоносител, на горивна
база и други, посочени в раздел втори от Указания за прилагане на
енергоефективни услуги с гарантиран резултат (ЕСКО услуги) в обществени и
административни сгради/ да се извършва на базата на енергийно обследване,
показващо възможностите за реална икономия.
2.2. Инвестиционните разходи да са изцяло за сметка на лицето доставчик.
2.3. Финансовият, техническият и търговският риск за изпълнението на
проектите за енергоефективни услуги да са изцяло за сметка на лицето
доставчик, съгласно чл. 48 ЗЕЕ.
3. Упълномощава кмета на Община Твърдица да предприеме всички
правни и фактически действия по изпълнението на решението.
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
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Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Асен Христов Илиев от гр. Твърдица, ул. „Праскова” № 4
РЕШЕНИЕ № 331
28.06.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. НЕ ПРИЕМА Предложение с вх. № 202/21.05.2013 г. относно
отпускане на еднократна финансова помощ на Асен Христов Илиев от гр.
Твърдица, ул. „Праскова” № 4.
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Слав Иванов Цигумарев от гр. Твърдица, ул. „Софроний Врачански” № 30
РЕШЕНИЕ № 332
28.06.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. НЕ ПРИЕМА Предложение с вх. № 211/04.05.2013 г. относно
отпускане на еднократна финансова помощ на Слав Иванов Цигумарев от гр.
Твърдица, ул. „Софроний Врачански” № 30.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Ново разглегждане на Предложение с вх. № 190/14.05.2013 г. 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 № 333
28.06.2013 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,
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. НЕ ПРИЕМА Предложение с вх. № 190/14.05.2013 г. 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
ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно промени в Комисия за оперативен контрол
РЕШЕНИЕ № 334
28.06.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с Наредбата
за упражняване правата на собственик на Община Твърдица, върху капитала на
търговските дружества,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
§ 1. Изменя Решение № 115 от 27.06.2012 г. както следва:
І. Било:
„1. Създава постоянна комисия за оперативен контрол в състав:
Председател: Цветана Иванова Ненова.
Секретар: Пламен Пенчев Курумилев.
Членове:
• Митка Тодорова Трухчева - общински съветник;
• Стефан Георгиев Башалов -общинскисъветник;
• Любомир Иванов Леонов -общинскисъветник.”
ІІ. Става:
„1. Създава постоянна комисия за оперативен контрол в състав:
Председател: Петко Борисов Ненов.
Секретар: Пламен Пенчев Курумилев.
Членове:
• Митка Тодорова Трухчева - общински съветник;
• Стефан Георгиев Башалов -общинскисъветник;
• Любомир Иванов Леонов -общинскисъветник.”
ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно вземане на решение за подкрепа дейностите по
ремонт и реконструкция на църковни обекти на територията на Община
Твърдица.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ТВЪРДИЦА

2011-2015 г.

РЕШЕНИЕ № 335
28.06.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 12, 19 и 23 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1.Подкрепя намерението на Старозагорска епархия да кандидатства за
безвъзмезна финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 с
Проект за ремонт на църковни обекти – гр. Шивачево – църква „Свети
Димитър”, с. Сборище – църква „Св. Възнесение господне” и новострояща се
църква в с. Оризари.
2.Приема, че предвидените дейности на Проекта, съответстват на общите
приоритети на Общинския план за развитие 2007 – 2013, - Приоритет ІІ.
Модернизация на техническата и социалната инфраструктура и Приоритет І.
Съживяване на местната икономика и създаване на условия за устойчиво
икономическо развитие, Специфична цел І.1. Развитие на селското и горското
стопанство, Мярка І.2.2. Създаване на подходящи условия за развитие на
туризма.
ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Други.
Общинският съвет разгледа Жалба с вх. № 215/10.06.2013 г. от г-жа
Цветана Иванова Ненова
инж. Иван Петров
Председател на Общински съвет
гр. Твърдица
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