РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
приети на 29-то редовно заседание, проведено на 29.07.2013 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
2. Предложение с вх. № 251/24.06.2013 г. относно приемане на Наредба за
управление на отпадъците на територията на Община Твърдица
3. Предложение с вх. № 254/28.06.2013 г. относно отпускане на
еднократна финансова помощ на Киро Недялковски от с. Боров дол,
ж.к. „Миньор”, бл. 13, вх. А, ет. 2, ап. 4
4. Предложение с вх. № 255/02.07.2013 г. относно вземане на решение за
формиране на слети паралелки и на самостоятелни паралелки с брой
на учениците под определения минимум в Наредба № 7 от 29.12.2000
г. на МОН в общински училища през учебната 2013 - 2014 година
5. Предложение с вх. № 260/04.07.2013 г. относно отпускане на
еднократна финансова помощ на Светлана Веселинова Чакърова от
гр. Твърдица, ул. „Кокиче” № 1
6. Предложение с вх. № 261/04.07.2013 г. относно отпускане на
еднократна финансова помощ на Албена Иванова Тодорова от гр.
Твърдица, ул. „Блягорница” № 37
7. Предложение с вх. № 264/11.07.2013 г. относно изменение и
допълнение в Наредбата за реда при поставяне на временни
преместваеми съоръжения за търговия съгласно чл. 56 от ЗУТ на
територията на Община Твърдица
8. Предложение с вх. № 265/12.07.2013 г. относно присъединяване към
Декларация за достъп до култура на младите хора
9. Предложение с вх. № 274/15.07.2013 г. относно промяна на
предназначение на собствеността от публична в частна за имоти в
землището на гр. Твърдица.
10. Предложение с вх. № 266/15.07.2013 г. относно кандидатстване по
мярка за набиране на проектни предложения, чрез открита процедура
за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка
313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегията за
местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 20072013 г.
11. Предложение с вх. № 267/15.07.2013 г. относно кандидатстване по
мярка за набиране на проектни предложения, чрез открита процедура
за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка
313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегията за
местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 20072013 г.
12. Предложение с вх. № 268/15.07.2013 г. относно кандидатстване по
мярка за набиране на проектни предложения, чрез открита процедура
за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка
313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегията за
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местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 20072013 г.
13. Предложение с вх. № 269/15.07.2013 г. относно отпускане на
еднократна финансова помощ на Леон Иванов Леонов от гр.
Твърдица, ул. „Прогрес” № 3
14. Предложение с вх. № 271/15.07.2013 г. относно приемане актуализация
в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост
15. Предложение с вх. № 272/15.07.2013 г. относно промяна Решение №
273/28.03.2013 г. за обезщетение със земеделска земя от общински
поземлен фонд
16. Предложение с вх. № 273/15.07.2013 г. относно вземане на решение за
внасяне на искане чрез Областен управител на област Сливен до
Министъра на регионалното развитие за внасяне на предложение до
Министерски съвет на Република България за безвъзмездно
прехвърляне в собственост на Община Твърдица поземлен имот –
държавна собственост с идентификатор 72165.504.2255 по
кадастралната карта на гр. Твърдица, одобрена със Заповед № РД –
18 – 2/26.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно
изменение със Заповед № КД – 14 – 20 – 207/ 11.04.2013 г.
представляващ УПИ ХVІІ – 2255 – „за движение и автотранспорт” по
план за регулация за част от кв. 69, одобрен със Заповед №
139/24.04.2012 г.
17. Предложение с вх. № 277/17.07.2013 г. относно съгласуване на задание
за градоустройствено проектиране на обект „Изменение на подробен
устройствен план /ПУП-ПЗ и ПР/ за обхвата на УПИ ХХІ-102 в кв. 103
по действащия ПУП на кв. „Изток”, гр. Твърдица”
18. Предложение с вх. № 278/17.07.2013 г. относно отпускане на
еднократна финансова помощ на Стефан Колев Атанасов от с.
Сборище, ул. „Прогрес” № 9
19. Предложение с вх. № 283/24.07.2013 г. относно заемообразно ползване
на средства от бюджета на Община Твърдица по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, проект „Социални
услуги в домашна среда за хора в неравностойно положение в
Община Твърдица”.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 251/24.06.2013 г. относно приемане на Наредба за
управление на отпадъците на територията на Община Твърдица
РЕШЕНИЕ № 336
29.07.2013 г.
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На основание чл. 8, 26 и 28 от ЗНА, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с
чл. 22 от ЗУО
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отменя Наредба за управление на отпадъците на територията на
Община Твърдица, приета с Решение № 253/29.10.2009 г.
2. Приема Наредба за управление на отпадъците на територията на
Община Твърдица.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 254/28.06.2013 г. относно отпускане на
еднократна финансова помощ на Киро Недялковски от с. Боров дол, ж.к.
„Миньор”, бл. 13, вх. А, ет. 2, ап. 4
РЕШЕНИЕ № 337
29.07.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отпуска еднократна финансова помощ на Киро Недялковски от с. Боров
дол в размер на 300 /триста/ лева.
2. Сумата в размер на 300 лв. да бъде отнесена в дейност 122 „Общинска
администрация”, § 42-14 „Други помощи по решение на Общински съвет”, след
намаляване с 300 лв. на § 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” –
местни дейности.
3. Упълномощава кмета на Общината да извърши промените по
общинския бюджет.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 255/02.07.2013 г. относно Вземане на решение за
формиране на слети паралелки и на самостоятелни паралелки с брой на
учениците под определения минимум в Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на
МОН в общински училища през учебната 2013 - 2014 година
РЕШЕНИЕ № 338
29.07.2013 г.
На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 11 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН за определяне
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броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
І. Дава съгласие през учебната 2013 – 2014 година в НУ „Хр. Ботев” с.
Оризари и НУ „Хр.Ботев” гр. Твърдица - кв. Козарево да бъдат формирани слети
паралелки с не по-малко от 10 ученици от два класа с осигурени за тях
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
по единни разходни стандарти за съответната дейност, както следва:
1. По чл. 11, ал. 1, т. 3 от Наредба № 7:
1. НУ „Хр.Ботев” с. Оризари – 2 слети паралелки /І и ІІІ кл.- 13 ученици; ІІ
и ІV кл. – 12 ученици/ с 25 ученици;
2. НУ „Хр. Ботев” гр.Твърдица-кв.Козарево – 2 слети паралелки /І и ІІ кл.13 ученици; ІІІ и ІV кл.-13 ученици/ с 26 ученици.
ІІ. Дава съгласие през учебната 2013 – 2014 година в ОУ „Н.Вапцаров” с.
Бяла паланка. да бъдат формирани самостоятелни паралелки с брой на
учениците не по-малък от 10 и слети паралелки с не по-малко от 10 ученици от
два класа с осигурено допълнително финансиране съгласно разпоредбите на чл.
3 от ПМС № 212 от 02.09.2008 г. за защитените училища, както следва:
1. По чл. 11, ал. 1, т. 1:
1.1. Самостоятелни паралелки – 3: ІІ кл.- 14 ученици; ІІІ кл.- 15 ученици;
ІV кл.-15 ученици;
1.2. Слети паралелки - 2: V и VІ клас – 11 ученици; VІІ и VІІІ кл.- 16
ученеци.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 260/04.07.2013 г. относно отпускане на
еднократна финансова помощ на Светлана Веселинова Чакърова от гр.
Твърдица, ул. „Кокиче” № 1
РЕШЕНИЕ № 339
29.07.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. НЕ ПРИЕМА Предложение с вх. № 260/04.07.2013 г. относно
отпускане на еднократна финансова помощ на Светлана Веселинова
Чакърова от гр. Твърдица, ул. „Кокиче” № 1
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ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 261/04.07.2013 г. относно отпускане на
еднократна финансова помощ на Албена Иванова Тодорова от гр.
Твърдица, ул. „Блягорница” № 37
РЕШЕНИЕ № 340
29.07.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. НЕ ПРИЕМА Предложение с вх. № 261/04.07.2013 г. относно
отпускане на еднократна финансова помощ на Албена Иванова Тодорова от
гр. Твърдица, ул. „Блягорница” № 37
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 264/11.07.2013 г. относно изменение и
допълнение в Наредбата за реда при поставяне на временни преместваеми
съоръжения за търговия съгласно чл. 56 от ЗУТ на територията на Община
Твърдица
РЕШЕНИЕ № 341
29.07.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Изменя и допълва Наредбата за реда при поставяне на временни
преместваеми съоръжения за търговия съгласно чл. 56 от ЗУТ на територията на
община Твърдица, както следва:
§1. В чл. 3
СТАР ТЕКСТ: „Чл. 3. Временни съоръжения за търговия по смисъла на
настоящата Наредба са третираните в чл. 56 от ЗУТ преместваеми маси, кабини,
павилиони и др., за поставянето на които не се изисква разрешение за строеж,
доколкото те не са трайно свързани с терена, не нарушават целостта му и не
представляват строежи съгласно ЗУТ. Както и други елементи на градското
обзавеждане – спирки, пейки, осветителни тела, фонтани и др.”
НОВ ТЕКСТ: „Чл. 3. Временни съоръжения за търговия по смисъла на
настоящата Наредба са третираните в чл. 56 от ЗУТ преместваеми маси, кабини,
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павилиони, зарядни колонки за електрически превозни средства и др., за
поставянето на които не се изисква разрешение за строеж, доколкото те не са
трайно свързани с терена, не нарушават целостта му и не представляват строежи
съгласно ЗУТ. Както и други елементи на градското обзавеждане – спирки,
пейки, осветителни тела, фонтани и др.”
§2. В чл. 4
СТАР ТЕКСТ: „Чл. 4. За разполагане на временни преместваеми
съоръжения за търговия се издава разрешение за монтаж по схема, утвърдена от
Главният архитект на Общината.”
НОВ ТЕКСТ: „Чл. 4, ал. 1. За разполагане на временни преместваеми
съоръжения за търговия се издава разрешение за поставяне по схема, утвърдена
от Главният архитект на Общината.
ал. 2. Обектите по ал. 1 могат да се свързват с временни връзки към
мрежите и съоръжения на техническата инфраструктура, когато това е
необходимо за нормалното им функциониране.
ал. 3. В недвижими имоти- културни ценности, разрешения за
поставяне на обекти по ал. 1 се издава въз основа на схема след съгласуване
с министерството на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 6 от
ЗУТ.
ал. 4. В чужди поземлени имоти разрешение за поставяне на обекти по
ал. 1 се издава въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на
поземления имот или писмен договор за наем на заетата от преместваемия
обект площ.”
§3. В чл. 10
СТАР ТЕКСТ: „Чл. 10. /1/. Разрешение за монтирани временни
съоръжения за търговия върху терени – общинска собственост се издава по реда
на чл. 4 от настоящата Наредба след провеждане на търг, конкурс, преки
преговори или друга форма по реда на Наредбата за придобиване, стопанисване,
управление и разпореждане с общинско имущество и сключен договор за
отдаване под наем на общински терен, а за терени – публична общинска
собственост – договор за размера на дължимата такса.
/2/. Искания за разрешаване поставянето на временни съоръжения за
търговия върху терени – общинска собственост, се отправят към отдел АПИУС
на Община Твърдица, придружени с определен от отдела пакет документи с
копие до Главния архитект.”
НОВ ТЕКСТ: „Чл. 10. /1/. Разрешение за поставяне на временни
съоръжения за търговия върху терени – общинска собственост се издава по реда
на чл. 4 от настоящата Наредба след провеждане на търг, конкурс, преки
преговори или друга форма по реда на Наредбата за придобиване, стопанисване,
управление и разпореждане с общинско имущество и сключен договор за
отдаване под наем на общински терен, а за терени – публична общинска
собственост – договор за размера на дължимата такса.”
/2/. Искания за разрешаване поставянето на временни съоръжения за
търговия върху терени – общинска собственост, се отправят към Главният
архитект на Община Твърдица, придружени с писмен договор за наем на
заетата от преместваемият обект площ, снимков или каталожен изглед на
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обекта за поставяне и при необходимост схеми за присъединяване към
разпределителните дружества.
§4. В чл. 11
СТАР ТЕКСТ: „Чл. 11. /1/. Разрешението за монтиране на временни
съоръжения за търговия е срочно, като срокът се оказва в самото разрешение.
Той не може да бъде по-дълъг от три години и не може да бъде продължаван
чрез анекс повече от един път.
/2/. В разрешението за монтиране се вписват задължително търговецът,
срокът за монтиране и видът на предлаганите стоки, придружени със схематично
указание на точното място на монтиране.”
НОВ ТЕКСТ: „Чл. 11. /1/. Разрешението за поставяне на временни
съоръжения за търговия е срочно, като срокът се оказва в самото разрешение.
Срокът на разрешителното може да бъде удължаван при условие, че обекта
продължи да функционира в първоначалният си вид, след сключване на
нов договор с бившите наематели за общински имоти и за договори по чл.
4, ал. 4 от Наредбата.
/2/. В разрешението за монтиране се вписват задължително търговецът,
срокът за монтиране и видът на дейността, придружени със схематично
указание на точното място на монтиране.”
§5 В чл. 14
СТАР ТЕКСТ: „Чл. 14. Незаконни и подлежащи на премахване
преместваеми съоръжения по смисъла на тази Наредба са:
- монтираните без съответното строително разрешение /разрешение за
монтаж по смисъла на ЗУТ/ или в отклонение от разрешението за
монтаж като местоположение, размер и пр.;
- с изтекъл тригодишен срок от датата на разрешението за поставяне;
- поставени в отклонение от други изисквания от настоящата Наредба.”
НОВ ТЕКСТ: „Чл. 14. ал. 1. Незаконни и подлежащи на премахване
преместваеми съоръжения по смисъла на тази Наредба са:
1. поставени без разрешение или в противоречие с издаденото
разрешение;
2. поставени в чужд имот без правно основание или правното
основание за издаване на разрешението за поставяне е отпаднало;
3. не отговарят на правилата и нормативите за устройство на
територията;
4. не отговарят на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и ал. 3,
т. 1;
5. представляват реклама, забранена със закон;
6. срокът на разрешението за поставяне е изтекъл;
7. не отговарят на други изисквания, определени с наредбата по чл.
56, ал. 2.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с констативен акт,
съставен от служителите по чл. 223, ал. 2 в 7-дневен срок от констатиране
на нарушението. Констативният акт се връчва на собствениците на
обектите по ал. 1, които могат да направят възражения в тридневен срок от
връчването му.
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(3) В 7-дневен срок от връчването на констативния акт по ал. 2
кметът на общината издава заповед за премахване на обекта.
(4) Когато собственикът на обект по ал. 1, поставен в чужд имот, е
неизвестен, констативният акт се връчва на собственика на имота. В този
случай със заповедта по ал. 3 кметът на общината задължава собственика
на имота да го премахне за своя сметка.
(5) Когато собственикът на обект по ал. 1, поставен в имот общинска собственост, е неизвестен, констативният акт и заповедта за
премахване се поставят на видно място върху обекта в присъствието на
двама свидетели и на определените за това места в сградата на общината,
района или кметството.
(6) В заповедта по ал. 3 кметът на Общината определя срок за
премахване на обекта и разпорежда на дружествата, доставчици на вода и
енергия, да прекратят доставките до определения за премахване обект.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) При неспазване
на срока за премахване, определен в заповедта по ал. 3, обектът се премахва
принудително по ред, определен с наредбата по чл. 56, ал. 2.
(8) При необходимост принудителното изпълнение на заповедта по
ал. 3 се осъществява със съдействието на полицията.”
§6. В чл. 15
СТАР ТЕКСТ: „Чл. 15. /1/. Незаконни преместваеми съоръжения се
премахват по реда на § 2 от допълнителните разпоредби на Закон за устройство
на територията по заповед на кмета на Общината, след констатиране
незаконността на обект от общинска техническа служба, като се определя срок
за доброволното му премахване.
/2/. След изтичане срока за доброволно премахване на незаконното
преместваемо съоръжение се престъпва към изпълнение на заповедта по ал. 1 за
сметка на нарушителя от определена от кмета на Общината с договор фирма.”
НОВ ТЕКСТ: „Чл. 15. /1/. Незаконни преместваеми съоръжения се
премахват по реда на чл. 57а от ЗУТ.
/2/.След изтичане на срока определен в заповедта по чл. 57а, ал. 3 от
ЗУТ за премахване на незаконното преместваемо съоръжение се престъпва
към принудително премахване по реда определен с наредбата по чл. 56, ал. 2
от ЗУТ.”
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 265/12.07.2013 г. относно присъединяване към
Декларация за достъп до култура на младите хора
РЕШЕНИЕ № 342
29.07.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
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РЕШИ:
1. Присъединява се към Декларацията за достъп на младите хора до
културата
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 274/15.07.2013 г. относно промяна на
предназначение на собствеността от публична в частна за имоти в
землището на гр. Твърдица.
РЕШЕНИЕ № 343
29.07.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 2, ал. 4
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Променя собствеността на сгради публична общинска собственост в
частна общинска собственост, както следва:
- Масивна сграда - склад с идентификатор 72165.632.69.1 със застроена
площ 33 кв.м., на един етаж, построена върху поземлен имот 72165.632.69,
актувана с акт за публична общинска собственост № 353/11.08.2013 г.
- Масивна сграда – хижа, бивш учебен център с идентификатор
72165.632.69.2 със застроена площ 272 кв.м., на два етажа, състояща се от 8 броя
стаи, 1 брой кухня, 1 брой тоалетна и един брой умивалня, построена върху
поземлен имот 72165.632.69, актувана с акт за публична общинска собственост
№ 353/11.08.2013 г.
2. Упълномощава кмета на Общината да извърши всички необходими
действия във връзка с промяната на собствеността.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 266/15.07.2013 г. относно кандидатстване по
мярка за набиране на проектни предложения, чрез открита процедура за
конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 313
„Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегията за местно
развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
РЕШЕНИЕ № 344
29.07.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие за кандидатстване по мярка 313 „Насърчаване на
туристическите дейности” по Програмата за развитие на селските райони 20072013 г. с проект с работно заглавие „Създаване на предпоставки за развитие на
интегриран селски туризъм на територията на Община Твърдица чрез
възстановяване на бивша хижа на Минно училище”.
2. Потвърждава, че проект с работно заглавие „Създаване на предпоставки
за развитие на интегриран селски туризъм на територията на Община Твърдица
чрез възстановяване на бивша хижа на Минно училище”отговаря на
приоритетите заложени в Общинския план за развитие на Община Твърдица
2007-2013 год. и в частност на Приоритет І. Съживяване на местната икономика
и създаване на условия за устойчиво икономическо развитие. Специфична цел
I.2. Подкрепа на традиционни отрасли и създаване на условия за привличане на
външни инвестиции. Мярка І.2.2. Създаване на подходящи условия за развитие
на туризма.
3. Възлага на кмета на Община Твърдица да извърши всички необходими
правни и фактически действия по изготвяне на заявлението за кандидатстване и
кандидатстване с необходимата проектна документация и придружаващи ги
документи по посочената мярка.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 267/15.07.2013 г. относно кандидатстване по
мярка за набиране на проектни предложения, чрез открита процедура за
конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 313
„Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегията за местно
развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
РЕШЕНИЕ № 345
29.07.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие за кандидатстване по мярка 313 „Насърчаване на
туристическите дейности” по Програмата за развитие на селските райони 20072013 г. с проект с работно заглавие „Развитие на интегрирания селски туризъм
на територията на Община Твърдица чрез създаване на спортно-развлекателен
комплекс около яз. „Жребчево”.
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2. Потвърждава, че проект с работно заглавие „Развитие на интегрирания
селски туризъм на територията на Община Твърдица чрез създаване на спортноразвлекателен комплекс около яз. „Жребчево” отговаря на приоритетите
заложени в Общинския план за развитие на Община Твърдица 2007-2013 год. и в
частност на Приоритет І. Съживяване на местната икономика и създаване на
условия за устойчиво икономическо развитие. Специфична цел I.2. Подкрепа на
традиционни отрасли и създаване на условия за привличане на външни
инвестиции. Мярка І.2.2. Създаване на подходящи условия за развитие на
туризма
3. Възлага на кмета на Община Твърдица да извърши всички необходими
правни и фактически действия по изготвяне на заявлението за кандидатстване и
кандидатстване с необходимата проектна документация и придружаващи ги
документи по посочената мярка.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 268/15.07.2013 г. относно кандидатстване по
мярка за набиране на проектни предложения, чрез открита процедура за
конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 313
„Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегията за местно
развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
РЕШЕНИЕ № 346
29.07.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие за кандидатстване по мярка 313 „Насърчаване на
туристическите дейности” по Програмата за развитие на селските райони 20072013 г. с проект с работно заглавие „Подобряване и модернизация на
съществуващата и създаване на нова туристическа инфраструктура за развитие
на интегриран селски туризъм в Община Твърдица”.
2. Потвърждава, че проект с работно заглавие „Подобряване и
модернизация на съществуващата и създаване на нова туристическа
инфраструктура за развитие на интегриран селски туризъм в Община Твърдица”
отговаря на приоритетите заложени в Общинския план за развитие на Община
Твърдица 2007-2013 год. и в частност на Приоритет І. Съживяване на местната
икономика и създаване на условия за устойчиво икономическо развитие.
Специфична цел I.2. Подкрепа на традиционни отрасли и създаване на условия
за привличане на външни инвестиции. Мярка І.2.2. Създаване на подходящи
условия за развитие на туризма.
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3. Възлага на кмета на Община Твърдица да извърши всички необходими
правни и фактически действия по изготвяне на заявлението за кандидатстване и
кандидатстване с необходимата проектна документация и придружаващи ги
документи по посочената мярка.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 269/15.07.2013 г. относно отпускане на
еднократна финансова помощ на Леон Иванов Леонов от гр. Твърдица, ул.
„Прогрес” № 3
РЕШЕНИЕ № 347
29.07.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. НЕ ПРИЕМА Предложение с вх. № 269/15.07.2013 г. относно
отпускане на еднократна финансова помощ на Леон Иванов Леонов от гр.
Твърдица, ул. „Прогрес” № 3
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 271/15.07.2013 г. относно приемане актуализация
в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост
РЕШЕНИЕ № 348
29.07.2013 г.
На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и във
връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема актуализация в Програма за управление и разпореждане с имотите
– общинска собственост в община Твърдица през 2013 г., съгласно Приложение
№ 1.
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Приложение № 1
Описание на имота
А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД
НАЕМ

Общински имот № 72165.287.13 – нива с площ 1.401 дка, гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.310.24 – нива с площ 0.591 дка, гр.Твърдица
Общински имот № 092003 – овощна градина с площ 3.100 дка, с. Сборище
Общински имот № 000208 – нива с площ 23.344 дка, с. Оризари.
В. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ
Общински имот № 000027 – овощна градина с площ 1.374 дка, гр. Шивачево.
Общински имот № 042108 – нива с площ 1.996 дка, с. Сборище.
Общински имот № 067011 – нива с площ 11.634 дка, с. Оризари.
Настоящата актуализация в Програмата за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост е приета с Решение № 348/29.07.2013 г. на
Общински съвет – Твърдица.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 272/15.07.2013 г. относно промяна Решение №
273/28.03.2013 г. за обезщетение със земеделска земя от общински поземлен
фонд
РЕШЕНИЕ № 349
29.07.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, § 27, ал. 2 от ПЗР на Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи, чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за приложение
на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и писмо с изх. №
1069/15.02.2013 г. на Общинска служба земеделие гр. Сливен,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
І. Изменя т. 1 от Решение № 273/28.03.2013 г., както следва:
СТАР ТЕКСТ: „1. Дава съгласие, наследниците на Димо Коев Светиев,
бивш жител на гр. Твърдица, област Сливен да бъдат обезщетени с имоти
общинска собственост: № 72165.165.19 – лозе, местност „Синов дол” с площ
0.417 дка., № 72165.162.20 – лозе, местност „Синов дол” с площ 0.810 дка., в
землището на гр. Твърдица.”
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НОВ ТЕКСТ: „1. Дава съгласие, наследниците на Димо Коев Светиев,
бивш жител на гр. Твърдица, област Сливен да бъдат обезщетени с имоти
общинска собственост: № 72165.162.19 – лозе, местност „Синов дол” с площ
0.417 дка., № 72165.162.20 – лозе, местност „Синов дол” с площ 0.810 дка., в
землището на гр. Твърдица.”
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 273/15.07.2013 г. относно вземане на решение за
внасяне на искане чрез Областен управител на област Сливен до
Министъра на регионалното развитие за внасяне на предложение до
Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в
собственост на Община Твърдица поземлен имот – държавна собственост с
идентификатор 72165.504.2255 по кадастралната карта на гр. Твърдица,
одобрена със Заповед № РД – 18 – 2/26.02.2010 г. на Изпълнителен директор
на АГКК, последно изменение със Заповед № КД – 14 – 20 – 207/ 11.04.2013 г.
представляващ УПИ ХVІІ – 2255 – „за движение и автотранспорт” по план
за регулация за част от кв. 69, одобрен със Заповед № 139/24.04.2012 г.
РЕШЕНИЕ № 350
29.07.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
държавната собственост, чл. 8, ал. 1 и чл. 34 от Закона за общинска собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Възлага на кмета на Община Твърдица да внесе искане чрез Областен
управител на Област Сливен до Министъра на регионалното развитие за внасяне
на предложение до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно
прехвърляне в собственост на Община Твърдица поземлен имот – държавна
собственост с идентификатор 72165.504.2255 по кадастралната карта на гр.
Твърдица, одобрена със Заповед № РД – 18 – 2/26.02.2010 г. на Изпълнителен
директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД – 14 – 20 – 207/
11.04.2013 г. с площ 162 кв.м.
2. Възлага на кмета на Община Твърдица след решение на Министерски
съвет на Република България да предприеме необходимите действия за
сключване на договор за безвъзмездно прехвърляне на собствеността описана в
т.1.
3. Възлага на кмета на Община Твърдица изпълнението на настоящото
решение.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 277/17.07.2013 г. относно съгласуване на задание
за градоустройствено проектиране на обект „Изменение на подробен
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устройствен план /ПУП-ПЗ и ПР/ за обхвата на УПИ ХХІ-102 в кв. 103 по
действащия ПУП на кв. „Изток”, гр. Твърдица”
РЕШЕНИЕ № 351
29.07.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1.Съгласува заданието за градоустройствено проектиране на обект
„Изменение на подробен устройствен план /ПУП-ПЗ и ПР/ за обхвата на УПИ
ХХІ-102 в кв. 103 по действащия ПУП на кв. „Изток”, гр. Твърдица”.
2.Упълномощава кмета на Община Твърдица да издаде Заповед за
изработване на проект за изменение на ПУП за УПИ УПИ ХХІ с отреждане „за
обществено-обслужващи дейности” и УПИ УПИ ХХХІ с отреждане „за
трафопост”.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 278/17.07.2013 г. относно отпускане на
еднократна финансова помощ на Стефан Колев Атанасов от с. Сборище, ул.
„Прогрес” № 9
РЕШЕНИЕ № 352
29.07.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отпуска еднократна финансова помощ на Стефан Колев Атанасов от с.
Сборище в размер на 300 /триста/ лева.
2. Сумата в размер на 300 лв. да бъде отнесена в дейност 122 „Общинска
администрация”, § 42-14 „Други помощи по решение на Общински съвет”, след
намаляване с 300 лв. на § 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” –
местни дейности.
3. Упълномощава кмета на Общината да извърши промените по
общинския бюджет.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 283/24.07.2013 г. относно заемообразно ползване
на средства от бюджета на Община Твърдица по Оперативна програма
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„Развитие на човешките ресурси”, проект „Социални услуги в домашна
среда за хора в неравностойно положение в община Твърдица”.
РЕШЕНИЕ № 353
29.07.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1,т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 5, ал. 1, т. 9 от Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет – Твърдица, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация,
РЕШИ:
Дава съгласие от средствата по § 97-00 „Резерв за непредвидени и
неотложни разходи” да се използват заемообразно средства за разплащане
разходи по проект „Социални услуги в домашна среда за хора в неравностойно
положение в община Твърдица” в размер на 30 000 лв.
След постъпване на средствата, същите да бъдат възстановени по бюджета
на Община Твърдица.
инж. Иван Петров
Председател на Общински съвет
гр. Твърдица
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