РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
приети на 31-то редовно заседание, проведено на 11.09.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
2. Предложение с вх. № 296/12.08.2013 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Николина Христова Митева от с. Сборище, ул.
„Индже Войвода” № 22
3. Предложение с вх. № 297/12.08.2013 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Георги Христов Георгиев от гр. Твърдица, ул. „Княз
Борис І” № 1, с настойник Екатерина Янкова Чилингирова
4. Предложение с вх. № 299/12.08.2013 г. относно утвърждаване мрежата от
общински детскиградини и училища за учебната 2013 – 2014 година и
броя на групите и паралелките в тях
5. Предложение с вх. № 300/12.08.2013 г. относно отчет на кмета на
Община Твърдица за получените суми за командировки
6. Предложение с вх. № 301/12.08.2013 г. относно приемане на
актуализирания бюджет на Община Твърдица към 30.06.2013 г. и отчета
за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01. - 30.06.2013 г.
7. Предложение с вх. № 303/12.08.2013 г. относно отчет на председателя на
ОбС –Твърдица за получените суми за командировки за периода от
01.04.2013 г. до 30.06.2013 г.
8. Предложение с вх. № 312/29.08.2013 г. относно относно отпускане на
еднократна финансова помощ на Светлин Енчев Светиев от гр. Шивачево,
ул. „П. Атларски” 2-Б-1-1
9. Предложение с вх. № 314/29.08.2013 г. относно промени в поименния
списък за разпределение на разходите за строителство, основен ремонт и
придобиване на ДМА на Община Твърдица за 2013 г.
10. Предложение с вх. № 315/29.08.2013 г. относно промяна в Решение №
297, прието на 26-то редовно заседание на ОбС – Твърдица за
предварително съгласие за преминаване на трасе на подземен кабел 1 Kv и
водопровод Ф 60 Е, одобряване на техническо задание и разрешаване
изработване на ПУП – ПП за линейните обекти за техническата
инфраструктура за нуждите на „Овцеферма” в ПИ с идентификационен №
72165.52.21, местност „Попов дол”, землеще гр. Твърдица
11. Предложение с вх. № 316/29.08.2013 г. относно приемане актуализация в
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост
12. Предложение с вх. № 317/29.08.2013 г. относно одобряване на ПУП – ПЗ
и ПП за изграждане на „Овчарник” в ПИ с идентификатор № 72165.295.8,
м. „Под Славови ливади”, землище гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл.
Сливен
13. Предложение с вх. № 326/03.09.2013 г. относно съгласуване на скици с
нанесени площадки с възможности за поставяне на рекламни съоръжения.
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14. Предложение с вх. № 334/10.09.2013 г. относно кандидатстване на
Община Твърдица по мярка 321 „Основни услуги на населението и
икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони 2007-2013 г. за финансиране на проектно предложение за
„Доизграждане и модернизиране на системата за обслужване,
предоставяне на услуги и съвети за гражданите, биснеса и туристите 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. № 296/12.08.2013 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Николина Христова Митева от с. Сборище, ул. „Индже
Войвода” № 22
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване с резултат: 14
гласа „против” и 2 гласа „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 355
11.09.2013 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. № 296/12.08.2013 г. относно
отпускане на еднократна финансова помощ на Николина Христова Митева от с.
Сборище, ул. „Индже Войвода” № 22
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 297/12.08.2013 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Георги Христов Георгиев от гр. Твърдица, ул. „Княз Борис
І” № 1, с настойник Екатерина Янкова Чилингирова
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване с резултат: 16
гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 356
11.09.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отпуска еднократна финансова помощ на Георги Христов Георгиев от
гр. Твърдица, ул. „Княз Борис І” № 1, с настойник Екатерина Янкова
Чилингирова 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. № 299/12.08.2013 г. относно утвърждаване мрежата от
общински детскиградини и училища за учебната 2013 – 2014 година и броя на
групите и паралелките в тях
Общински съвет – Твърдица с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал
се” прие
РЕШЕНИЕ № 357
11.09.2013 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.18, чл.20, чл.26 и чл.36 от ЗНП, чл. 27 от ППЗНП .,
Наредба № 7 от 29.12.2000 г на МОН,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Утвърждава мрежата от общински детски градини и училища за учебната
2013 – 2014 година и броя на групите и паралелките в тях както следва:
І. Общински детски градини:
1. ОДЗ "Щастливо детство" гр. Твърдица – 9 групи, 217 деца
1.1. Целодневни групи – 7:
1.1.1. 3 смесени /3 и 4 - годишни/със 75 деца;
1.1.2. 4 подготвителни /5 и 6 - годишни, подлежащи на задължителна
подготовка преди постъпване в І клас/ със 102 деца.
1.2. Яслени групи - 2 с 40 деца.
2. ЦДГ „Васил Левски" гр. Твърдица, кв. Козарево – 1 смесена
целодневна група с 25 деца /6 от тях на 5 години и 6 на 6 години, подлежащи на
задължителна подготовка преди постъпване в І клас/.
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3. ЦДГ „Ат. Дамянов" с. Оризари – 1 смесена целодневна група с 26
деца /от тях: 6 на 5 години и 10 на 6 години, подлежащи на задължителна
подготовка преди постъпване в І клас/.
4. ЦДГ с. Сборище – 72 деца.
4.1. Целодневни групи – 2:
4.1.1. 1 смесена група с 16 деца на 3 и 4 години;
4.1.2. 1 подготвителна група с 25 деца /12 деца на 5 години и 13 деца на 6
години/ подлежащи на задължителна подготовка преди постъпване в І клас/.
4.2. Полудневна подготвителна група – 1 с 21 деца на 6 години,
подлежащи на задължителна подготовка преди постъпване в І клас.
5. ЦДГ „Слънчев ден” гр. Шивачево – 4 групи, 101 деца.
5.1. Целодневни групи – 4.
5.1.1. 2 групи с 49 деца на 3 и 4 години;
5.1.2. 1 подготвителна група с 26 деца на 5 години, подлежащи на
задължителна подготовка преди постъпване в І клас;
5.1.3. 1 подготвителна групи с 26 деца на 6 години, подлежащи на
задължителна подготовка преди постъпване в І клас.
Забележка: Предвижда се откриване на трета подготвителна група с деца
на 5 и 6 години.
6. ЦДГ „М.Палаузов” с. Жълт бряг – 1 целодневна смесена група с 18
деца /от тях: 3 на 5 години и 3 на 6 години, подлежащи на задължителна
подготовка преди постъпване в І клас/.
7. ЦДГ „В. Пеева” с. Бяла паланка – 3 групи, 54 деца.
- 1 целодневна смесена група с 22 деца. От тях 8 на 5 години, подлежащи
на задължителна подготовка преди постъпване в училище;
- 1 полудневна подготвителна група с 13 деца на 6 години, подлежащи на
задължителна подготовка преди постъпване в І клас;
- 1 полудневна група в с. Боров дол с 6 деца. От тях: 1 на 5 години,
подлежащо на задължителна подготовка преди постъпване в І клас.
ІІ. Общински училища:
1. СОУ – 2:
1.1. СОУ „Н.Рилски” гр. Твърдица – средищно училище с целодневна
организация на учебния ден - 31 паралелки, 721 ученици:
- подготвителен клас – 2 паралелки с 50 деца;
- дневна форма на обучение /І-ХІІ клас/ – 29 паралелки, 671 ученици.
Паралелката в 7в клас е с професионална насоченост, специалност
„Озеленяване и цветарство”.
- полуинтернатни групи – 8 / 7 в начален етап и 1 в прогимназиален етап /
1.2. СОУ „Г. Каравелов” гр. Шивачево – средищно училище с
целодневна организация на учебния ден:
– дневна форма на обучение / І-ХІІ кл. /- 24 паралелки, 580 ученици.
- полуинтернатни групи – 5/4 в І-ІV кл. и 1 смесена за пътуващите
ученици/.
2. ОУ – 2:
2.1. ОУ „Н. Прокопиев” с. Сборище, целодневна организация на учебния
ден:
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg

4

31 редовно заседание на ОбС - Твърдица

2011-2015 г.

- 9 паралелки с дневна форма на обучение, 194 ученици;
- полуинтернатни груп- 3 в начален етап
2.2. ОУ „Н. Вапцаров” с. Бяла паланка – защитено и средищно училище
с целодневна организация на учебния ден, 89 ученици
- единични паралелки – 4 /І кл., ІІ кл., ІІІ кл и ІV кл./;
- слети паралелки – 2 /V кл.и VІ кл.; VІІ кл. и VІІІ кл./;
- полуинтернатни групи – 3 /2 в І-ІV кл. и 1 в V-VІІІ кл./.
3. НУ – 2:
3.1. НУ „Хр. Ботев” гр. Твърдица, кв. Козарево, целодневна
организация на учебния ден, 26 ученици:
– 2 слети паралелки /І кл.и ІІ кл.-13 ученици; ІІІ кл. и ІV кл.- 13 ученици/;
- 1 полуинтернатна сборна група.
3.2. НУ „Хр. Ботев” с. Оризари, 25 ученици
– 2 слети паралелки /І кл. и ІІІ кл. - 13 ученици; ІІ кл. и ІV кл. - 12
ученици/.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 300/12.08.2013 г. относно отчет на кмета на
Община Твърдица за получените суми за командировки
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване с резултат: 16
гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 358
11.09.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема отчета за получените командировъчни пари от кмета на Община
Твърдица, за периода от 01.04.2013 г. до 30.06.2013 г., в размер на 90.00 лв.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 301/12.08.2013 г. относно приемане на
актуализирания бюджет на Община Твърдица към 30.06.2013 г. и отчета за
касово изпълнение на бюджета за периода 01.01. - 30.06.2013 г.
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване с резултат: 16
гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 359
11.09.2013 г.
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На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местно самоуправление и
местна администрация и във връзка с чл. 31 от Наредбата за съставянето,
изпълнението и отчитането на общинския бюджет,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема актуализирания план на общинския бюджет към 30.06.2013 г.
по приходите в размер на 10253858 лв., в т. ч.:
Приходи с държавен характер – 6988841 лв., в т. ч.:
- Обща субсидия и държавни трансфери по §§ 31-11-5876417 лв.;
- Целеви трансфери по §§ 31-28 – 37900 лв.;
- Трансфери по § 61-00 – 236863 лв.
в т. ч.:трансфери по §§ 61-05- 104660 лв.;
- Курсова разлика от валута - /-/ 93 лв.;
- Средства на училищата по §§ 88-03 - /-/ 9125 лв.;
- Преходен остатък на 01.01.2013 г. – /+/ 846879 лв.
Приходи с общински характер- 3265017 лв., в т. ч.:
- Собствени бюджетни приходи - 1578829 лв.;
- Обща изравнителна субсидия за местни дейности §§31-12- 1022600 лв.;
- Целева субсидия за капиталови разходи §§ 31-13- 366200 лв.;
- Трансфери по §§ 61-01 – 12859 лв.;
- Трансфери по §§ 61-02- /-/ 13059 лв.;
- Трансфери от ПУДООС §§ 64-01 - 5000 лв.;
- Временни безлихвени заеми за извънбюджетни сметки § 76-00 - /-/ 102129
лв.;
- Преходен остатък на 01.01.2013 г. /+/ 394717 лв.
2. По разходите в размер на 10253858 лв., разпределени по функции
както следва:
- Общи държавни служби - 1143623 лв.;
- Отбрана и сигурност – 122935 лв.;
- Образование - 4377888 лв.;
- Здравеопазване - 155305 лв.;
- Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 2164814 лв.;
- Жилищно строителство и БКС – 770295 лв.;
- Почивно дело, спорт, култура - 295134 лв.;
- Икономически дейности и услуги - 1027729 лв.
- Резерв за неотложни и непредвидени разходи -196135 лв.
3. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Твърдица за
периода от 01.01. - 30.06.2013 г. по прихода в размер на 3952947 лв. в т. ч.:
- Приходи в делегираните от държавата дейности - 2923370 лв.;
- Приходи в местните дейности - 1029577 лв.
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4. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Твърдица за
периода 01.01. -30.06.2013 г. по разхода в размер на 3952947 лв., в т. ч.:
- Разходи в делегираните от държавата дейности – 2923370 лв., в т. ч.:
- От държавни трансфери - 2869977 лв.;
- От местни приходи /дофинансиране на държавни разходи с общински
приходи/ - 53393 лв.;
- Разходи за местни дейности - 1029577 лв.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 303/12.08.2013 г. относно отчет на председателя на
ОбС –Твърдица за получените суми за командировки за периода от 01.04.2013 г.
до 30.06.2013 г.
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване с резултат: 16
гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 360
11.09.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема отчета за получените командировъчни пари от председателя на
Общински съвет – Твърдица, за периода от 01.04.2013 г. до 30.06.2013 г. в
размер на 53.30 лв.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 312/29.08.2013 г. относно относно отпускане на
еднократна финансова помощ на Светлин Енчев Светиев от гр. Шивачево, ул.
„П. Атларски” 2-Б-1-1
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване с резултат: 16
гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 361
11.09.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg
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1. Отпуска еднократна финансова помощ на Светлин Енчев Светиев от гр.
Шивачево, Община 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 ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 314/29.08.2013 г. относно промени в поименния
списък за разпределение на разходите за строителство, основен ремонт и
придобиване на ДМА на Община Твърдица за 2013 г.
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване с резултат: 12
гласа „за”, 3 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 362
11.09.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 12, ал. 3 от Закона за Държавния бюджет на РБ за
2013 г.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. В поименния списък за разпределение на разходите за строителство,
основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи - Приложение
№ 4 към Решение № 254/28.02.2013 г. се извършват следните компенсирани
промени:
- позиция № 1 обект „Основен ремонт на общински пътища” – извършват
се следните промени:
Общински път
Било – лв.
Става – лв.
Разлика
път 53448 Баня - яз. 5000
4765
235
Жребчево
граница
Община -жп гара Твърдица;
път 53034 Бяла - Градско - 34000
30058
3942
гр. Община - Жълт бряг жп гара Чумерна;
път 53036 Градско - Ж. 1000
953
47
Бряг - Б. паланка;
път 53421 Баня - Твърдица 15000
11961
3039
- Сборище – Шивачево -гр.
Община;
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път 53451 Баня-гр. Община
–Червенаково - Близнец гр.Община - Бинкос;
път 53038, М5, М1 Жълт
бряг - жп гара Чумерна Боров
дол
-тур.
к-с
Шешкинград - Твърдишки
проход;
път 53446 Баня-ТвърдицаОризари;
път 53447 Баня – Твърдица
– Сборище;
път 66016/3/ Баня – Бинкос
/Близнец-Сърцево;
път 53425 Шивачево - жп
гара Шивачево - Близнец;
път 53449 Баня - Твърдица
- Шивачево;
Общо пътища:

16000

13978

2022

130500

148392

-17892

1500

1429

71

3500

4702

-1202

5000

4550

450

10000

5218

4782

15000

10494

4506

236500

236500

0

52923

-12923

23000

6900

16100

3200

3377

-177

3000

6000

-3000

- позиция № 2:
„Основен ремонт на ЦДГ 40000
„Слънчев
ден”
гр.
Шивачево”;
- позиция № 4:
„Задание за изработване
на общ устройствен план”;
- позиция № 10:
„Доставка на храсторези”;
- Позиция № 11:
„Вътрешна водопроводна
мрежа с. Сборище”.

2011-2015 г.

2. Допълва поименния списък за разпределение на разходите за
строителство, основен ремонт и придобиване на дълготрайни материали активи
със следните позиции: № 19 „Доставка на климатик за кметско наместничество
с. Близнец” на стойност 649 лв. и позиция № 20 „Читалище с. Бяла паланка” на
стойност 5847 лв. Средствата са от § 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни
разходи”.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 315/29.08.2013 г. относно промяна в Решение №
297, прието на 26-то редовно заседание на ОбС – Твърдица за предварително
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg
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съгласие за преминаване на трасе на подземен кабел 1 кV и водопровод Ф 60 Е,
одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на ПУП – ПП за
линейните обекти за техническата инфраструктура за нуждите на „Овцеферма” в
ПИ с идентификационен № 72165.52.21, местност „Попов дол”, землеще гр.
Твърдица
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване с резултат: 16
гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 363
11.09.2013 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, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б,
ал. 1 от Закона за устройство на територията,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
І. Промяня т. 1 от Решение № 297, прието на 26-то редовно заседание,
проведено на 30.04.2013 год., както следва:
СТАР ТЕКСТ:
„1.Изразява предварително съгласие за учредяване право на преминаване
за трасе на подземен кабел 1 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 72165.47.247
от землище на гр. Твърдица, Община Твърдица с дължина на трасето за
водопровода - 861.0 метра и 347.70 за кабела.”
НОВ ТЕКСТ:
„1.Изразява предварително съгласие за учредяване право на преминаване
за трасе на подземен кабел 1 кV през ПИ 72165.52.245, ПИ 72165.47.251 и ПИ
72165.47.252, 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
72165.52.245, ПИ 72165.47.251, ПИ 72165.47.252, ПИ 72165.47.152, ПИ
72165.47.2, ПИ 72165.47.7, ПИ 72165.47.9, ПИ 72165.47.153, ПИ 72165.47.247 и
ПИ 72165.47.154 от землище на гр. Твърдица, Община Твърдица с дължина на
трасето за водопровода - 861.0 метра и 857.80 м за кабела.”
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 316/29.08.2013 г. относно приемане актуализация в
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
Общински съвет – Твърдица с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал
се” прие

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

10

31 редовно заседание на ОбС - Твърдица

2011-2015 г.

РЕШЕНИЕ № 364
11.09.2013 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.
Приложение № 1
Описание на имота
А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ
Общински имот № 72165.242.6 – нива с площ 8.171 дка, гр.Твърдица
Общински имот № 000162 – храсти с площ 18.587 дка, с. Сборище
Общински имот № 000273 – нива с площ 26.006 дка, с. Бяла паланка
Общински имот № 000286 – нива с площ 5.203 дка, с. Бяла паланка
Общински имот № 000287 – нива с площ 6.902 дка, с. Бяла паланка
Общински имот № 000291 – нива с площ 28.134 дка, с. Бяла паланка
Общински имот № 026018 – нива с площ 5.091 дка, с. Червенаково
Общински имот № 026020 – нива с площ 5.994 дка, с. Червенаково
В. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ
Общински имот № 005139 – нива с площ 0.423 дка, с. Близнец
Настоящата актуализация в Програмата за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост е приета с Решение № 364/11.09.2013г. на
Общински съвет – Твърдица.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 317/29.08.2013 г. относно одобряване на ПУП – ПЗ
и ПП за изграждане на „Овчарник” в ПИ с идентификатор № 72165.295.8, м.
„Под Славови ливади”, землище гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен
Общински съвет – Твърдица с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал
се” прие
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РЕШЕНИЕ № 365
11.09.2013 г.
На основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл. 59,
ал.1 и чл.12, ал.2 от ЗУТ и Решение № КЗЗ-12 от 27 юни 2013 г. на комисията за
земеделските земи при МЗХ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ
72165.295.8, с площ от 1200 м², местност „Под Славови ливади”, землище гр.
Твърдица, общ. Твърдица.
2. Одобрява ПУП-ПП за външен водопровод и кабел 1 кV до овчарник в
ПИ 72165.295.8, местност „Под Славови ливади”, землище гр. Твърдица.
Трасето на водопровода с дължина 1789,55 м, преминава през ПИ 72165.294.330,
ПИ 72165.294.817, ПИ 72165.293.817, ПИ 72165.287.817, ПИ 72165.506.1925, ПИ
72165.506.1926, ПИ 72165.506.1930. Засегнатите имоти от сервитута на
водопровода с площ 8756,39 м² са: ПИ 72165.294.330, ПИ 72165.294.31, ПИ
72165.294.30, ПИ 72165.294.29, ПИ 72165.294.28, ПИ 72165.294.27, ПИ
72165.294.26, ПИ 72165.294.25, ПИ 72165.294.24, ПИ 72165.294.23, ПИ
72165.294.22, ПИ 72165.294.21, ПИ 72165.294.20, ПИ 72165.294.19, ПИ
72165.295.8, ПИ 72165.295.7, ПИ 72165.295.6, ПИ 72165.295.5, ПИ 72165.295.4,
ПИ 72165.295.3, ПИ 72165.295.2, ПИ 72165.295.1, ПИ 72165.311.147, ПИ
72165.294.817, ПИ 72165.293.817, ПИ 72165.315.146, ПИ 72165.294.488, ПИ
72165.293.31, ПИ 72165.293.29, ПИ 72165.293.28, ПИ 72165.293.27, ПИ
72165.293.26, ПИ 72165.293.25, ПИ 72165.293.24, ПИ 72165.293.23, ПИ
ПИ 72165.293.19, ПИ
72165.293.22, ПИ 72165.293.21, ПИ 72165.293.20,
72165.287.9, ПИ 72165.287.817, ПИ 72165.293.232, ПИ 72165.293.133, ПИ
72165.293.134, ПИ 72165.293.816, ПИ 72165.288.128, ПИ 72165.506. 1925.
Трасето на кабела с дължина 1148,66 метра, преминава през ПИ 72165.297.237,
ПИ 72165.298.850, ПИ 72165.297.282, ПИ 72165.296.282, ПИ 72165.296.818, ПИ
72165.294.97, ПИ 72165.294.817, ПИ 72165.294.331, ПИ 72165.294.330.
Засегнатите от сервитута на кабела с площ от 4598,84 м² са ПИ 72165.297.237,
ПИ 72165.297.917, ПИ 72165.298.850, ПИ 72165.298.950, ПИ 72165.297.282, ПИ
72165.296.282, ПИ 72165.306.949, ПИ 72165.296.818, ПИ 72165.294.97, ПИ
72165.294.817, ПИ 72165.294.331, ПИ 72165.294.949, ПИ 72165.294.330, ПИ
72165.294. 39, ПИ 72165.294.38, ПИ 72165.294.37, ПИ 72165.294.36, ПИ
72165.294. 35, ПИ 72165.294.34, ПИ 72165.294.33, ПИ 72165.294.32 и ПИ
72165.294.31.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 326/03.09.2013 г. относно съгласуване на скици с
нанесени площадки с възможности за поставяне на рекламни съоръжения.
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Общински съвет – Твърдица с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал
се” прие
РЕШЕНИЕ № 366
11.09.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 57 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие за разрешаване поставянето на рекламни съоръжения,
съгласно нанесените площадки върху скици с № 31/12.07.2013 г., №
32/12.07.2013 г. и скица № 35/15.07.2013 г.
2. Конкретното местоположение на рекламните съоръжения да се
определи след съгласуване с комуникационните предприятия и МВР-КАТ.
3. Неразделна част от настоящото решение са скици с № 31/12.07.2013 г.,
№ 32/12.07.2013 г. и скица № 35/15.07.2013 г.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 334/10.09.2013 г. относно кандидатстване на
Община Твърдица по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката
в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за
финансиране на проектно предложение за „Доизграждане и модернизиране на
системата за обслужване, предоставяне на услуги и съвети за гражданите,
биснеса и туристите в Община Твърдица”
Общински съвет – Твърдица с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал
се” прие
РЕШЕНИЕ № 367
11.09.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Твърдица да кандидатства по мярка 321
„Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за финансиране на
проектно предложение за „Доизграждане и модернизиране на системата за
обслужване, предоставяне на услуги и съвети за гражданите, биснеса и
туристите в Община Твърдица”.
2. Удостоверява, че дейностите по проектно предложение за
„Доизграждане и модернизиране на системата за обслужване, предоставяне
на услуги и съвети за гражданите, биснеса и туристите в Община
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Твърдица” отговарят на приоритетитена Общинския план за развитие на
Община Твърдица за периода 2007-2013 г.
инж. Иван Петров
Председател на Общински съвет
гр. Твърдица
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