РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
приети на 36-то редовно заседание, проведено на 30.10.2013 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
2. Предложение с вх. № 398/16.10.2013 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Сашо Михайлов Камбуров от гр. Твърдица, ул.
„Антон Иванов” № 6
3. Предложение с вх. № 363/30.09.2013 г. относно разрешаване изработване
на проект за Подробен устройствен план на поземлен имот извън
границите на урбанизираните територии по чл. 124а, ал.1 от закона за
устройство на територията /ЗУТ/
4. Предложение с вх. № 369/02.10.2013 г. относно продажба на дървесина
от 1 брой орехово дърво, находящо се на ул. „Балкан” № 9, гр. Твърдица
5. Предложение с вх. № 370/02.10.2013 г. относно продажба на дървесина
от един брой орехово дърво, находящо се на ул. „Райко Даскалов” № 7, гр.
Твърдица, кв. Козарево
6. Предложение с вх. № 371/02.10.2013 г. относно продажба на дървесина
от един брой орехово дърво, находящо се на ул. „Христо Ботев” № 7, с.
Сборище
7. Предложение с вх. № 372/02.10.2013 г. относно продажба на дървесина
от един брой орехово дърво, находящо се на ул. „Средна гора” № 9, гр.
Твърдица, кв. Козарево
8. Предложение с вх. № 361/25.09.2013 г. относно изменение и допълнение
на на Правилник за еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза
на физически лица
9. Предложение с вх. № 399/16.10.2013 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Димитър Иванов Петров от с. Сборище
10. Предложение с вх. № 400/16.10.2013 г. относно съгласуване и приемане
на Регионален генерален план за обособена територия на „ВиК
Сливен”ООД
11. Предложение с вх. № 401/16.10.2013 г. относно премане на Годишен
план за ползване на дървесина през 2014 г. в горски територии,
собственост на община Твърдица
12. Предложение с вх. № 402/16.10.2013 г. относно утвърждаване на
средства за допълнително стимулиране за 2013 г. на изборните длъжности
13. Предложение с вх. № 403/16.10.2013 г. относно приемане на бюджетна
прогноза за местните дейности на община Твърдица за периода 2014 2016г.
14. Предложение с вх. № 406/17.10.2013 г. относно приемане актуализация в
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост
15. Предложение с вх. № 407/17.10.2013 г. относно приемане на оценка и
продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот №
005139 с площ 0.422 дка – нива, VІ категория, ЧОС, в землището на с.
Близнец
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16. Предложение с вх. № 408/17.10.2013 г. относно приемане на оценка и
продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот №
067011 с площ 11.634 дка – нива, ІV категория, ЧОС, в землището на с.
Оризари
17. Предложение с вх. № 409/17.10.2013 г. относно приемане на оценка и
продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот №
000027 с площ 1.374 дка – овощна градина, VІ категория, ЧОС, в
землището на гр. Шивачево
18. Предложение с вх. № 410/17.10.2013 г. относно приемане на оценка и
продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот с
идентификатор 72165.242.6 с площ 16.063 дка – нива ,VІІІ категория,
ЧОС, в землището на гр. Твърдица
19. Предложение с вх. № 411/17.10.2013 г. относно приемане на оценка и
продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот –
масивна сграда на един етаж /бивша училищна сграда – дом за деца/ със
ЗП 940 кв.м. в УПИ ІV, в кв. 26 с площ 6 045 кв.м. по ПУП на с.
Червенаково – ЧОС
20. Предложение с вх. № 412/17.10.2013 г. относно искане за обезщетение
със земеделска земя от общински поземлен фонд
21. 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
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 398/16.10.2013 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Сашо Михайлов Камбуров от гр. Твърдица, ул. „Антон
Иванов” № 6
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 14 гласа „за”, без „против” и 2
гласа „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 375
30.10.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
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1. Отпуска еднократна финансова помощ на Сашо Михайлов Камбуров от
гр. Твърдица, община Твърдица 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 ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 363/30.09.2013 г. относно разрешаване изработване
на проект за Подробен устройствен план на поземлен имот извън границите на
урбанизираните територии по чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”
прие
РЕШЕНИЕ № 376
30.10.2013 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. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованото лице на проект за Подробен устройствен план
/ПУП/ за обхвата на поземлен имот № 007039 в местността „Керезлика” в
землището на гр. Шивачево, общ. Твърдица, като се спазят следните указания и
условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот № 007039 в местността „Керезлика” в
землището на град Шивачево;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове,
както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи
устройството на територията;
• ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от ЗУТ;
• Решението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
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Предложение с вх. № 369/02.10.2013 г. относно продажба на дървесина
от 1 брой орехово дърво, находящо се на ул. „Балкан” № 9, гр. Твърдица
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 377
30.10.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, 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 и
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на общината да проведе процедура по реда на чл.
49, ал. 1, т. 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 – търг с явно наддаване
за продажбата на едра и средна строителна дървесина и дърва за огрев от 1 бр.
орехово дърво, намиращо се на ул. „Балкан” № 9 гр. Твърдица, във връзка с чл.
42, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 370/02.10.2013 г. относно продажба на дървесина
от един брой орехово дърво, находящо се на ул. „Райко Даскалов” № 7, гр.
Твърдица, кв. Козарево
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 378
30.10.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, 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 и
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Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на общината да проведе процедура по реда на чл.
49, ал. 1, т. 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 – търг с явно наддаване
за продажбата на едра и средна строителна дървесина и дърва за огрев от 1 бр.
орехово дърво, намиращо се на ул. „Райко Даскалов” № 7, гр. Твърдица, кв.
Козарево, във връзка с чл. 42, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 371/02.10.2013 г. относно продажба на дървесина
от един брой орехово дърво, находящо се на ул. „Христо Ботев” № 7, с. Сборище
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 379
30.10.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, 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 и
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на общината да проведе процедура по реда на чл.
49, ал. 1, т. 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 – търг с явно наддаване
за продажбата на едра и средна строителна дървесина и дърва за огрев от 1 бр.
орехово дърво, намиращо се на ул. „Христо Ботев” № 7, с. Сборище, във връзка
с чл. 42, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
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ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 372/02.10.2013 г. относно продажба на дървесина
от един брой орехово дърво, находящо се на ул. „Средна гора” № 9, гр.
Твърдица, кв. Козарево
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 380
30.10.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, 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 и
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на общината да проведе процедура по реда на чл.
49, ал. 1, т. 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 – търг с явно наддаване
за продажбата на едра и средна строителна дървесина и дърва за огрев от 1 бр.
орехово дърво, намиращо се на ул. „Средна гора” № 9, гр. Твърдица, кв.
Козарево, във връзка с чл. 42, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 361/25.09.2013 г. относно изменение и допълнение
на на Правилник за еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на
физически лица
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”
прие
РЕШЕНИЕ № 381
30.10.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 5, ал. 5 от Правилника за
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организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Извършва следното изменение и допълнение в Правилник за еднократни
безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица:
І. Създава в глава ІІ Процедура за предоставяне на помощи, нов раздел:
Критерии
Чл.3а /1/ Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ:
1. при инцидентно, непредвидимо и извънредно възникнали комуналнобитови потребности – възстановяване на щети от природни бедствия, инциденти
и аварии.
2. лечение на тежки здравословни състояния в случаи, когато самите
граждани не могат да заплатят лечението си:
- за животоспасяваща операция, извършена в рамките на календарната
година, която не се поема от Националната здравноосигурителна каса и Фонд
социална закрила;
- за закупуване на скъпоструващи лекарства и медицински консумативи,
които не се поемат от Националната здравноосигурителна каса и Фонд социална
закрила.
3. деца, на които и двамата родители са починали;
4. столетници;
5. лица, постигнали високи резултати в областта на спорта, образованието,
културата и др.
ІІ. Създава в раздел Необходими документи в чл. 4 нова алинея /3/ всички
необходими документи по чл. 4, ал. 1 се освобождават от общински такси.
ІІІ. Отменя чл. 1, ал. 2 Средствата се предоставят за решаване на тежки
здравни проблеми и задоволяване на жизнено важни социални потребности на
физическите лица.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 399/16.10.2013 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Димитър Иванов Петров от с. Сборище
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 382
30.10.2013 г.
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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 Димитър Иванов Петров от с.
Сборище, община Твърдица в размер на 500 /петстотин/ лева, чрез неговата
майка и законен представител Иванка Маркова Маркова.
2. Сумата в размер на 500 лв. да бъде отнесена в дейност 122 „Общинска
администрация”, § 42-14 „Други помощи по решение на Общински съвет”, след
намаляване с 500 лв. на § 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” –
местни дейности.
3. Упълномощава кмета на Общината да извърши промените по
общинския бюджет.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 400/16.10.2013 г. относно съгласуване и приемане
на Регионален генерален план за обособена територия на „ВиК Сливен”ООД
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 15 присъстващи
общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”
прие
РЕШЕНИЕ № 383
30.10.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 198е, ал. 5 от Закона
за водите,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя заместник на представителя на община Твърдица в Общото
събрание на асоциацията по ВиК по право – кметът на общината, Калоян
Христов Кременски – зам.-кмет на общината.
2. Дава мандат на представителя на община Твърдица в Общото събрание на
асоциацията по ВиК по право или на неговия заместник, определен в т. 1
от настоящото решение, в случаите, когато е невъзможно представителя
по право да участва, да гласуват: със „за” приемането на Регионалния
генерален план и със „за” откриване на банкова сметка на асоциацията по
ВиК.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg
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Предложение с вх. № 401/16.10.2013 г. относно премане на Годишен
план за ползване на дървесина през 2014 г. в горски територии, собственост на
община Твърдица
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 15 присъстващи
общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”
прие
РЕШЕНИЕ № 384
30.10.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии, общинска
собственост за ползването на дървесина и недървесни горски продукти на
Постановление № 316 от 24.11.2011 г. на Министерски съвет,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема одобрен Годишен план за ползване на дървесина през 2014 г. в
горски територии, собственост на община Твърдица.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 402/16.10.2013 г. относно утвърждаване на
средства за допълнително стимулиране за 2013 г. на изборните длъжности
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 385
30.10.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава средства за допълнително стимулиране за 2013 г. на кмета
на община и кметовете на кметства в размер на индивидуалните им брутни
месечни заплати.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg
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Предложение с вх. № 403/16.10.2013 г. относно приемане на бюджетна
прогноза за местните дейности на община Твърдица за периода 2014 – 2016 г.
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 15 присъстващи
общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”
прие
РЕШЕНИЕ № 386
30.10.2013 г.
На основание чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема бюджетна прогноза за периода 2014 – 2016 г. на община
Твърдица, съгласно приложения макет.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 406/17.10.2013 г. относно приемане актуализация в
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 15 присъстващи
общински съветника с резултат: 14 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” и 1
глас „конфликт на интереси”прие
РЕШЕНИЕ № 387
30.10.2013 г.
На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС и 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 № 72165.162.16 – нива, VІ категория с площ 0.748 дка, гр.Твърдица

В. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ
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Общински имот 72165.507.2212 с площ 0.319 дка.–урбанизирана територия, гр.Твърдица
Общински имот 72165.507.2213 с площ 0.365 дка.–урбанизирана територия, гр.Твърдица
Общински имот 72165.507.2215 с площ 0.305 дка.–урбанизирана територия, гр.Твърдица
Общински имот 72165.507.2216 с площ 0.304 дка.–урбанизирана територия, гр.Твърдица
Общински имот 72165.507.2217 с площ 0.382 дка.–урбанизирана територия, гр.Твърдица
Общински имот 72165.507.2223 с площ 0.238 дка.–урбанизирана територия, гр.Твърдица
Общински имот 72165.507.2264 с площ 0.399 дка.–урбанизирана територия, гр.Твърдица
Общински имот 72165.149.787 – нива с площ 0.363 дка, гр.Твърдица
Общински имот 72165.149.786 – нива с площ 0.278 дка, гр.Твърдица
Общински имот 72165.149.789 – лозе с площ 0.258 дка, гр.Твърдица
Общински имот 72165.188.2 – нива с площ 3.303 дка, гр.Твърдица
Общински имот № 000892 – нива с площ 0.869 дка, гр. Шивачево
Общински имот № 012007 – нива с площ 3.952 дка, с. Сборище
Недвижим имот – масивна сграда на един етаж със ЗП 940 кв.м., съставляващ УПИ ІV, кв. 26,
по ПУП на с. Червенаково и площ 6 045 кв.м.

Настоящата актуализация в програмата за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост е приета с Решение № 387/30.10.2013 г. на
Общински съвет – Твърдица.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 407/17.10.2013 г. относно приемане на оценка и
продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 005139 с
площ 0.422 дка – нива, VІ категория, ЧОС, в землището на с. Близнец
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 388
30.10.2013 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:
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg
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1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
недвижим имот № 005139 с площ 0.422 дка – нива, VІ категория в землището на
с. Близнец, община Твърдица, АОС № 679/30.08.2013 г., скица №
К00007/27.08.2013 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 211.00 (двеста и
единадесет) лева за недвижим имот № 005139 с площ 0.422 дка – нива, VІ
категория, частна общинска собственост в землището на с. Близнец, община
Твърдица.
3. Упълномощава кмета на общината да организира и проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на гореописания недвижим имот – частна
общинска собственост.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 408/17.10.2013 г. относно приемане на оценка и
продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 067011 с
площ 11.634 дка – нива, ІV категория, ЧОС, в землището на с. Оризари
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 389
30.10.2013 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 № 067011 с площ 11.634 дка – нива, ІV категория в землището
на с. Оризари, община Твърдица, АОС № 676/19.08.2013 г., скица №
К01001/05.08.2013 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 5 235.00 (пет
хиляди двеста тридесет и пет) лева за недвижим имот № 067011 с площ 11.634
дка – нива, ІV категория, частна общинска собственост в землището на с.
Оризари, 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:
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Предложение с вх. № 409/17.10.2013 г. относно приемане на оценка и
продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 000027 с
площ 1.374 дка – овощна градина, VІ категория, ЧОС, в землището на гр.
Шивачево
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 14 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” и 1 глас „конфликт на интереси”прие
РЕШЕНИЕ № 390
30.10.2013 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 № 000027 с площ 1.374 дка – овощна градина, VІ категория в
землището на гр. Шивачево, община Твърдица, АОС № 677/19.08.2013 г., скица
№ К09638/11.07.2013 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 893.00 (осемстотин
деветдесет и три) лева за недвижим имот № 000027 с площ 1.374 дка – овощна
градина, VІ 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 ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 410/17.10.2013 г. относно приемане на оценка и
продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот с
идентификатор 72165.242.6 с площ 16.063 дка – нива ,VІІІ категория, ЧОС, в
землището на гр. Твърдица
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 391
30.10.2013 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. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
недвижим имот с идентификатор 72165.242.6 с площ 16.063 дка – нива, VІІІ
категория в землището на гр. Твърдица, община Твърдица, АОС №
595/07.03.2013 г., скица № 7499/10.10.2013 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 8032.00 (осем
хиляди тридесет и два) лева за недвижим имот с идентификатор 72165.242.6 с
площ 16.063 дка – нива, VІІІ категория, 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 с вх. № 411/17.10.2013 г. относно приемане на оценка и
продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – масивна
сграда на един етаж /бивша училищна сграда – дом за деца/ със ЗП 940 кв.м. в
УПИ ІV, в кв. 26 с площ 6 045 кв.м. по ПУП на с. Червенаково – ЧОС
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 392
30.10.2013 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 - масивна сграда на един етаж /бивша училищна сграда – дом за
деца/ със ЗП 940 кв.м., съставляващ УПИ ІV, в кв. 26 с площ 6 045 кв.м. по ПУП
на с. Червенаково – АОС № 126/22.03.2004 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 72 546.00 лв.
/седемдесет и две хиляди петстотин четиридесет и шест лева/ за недвижим имот
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– масивна сграда на един етаж /бивша училищна сграда – дом за деца/ със ЗП
940 кв.м. в УПИ ІV, в кв. 26 с площ 6 045 кв.м. по ПУП на с. Червенаково.
3. Упълномощава кмета на общината да организира и проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - масивна сграда на един
етаж/бивша училищна сграда – дом за деца/ със ЗП 940 кв.м., съставляващ УПИ
ІV, в кв. 26 с площ 6 045 кв.м.
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 412/17.10.2013 г. относно искане за обезщетение
със земеделска земя от общински поземлен фонд
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 393
30.10.2013 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 и чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за приложение
на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие, наследниците на Марин Иванов Таушанов, бивш жител
на с. Бяла паланка, община Твърдица да бъдат обезщетени с имот общинска
собственост № 051004 – нива, VІ категория с площ 29.000 дка, местност
„Юрутлука” в землището на с. Боров дол.
2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими
действия във връзка с извършване на обезщетението.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА 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
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 12 гласа „за”, без „против” и 3
гласа „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 394
30.10.2013 г.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 и 124б, ал. 2 от
ЗУТ
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
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 със следните мотиви:
Искането с вх.№ 7553/16.11.2012 г. на Цветана Ненова е за разрешение за
изработване на ПУП-ПЗ и ПП, като е допусната грешка относно
присъединяването на имот. Посочен е грешен имот 72165.247.1, находящ се в
друга местност.
Във внесеното с искането техническо задание не е посочено какво точно
ще се експериметира и в коя област – животновъдство, растениевъдство или
друго.
При изготвянето на техническото задание не са спазени всички
изисквания, предвидени в чл. 125, ал. 2, изр. ІІ от ЗУТ.
Не са изпълнени разпоредбите на чл. 12, ал. 7 от ЗУТ, като не са
представени документи, от които да е видно, че инвестиционното предложение е
внесено в РИОСВ – Стара Загора.
Представената скица е с изстекъл срок.

инж. Иван Петров
Председател на Общински съвет
гр. Твърдица
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