РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
приети на 38-то редовно заседание, проведено на 20.12.2013 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
2. Предложение с вх. № 458/26.11.2013 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Петър Христов Захариев, треньор по Шотокан
карате До, от гр. Твърдица, ул. „Хайдушка поляна” № 37
3. Предложение с вх. № 464/06.12.2013 г. относно одобряване на ПУП-ПЗ и
ПП за изграждане на „Овцеферма” в ПИ с идентификатор с №
72165.52.21, м. „Попов дол”, землище гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл.
Сливен
4. Предложение с вх. № 465/06.12.2013 г. относно одобряване на Плансметка за разходите за дейностите по събирането, извозването и
обезвреждането на битови отпадъци и поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване на територията на община Твърдица
за 2014 г.
5. Предложение с вх. № 466/06.12.2013 г. относно определяне размера на
такса за битови отпадъци
6. Предложение с вх. № 467/06.12.2013 г. относно промяна на Наредбата за
определянето и администрирането на местнитетакси и цени на услуги на
територията на община Твърдица
7. Предложение с вх. № 468/06.12.2013 г. относно Промяна на Наредбата за
определянето и администрирането на местните данъци на територията на
община Твърдица
8. Предложение с вх. № 469/06.12.2013 г. относно допълване списъка на
лицата от община Твърдица, които имат право на транспортни разноски от
местоживеенето до местоработата и обратно за 2013 г.
9. Предложение с вх. № 470/06.12.2013 г. относно приемане на Годишна
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
10. Предложение с вх. № 471/06.12.2013 г. относно издаване запис на заповед
от община Твърдица в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
обезпечаваща авансово плащане по договор № 179 от 16.04.2013 г. по
мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” за
проект „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа
на продуктите от риболов и аквакултура в община Твърдица”, сключен
между община Твърдица и Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури /ИАРА/
11. Предложение с вх. № 472/06.12.2013 г. относно издаване запис на заповед
от община Твърдица в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
обезпечаваща авансово плащане по договор № 179 от 16.04.2013 г. по
мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” за
проект „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа
на продуктите от риболов и аквакултура в община Твърдица”, сключен
между община Твърдица и Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури /ИАРА/
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12. Предложение с вх. № 473/07.12.2013 г. относно включване на
представител на Общински съвет – Твърдица в състава на всички
комисии, провеждащи открити процедури за възлагане на обществени
поръчки
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 458/26.11.2013 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Петър Христов Захариев, треньор по Шотокан карате До,
от гр. Твърдица, ул. „Хайдушка поляна” № 37
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 414
20.12.2013 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 Петър Христов Захариев от
гр. Твърдица, община Твърдица в размер на 500 /петстотин/ лева.
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 ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 464/06.12.2013 г. относно одобряване на ПУП-ПЗ и
ПП за изграждане на „Овцеферма” в ПИ с идентификатор с № 72165.52.21, м.
„Попов дол”, землище гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”
прие
РЕШЕНИЕ № 415
20.12.2013 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 № 5 от 02.10.2013 г. на Комисията за
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земеделските земи при ОД „Земеделие”-Сливен, Решение № 7, т. 6 и т. 7 от
29.11.2013 г. на ОЕСУТ
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ
72165.52.21, с площ от 3 037 м², местност „Попов дол”, землище гр. Твърдица,
община Твърдица.
2. Одобрява ПУП - ПП за външен водопровод и ел. кабел до ПИ
72165.52.21, местност „Попов дол”, землище гр. Твърдица. Трасето на кабела с
дължина 857,80 м. и трасето на водопровода с дължина 861 метра преминават
през ПИ 72165.52.245, ПИ 72165.47.251и ПИ 72165.47.252. Сервитута на кабела
се препокрива от сервитута на водопровода. Засегнати от сервитута на
водопровода са ПИ 72165.47.152, ПИ 72165.47.2, ПИ 72165.47.7, ПИ 72165.47.9,
ПИ 72165.47.153, ПИ 72165.47.274, ПИ 72165.47.154, ПИ 72165.47.341.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 465/06.12.2013 г. относно одобряване на Плансметка за разходите за дейностите по събирането, извозването и обезвреждането
на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване на територията на община Твърдица за 2014 г.
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”
прие
РЕШЕНИЕ № 416
20.12.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна
администрация и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Общински съвет - Твърдица одобрява План-сметка за разходите за
дейностите по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване на територията
на община Твърдица за 2014 година съгласно Приложение №1.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 466/06.12.2013 г. относно определяне размера на
такса за битови отпадъци
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
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РЕШЕНИЕ № 417
20.12.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 62 и чл. 66, чл. 67, ал. 2 и 4 от Закона за местните
данъци и такси, чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
I.Определя следните размери на такса за битови отпадъци от 01.01.2014г.
1.За жилищни имоти:
А. За населените места Твърдица, Шивачево, Сборище и Бяла паланка –
таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на недвижимия
имот, както следва:
- за сметосъбиране и сметоизвозване - 2,5 промила;
- за проучване, проектиране,изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци или други инсталации и
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - 0,5 промила;
- за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване - 0,5
промила.
Б. За населените места Жълт бряг, Оризари, Боров дол, Близнец, Сърцево
и Червенаково-таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на
недвижимия имот, както следва:
- за сметосъбиране и сметоизвозване - 4 промила;
- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци или други инсталации и
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - 0,8 промила;
- за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване - 0,8
промила.
2. За нежилищни имоти таксата се заплаща пропорционално върху
данъчната оценка на недвижимия имот, както следва:
- за сметосъбиране и сметоизвозване - 3,5 промила;
- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци или други инсталации и
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - 1,5 промила;
- за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване - 1,5
промила.
3. Данъчната оценка е както следва:
- за жилищни и нежилищни имоти на граждани и жилищни на
предприятия - определената в съответствие с чл. 20 от ЗМДТ;
- за нежилищни имоти на предприятия-отчетната им стойност по смисъла
на § 1,т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗМДТ;
- за недвижими имоти, върху които е учредено право на ползване на
предприятие - определената в съответствие с чл. 21, ал. 2 от ЗМДТ;
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- за поземлените имоти по чл. 11, ал. 2 от ЗМДТ-определената съгласно
нормите по приложение № 2 на ЗМДТ;
- за нежилищните имоти на предприятия, представляващи къщи за гости,
стаи за гости и апартаменти за гости по смисъла на Закона за туризма, заедно с
поземлените имоти, върху които са построени включително помещенията към
тях обособени като самостоятелни места за хранене само за гостите определената съгласно нормите по приложение № 2 от ЗМДТ.
II. Това решение отменя Решение № 273/18.12.2009 г., изм.с Решение №
32/28.12.2011 г. на Общински съвет - Твърдица.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 467/06.12.2013 г. относно промяна на Наредбата за
определянето и администрирането на местнитетакси и цени на услуги на
територията на община Твърдица
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”
прие
РЕШЕНИЕ № 418
20.12.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Твърдица се правят следните промени:
§1. В чл. 18, ал. 8 думите „20 декември” се заменят с „края”.
§2. Чл. 18б се изменя както следва:
СТАР ТЕКСТ: „Освобождават се от такса по чл. 16, ал. 2, т.т.1, 2 и 3:
1. имотите общинска собственост с изключение на предоставените за
управление и включените в капитала на търговските дружества;
2. държавни имоти, предоставени на общината за управление;
3. читалища, училища, детски ясли и детски градини;
4. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в
страната;
5. /нова Решение № 447 от 31.01.2011 г., в сила от 01.01.2011 г./лечебните
заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения”
НОВ ТЕКСТ С ДВЕ АЛИНЕИ: „(1)Не се събира такса по чл. 16, ал. 2, т.1,
2 и 3:
1. за имотите общинска собственост с изключение на предоставените за
управление и включените в капитала на търговските дружества;
2. за държавни имоти, предоставени на общината за управление;
3. от читалища, училища, детски ясли и детски градини;
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4. от законно регистрираните вероизповедения в страната за имотите по
чл. 24, ал. 1, т. 9 от ЗМДТ;
5. от лечебните заведения по смисъла на Закона за лечебните заведени.
(2) Не се събира такса в случаите предвидени в чл. 71 и чл. 71а от Закона
за местните данъци и такси.”
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 468/06.12.2013 г. относно Промяна на Наредбата за
определянето и администрирането на местните данъци на територията на
община Твърдица
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”
прие
РЕШЕНИЕ № 419
20.12.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и
последните изменения и допълнения на ЗМДТ (Дв.бр.101/2013г.)
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
В Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на
територията на община Твърдица се правят следните промени:
§1. В чл. 6 се създава нова ал. 4:
„(4)Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1 680
лв. включително.”
§2. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
СТАР ТЕКСТ: „(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74
kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с
50 на сто намаление.”
НОВ ТЕКСТ: „(1)За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kw
включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и
несъответстващи на екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро
6” и „ЕЕV”, определеният по чл. 40 данък за съответната година се заплаща с
намаление от 20 на сто.”
2. Създава се нова ал. 2:
„(2)За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kw включително и
съответстващи на екологични категории „Евро 3” и „Евро 4” данъкът се заплаща
с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5” и „Евро 6” - с 60 на сто
намаление,от определения в чл. 40, ал. 1 и 3 данък.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
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СТАР ТЕКСТ: „(2) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за
ремарке и седловите влекачи, снабдени с „екодвигатели”, съответстващи на
стандартите „Евро 2”, „Евро 3”, „Евро 4” и „Евро 5”, данъкът по чл. 55, ал. 5, 6 ,7
и 13 от ЗМДТ се заплаща с 50 на сто намаление.”
НОВ ТЕКСТ: „(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за
ремарке и седловите влекачи с двигатели,съответстващи на екологични
категории „Евро 3” и „Евро 4” данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за
съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” - с 50 на сто намалание от
определения по чл. 40, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.”
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Създава се нова ал. 5:
„(5)Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” се
удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието
на превозното средство с определената от производителя екологична категория.”
§ 3. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. В ал.1 думите „средства за подслон и” се заличават.
2. Алиния 4 и алинея 5 се отменят в съответствие с РКС №5 от 05.04.2012
г. /Дв.бр.30 от 17.04.2012 г./
§4. В чл. 58 думите „по чл. 10, ал. 2” се заменят с „по чл. 11, ал. 2”.
§5. В приложение № 2 към чл. 55 в т. 1 думите „Средства за подслон и” се
заличават.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 469/06.12.2013 г. относно допълване списъка на
лицата от община Твърдица, които имат право на транспортни разноски от
местоживеенето до местоработата и обратно за 2013 г.
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”
прие
РЕШЕНИЕ № 420
20.12.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 1от 2013 г.
за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Допълва списъка на длъжностите и лицата, които имат право на
транспортни разноски за 2013 г. от местоживеенето до местоработата и обратно
с лицето Ирина Петкова Азманова ст. Спец. – счетоводител, с постоянен адрес
гр. Шивачево, община Твърдица, ул. „Септември” № 2, считано от 02.12.2013 г.
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 470/06.12.2013 г. относно приемане на Годишна
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” и 1
глас „конфликт на интереси”прие
РЕШЕНИЕ № 421
20.12.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост на община Твърдица през 2014 г.”
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 471/06.12.2013 г. относно издаване запис на заповед
от община Твърдица в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
обезпечаваща авансово плащане по договор № 179 от 16.04.2013 г. по мярка 3.4.
„Развитие на нови пазари и промоционални кампании” за проект
„Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите
от риболов и аквакултура в община Твърдица”, сключен между община
Твърдица и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, 1 глас „против” и
без „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 422
20.12.2013 г.
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и Договор за отпускане на
финансова помощ № 179 от 16.04.2013 г. по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари
и промоционални кампании” за Проект - „Промоционална кампания, насочена
към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община
Твърдица”, сключен между община Твърдица и ИАРА, седалище и адрес на
управление гр. София, бул. „Христо Ботев” № 17, ет. 4, ЕИК по БУЛСТАТ
000649519, представляван от изпълнителния директор д-р Драгомир Господинов
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
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1. Упълномощава кмета на общинаТвърдица да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платими на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 24 653 лв. /двадесет и четири
хиляди шестстотин петдесет и три лв./ за обезпечаване на 110 % от стойността
на допустимия ДДС на заявения размер на авансово плащане по договор за
отпускане на финансова помощ № 179 от 16.04.2013г. по мярка 3.4. „Развитие на
нови пазари и промоционални кампании” за Проект „Промоционална кампания,
насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в
община Твърдица” сключен между община Твърдица и Изпълнителна агенция
по рибарство и аквакултури.
2. Възлага на кмета на община Твърдица да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 179/16.04.2013 г.
и да ги представи пред ИАРА.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 472/06.12.2013 г. относно издаване запис на заповед
от община Твърдица в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
обезпечаваща авансово плащане по договор № 179 от 16.04.2013 г. по мярка 3.4.
„Развитие на нови пазари и промоционални кампании” за проект
„Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите
от риболов и аквакултура в община Твърдица”, сключен между община
Твърдица и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, 1 глас „против” и
без „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 423
20.12.2013 г.
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и Договор за отпускане на
финансова помощ № 179 от 16.04.2013 г. по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари
и промоционални кампании” за Проект - „Промоционална кампания, насочена
към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община
Твърдица”, сключен между община Твърдица и ИАРА, седалище и адрес на
управление гр. София, бул. „Христо Ботев” № 17, ет. 4, ЕИК по БУЛСТАТ
000649519, представляван от изпълнителния директор д-р Драгомир Господинов
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Твърдица да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платими на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 123 263 лв. /сто двадесет и три
хиляди двеста шестдесет и три лв./ за обезпечаване на 110 % от заявения размер
на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 179 от
16.04.2013 г. по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални
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кампании” за Проект „Промоционална кампания, насочена към подобряване
престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Твърдица” сключен
между община Твърдица и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
2. Възлага на кмета на община Твърдица да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 179/16.04.2013 г.
и да ги представи пред ИАРА.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 473/07.12.2013 г. относно включване на
представител на Общински съвет – Твърдица в състава на всички комисии,
провеждащи открити процедури за възлагане на обществени поръчки
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 12 гласа „за”, без „против” и 4 гласа „въздържал
се” прие
РЕШЕНИЕ № 424
20.12.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Възлага на кмета на община Твърдица да включи в състава на всички
комисии, провеждащи открити процедури за възлагане на обществени поръчки
представител на Общински съвет – Твърдица.

инж. Иван Петров
Председател на Общински съвет
гр. Твърдица
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