РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
приети на 41-то редовно заседание, проведено на 30.01.2014 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
2. Предложение с вх. № 3/08.01.2014 г. относно Наредба за управление на
общинските горски територии, собственост на община Твърдица
3. Предложение с вх. № 10/09.01.2014 г. относно изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
4. Предложение с вх. № 11/09.01.2014 г. относно допълнение и изменение на
Наредба за символиката на община Твърдица
5. Предложение с вх. № 16/16.01.2014 г. относно приемане актуализация в
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост
6. Предложение с вх. № 17/16.01.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот №
044002 с площ 11.122 дка – нива, VІІ категория /6562/ и VІ категория
/4560/, ЧОС в землището на с. Жълт бряг
7. Предложение с вх. № 18/16.01.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот №
045004 с площ 8.678 дка – нива, VІ категория, ЧОС в землището на с. Жълт
бряг
8. Предложение с вх. № 19/16.01.2014 г. относно искане за обезщетение със
земеделска земя от общински поземлен фонд /Я. Янев/
9. Предложение с вх. № 20/16.01.2014 г. относно искане за обезщетение със
земеделска земя от общински поземлен фонд /Г. Гвоздейков/
10. Предложение с вх. № 21/16.01.2014 г. относно искане за обезщетение със
земеделска земя от общински поземлен фонд /И. Харбов/
11. Предложение с вх. № 22/16.01.2014 г. относно искане за обезщетение със
земеделска земя от общински поземлен фонд /А. Алиев/
12. Предложение с вх. № 23/16.01.2014 г. относно отчет на кмета на община
Твърдица за получените суми за командировки
13. Предложение с вх. № 24/16.01.2014 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Дочка Костадинова Щилиянова от гр. Твърдица, ул.
„Балкан” № 27
14. Предложение с вх. № 25/16.01.2014 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Мария Георгиева Драгнева от гр. Твърдица, ул.
„Йордан Йовков” № 16
15. Предложение с вх. № 26/16.01.2014 г. относно приемане на Наредба за
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на община Твърдица
16. Предложение с вх. № 27/16.01.2014 г. относно съгласуване за одобряване
на проект за изменение на ПУП-ПЗ и ПР за обхвата на УПИ ХХІ – 102, кв.
103 по плана на кв. „Изток”, гр. Твърдица, обл. Сливен
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17. Предложение с вх. № 28/16.01.2014 г. относно ползването на недървесни
горски продукти от общински горски и поземлен фонд
18. Предложение с вх. № 29/16.01.2014 г. относно определяне на цени за паша
на селскостопански животни в общински горски фонд за 2014 г.
19. Предложение с вх. № 30/16.01.2014 г. относно предоставяне на общински
мери и пасища на земеделски стопани животновъди за общо и
индивидуално ползване
20. Ново обсъждане на Решение № 424/20.12.2013 г. на ОбС – Твърдица
21. Предложение с вх. № 43/28.01.2014 г. относно кандидатстване пред
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
за финансиране на проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна
мрежа на гр. Твърдица – главен водопровод клон І ниска зона – от о.к. 221
до о.к. 108, гр. Твърдица, община Твърдица”
22. Разни.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 3/08.01.2014 г. относно Наредба за управление на
общинските горски територии, собственост на община Твърдица
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 13 присъстващи
общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 425
30.01.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 181, ал. 6 от Закона за горите
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема Наредба за управление на общинските горски територии,
собственост на община Твърдица.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 10/09.01.2014 г. относно изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 13 присъстващи
общински съветника с резултат: 12 гласа „за”, 1 глас „против” и без „въздържал
се” прие
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РЕШЕНИЕ № 426
30.01.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл. 5, ал. 4 Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Извършва следното изменение и допълнение в Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация:
Чл. 19, ал. 2 се изменя и добива следното съдържание: „За изпълнение на
задълженията си общинския съветник получава възнаграждение, чийто размер се
определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от
половината от общия брой на съветниците. Конкретния размер на
възнаграждението се определя в Приложение № 2 към настоящия правилник.
Общият размер на месечното възнаграждение на общински съветник не може да
надвишава посочените в чл. 34, ал. 2, т. 2 от ЗМСМА проценти от средната брутна
заплата на общинската администрация за съответния месец.”
Приложение № 2 се изменя и добива следния вид:
„т. 2 Общинските съветници получават възнаграждение за месец,
независимо от броя на заседанията в размер на 30 % от средната брутна заплата
на общинската администрация за съответния месец за подготовка и участие в
заседанията на общинския съвет. При отсъствие от заседание, общинския
съветник не получава съответното възнаграждение, ако не е посочил писмено
уважителни причини пред председателя на общинския съвет. Ако заседанията са
повече от едно, заплащането на месечното възнаграждение се извършва
пропорционално.
т. 3 Общинските съветници – членове на постоянна или временна комисия,
получават възнаграждение за участие в размер на 15 % за всяко заседание.
Възнаграждението на председателите на комисии за участие е в размер на 20 %.
При отсъствие от заседание на постоянните или временни комисии към
общинския съвет, общинския съветник не получава съответното възнаграждение.
5. Общия размер на възнаграждението по т. 2 и т. 3 на общинския съветник
за един месец не може да надвишава посочените в чл. 34, ал. 2, т. 2 от ЗМСМА
проценти от средната брутна заплата на Общинската администрация в Община
Твърдица за съответния месец.”
Измененията и допълненията влизат в сила от 1 януари 2014 г.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 11/09.01.2014 г. относно допълнение и изменение на
Наредба за символиката на община Твърдица
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Общински съвет – Твърдица след гласуване при 13 присъстващи
общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 427
30.01.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл. 5, ал. 5 Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Извършва следните допълнения и изменения в Наредба за символиката на
община Твърдица:
В чл. 2 се създава нова т. 10 Знак на населено място.
Глава десета Заключителни разпоредби става глава единадесета.
Създава се нова глава десета Знак на населено място.
Чл. 40 Знакът на населеното място представлява стилизирано графично
изображение на характерни за населеното място исторически, културни,
икономически и други особености, характеризиращи съответната територия.
Чл. 41 Знакът на населеното място присъства като символ, чрез който се
изработват флагове, плакети, значки, спортни екипи и други предмети за
представителни цели.
Чл. 42 Знакът на населеното място може да се тиражира в различни
сувенирни варианти, да се отпечатва на хартия, да се уголемява или намалява при
спазване на съответствията между отделните елементи в него след решение на
местната общност съгласно ЗМСМА.
Чл. 43 Знакът на населеното място се утвърждава от Общински съвет –
Твърдица с решение по предложение на кмета на населеното място чрез кмета на
община или общински съветник.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 16/16.01.2014 г. относно приемане актуализация в
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 13 присъстващи
общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 428
30.01.2014 г.
На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и във връзка
с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
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РЕШИ:
Приема актуализация в Програма за управление и разпореждане с имотите
– общинска собственост в община Твърдица през 2014 г., съгласно приложение1.
Приложение 1
Описание на имота
А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ
Общински имот № 72165.50.20 – овощна градина с площ 1.990 дка, гр.Твърдица
Общински имот № 72165.50.23 – овощна градина с площ 1.683 дка, гр.Твърдица
Общински имот № 72165.49.25 – овощна градина с площ 1.399 дка, гр.Твърдица
Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ
Общински имот № 044002 – нива с площ 11.122 дка, с. Жълт бряг
Общински имот № 045004 – нива с площ 8.678 дка, с. Жълт бряг
Общински имот 72165.507.2305 – за друг вид застрояване с площ 0.552 дка,
гр.Твърдица
В. Имоти, които Община Твърдица има намерение да придобие във връзка с
обект от първостепенно значение: Свлачище на път IV-53034, при км.9+500, с.
Бяла паланка
Имот № 000629 с площ 1.619 дка, частна държавна собственост в землището на с.
Бяла паланка.
Имот № 000808 с площ 0.506 дка, частна държавна собственост в землището на с.
Бяла паланка.
Г. Необходими разходи по придобиване на имоти по точка В - 3500.00 лв.

Настоящата актуализация в програмата за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост е приета с Решение № 428/30.01.2014 г. на
Общински съвет – Твърдица.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 17/16.01.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 044002 с
площ 11.122 дка – нива, VІІ категория /6562/ и VІ категория /4560/, ЧОС в
землището на с. Жълт бряг
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 13
присъстващи общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 429
30.01.2014 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 № 044002 с площ 11.122 дка – нива, VІІ категория /6562/ и VІ
категория /4560/ в землището на с. Жълт бряг, община Твърдица, АОС №
773/07.01.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 3 893.00 (три
хиляди осемстотин деветдесет и три) лева за недвижим имот № 044002 с площ
11.122 дка – нива, VІІ категория /6562/ и VІ категория /4560/, частна общинска
собственост в землището на с. Жълт бряг, 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 СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 18/16.01.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 045004 с
площ 8.678 дка – нива, VІ категория, ЧОС в землището на с. Жълт бряг
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 13
присъстващи общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 430
30.01.2014 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 № 045004 с площ 8.678 дка – нива, VІ категория в землището на
с. Жълт бряг, община Твърдица - АОС № 774/08.01.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 3 037.00 (три
хиляди тридесет и седем) лева за недвижим имот № 045004 с площ 8.678 дка –
нива, VІ категория, частна общинска собственост в землището на с. Жълт бряг,
община Твърдица.
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3. Упълномощава кмета на общината да организира и проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на гореописания недвижим имот – частна
общинска собственост.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 19/16.01.2014 г. относно искане за обезщетение със
земеделска земя от общински поземлен фонд /Я. Янев/
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 13
присъстващи общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 431
30.01.2014 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 Янко Атанасов Янев, бивш жител на с.
Боров дол, община Твърдица да бъдат обезщетени с имоти, общинска
собственост: № 001008 – нива, IХ категория с площ 2.062 дка., местност
„Соргунлук”; № 010001 – нива с площ 7.313 дка. (IХ категория – 0.731 дка. и VI
категория – 6.582 дка.), местност „Бостанлъка”; № 010015 – нива с площ 12.985
дка, VI категория, местност „Бостанлъка” в землището на с. Боров дол, община
Твърдица.
2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими
действия във връзка с извършване на обезщетението.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 20/16.01.2014 г. относно искане за обезщетение със
земеделска земя от общински поземлен фонд /Г. Гвоздейков/
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 13
присъстващи общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 432
30.01.2014 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
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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 Георги Георгиев Гвоздейков, бивш
жител на гр. Твърдица, община Твърдица да бъдат обезщетени с имот общинска
собственост с идентификатор 72165.162.22 – лозе, местност „Синов дол” с площ
0.215 дка., в землището на гр. Твърдица.
2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими
действия във връзка с извършване на обезщетението.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 21/16.01.2014 г. относно искане за обезщетение със
земеделска земя от общински поземлен фонд /И. Харбов/
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 13
присъстващи общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 433
30.01.2014 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 Илия Стамов Харбов, жител на гр. Шивачево, община
Твърдица да бъде обезщетен с имот общинска собственост, както следва: имот №
062007 – нива, IХ категория с площ 7.118 дка., местност „Къшла Яна” в
землището на с. Боров дол, община Твърдица.
2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими
действия във връзка с извършване на обезщетението.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 22/16.01.2014 г. относно искане за обезщетение със
земеделска земя от общински поземлен фонд /А. Алиев/
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 13
присъстващи общински съветника с резултат: 13 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

8

41 редовно заседание на ОбС - Твърдица

2011-2015 г.

РЕШЕНИЕ № 434
30.01.2014 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 Азис Веизов Алиев, бивш жител на с.
Жълт бряг, община Твърдица да бъдат обезщетени с имоти общинска собственост
както следва:
- имот № 000114 с площ 4023 кв.м. - използв. ливада, местност “Кузу буку”,
седма категория, в землището на Жълт бряг;
- имот № 020030 с площ 6029 кв.м. – нива, местност „Кору янъ”, шеста
категория в землището на с. Жълт бряг;
-имот № 021007 с площ 2174 кв.м. – нива, местност „Екенлика”, шеста
категория в землището на с. Жълт бряг;
- имот № 026017 с площ3364 кв.м. - нива, местност “Екенлика”, шеста
категория в землището на Жълт бряг;
- имот № 046009 с площ 1826 кв.м. – изоставена нива, местност
„Пъндъклък”, десета категория – 693 кв.м. и девета категория 1333 кв.м. в
землището на с. Жълт бряг;
- имот № 050013 с площ 1995 кв.м. – нива, местност “Балък янъ”, шеста
категория в землището на Жълт бряг.
2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими
действия във връзка с извършване на обезщетението.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 23/16.01.2014 г. относно отчет на кмета на община
Твърдица за получените суми за командировки
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 12
присъстващи общински съветника с резултат: 12 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 435
30.01.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
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Приема отчета за получените командировъчни пари от кмета на община
Твърдица, за периода от 01.10.2013 г. до 31.12.2013 г., в размер на 90 лв.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 24/16.01.2014 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Дочка Костадинова Щилиянова от гр. Твърдица, ул.
„Балкан” № 27
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 13
присъстващи общински съветника с резултат: 0 гласа „за”, 2 гласа „против” и 11
гласа „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 436
30.01.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
НЕ ПРИЕМА Предложение с вх. № 24/16.01.2014 г. относно отпускане на
еднократна финансова помощ на Дочка Костадинова Щилиянова от гр. Твърдица,
ул. „Балкан” № 27
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 25/16.01.2014 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Мария Георгиева Драгнева от гр. Твърдица, ул. „Йордан
Йовков” № 16
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 13
присъстващи общински съветника с резултат: 1 глас „за”, 5 гласа „против” и 7
гласа „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 437
30.01.2014 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

10

41 редовно заседание на ОбС - Твърдица

2011-2015 г.

НЕ ПРИЕМА Предложение с вх. № 25/16.01.2014 г. относно отпускане на
еднократна финансова помощ на Мария Георгиева Драгнева от гр. Твърдица, ул.
„Йордан Йовков” № 16
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 26/16.01.2014 г. относно приемане на Наредба за
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Твърдица
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 13 присъстващи
общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 438
30.01.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните
финанси
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Твърдица.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 27/16.01.2014 г. относно съгласуване за одобряване
на проект за изменение на ПУП-ПЗ и ПР за обхвата на УПИ ХХІ – 102, кв. 103 по
плана на кв. „Изток”, гр. Твърдица, обл. Сливен
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 13 присъстващи
общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 439
30.01.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Съгласува за одобряване проекта за изменение на ПУП – ПЗ и ПР за
обхвата на УПИ ХХІ – 102, кв. 103 по плана на кв. „Изток”, гр. Твърдица и
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образуване на два нови урегулирани поземлени имота - УПИ ХХІ „за ООД” с
площ от 170 кв.м. и УПИ ХХХІ „за ТП” с площ 77 кв.м.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 28/16.01.2014 г. относно ползването на недървесни
горски продукти от общински горски и поземлен фонд
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 13
присъстващи общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 440
30.01.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 120, ал. 3 от Закона за горите
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Ползването на недървесни горски продукти от общински горски и
поземлен фонд да се осъществява съгласно чл. 120, ал. 1, т. 3 от Закона за горите.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 29/16.01.2014 г. относно определяне на цени за паша
на селскостопански животни в общински горски фонд за 2014 г.
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 13
присъстващи общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 441
30.01.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Цени за паша на селскостопански животни в общински горски и
поземлен фонд за 2014 г.:
Селскостопански животни
Едър рогат добитък
Коне, катъри, магарета
мулета

Цена за 1 брой
1.50
и 0.80
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Свине
Кози и ярета до 3 броя
Кози и ярета до 5 броя
Кози и ярета над 5 броя
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0.30
2.00
2.00
2.50
6.00

2. Цените по т. 1 се заплащат преди издаване на позволителното за паша.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 30/16.01.2014 г. относно предоставяне на общински
мери и пасища на земеделски стопани животновъди за общо и индивидуално
ползване
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 13 присъстващи
общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 442
30.01.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл. 25, ал. 1 и чл. 37о и чл.
37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Годишен план за паша – Приложение № 1.
2. Дава съгласие за предоставяне за общо и индивидуално ползване на
земеделските стопани – животновъди и/или на техните сдружения, включително и
на тези, кандидатстващи в Разплащателната агенция (РА) за получаване на
директни плащания по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) общински
имоти, които са „постоянно затревени площи”.
3. Определя следните задължения на общината и ползвателите за
поддържането на общинските мери и пасища:
3.1 Задължения на общината:
- кметовете на населени места да предоставят на земеделските стопани,
отглеждащи животни или техните сдружения, данни за предлаганите имоти от
общинските мери и пасища, находящи се на територията на съответното
кметство;
- кмета на общината да организира и проведе публично оповестени търгове
за отдаване под наем на свободните мери и пасища от ОПФ на територията на
община Твърдица, съгласно Решение № 180/25.09.2012 г. на Общински съвет гр.
Твърдица.
3.2. Задължения на ползвателите:
- Ползвателите се задължават да ползват имотите единствено по начина
определен в т.2 и да ги поддържат, съгласно Национален стандарт 4.1; 4.2; 4.3;
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4.4; 5.2 от „Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично
състояние”.
4. До участие в първата тръжна сесия публично от търговете за отдаване
под наем на свободните мери и пасища от ОПФ се допуска да участват само
собственици или сдружения на собственици на регистрирани пасищни животни
от даденото населено място.
При провеждане на втора тръжна сесия може да участват както
собственици на пасищни животни, така и лица, които поемат задължението да ги
поддържат в добро земеделско състояние.
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Ново обсъждане на Решение № 424/20.12.2013 г. на ОбС – Твърдица
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 12
присъстващи общински съветника с резултат: 2 гласа „за”, 6 гласа „против” и 4
гласа „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 443
20.12.2013 г.
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
НЕ ПРИЕМА отмяна на Решение № 424/20.12.2013 г., с което 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.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 43/28.01.2014 г. относно кандидатстване пред
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за
финансиране на проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.
Твърдица – главен водопровод клон І ниска зона – от о.к. 221 до о.к. 108, гр.
Твърдица, община Твърдица”
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 12
присъстващи общински съветника с резултат: 12 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 444
30.01.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg
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РЕШИ:
1. Дава съгласие за кандидатстване с проект с работно заглавие
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Твърдица – главен
водопровод клон І ниска зона – от о.к. 221 до о.к. 108, гр. Твърдица, община
Твърдица”.
2. Потвърждава, че проект с работно заглавие „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на гр. Твърдица – главен водопровод клон І ниска зона – от
о.к. 221 до о.к. 108, гр. Твърдица, община Твърдица” отговаря на приоритетите на
община Твърдица.
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 придружаващите ги
документи по посочената мярка.
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
РАЗНИ.
Общинският съвет разгледа и обсъди писмо с вх. № 36/21.01.2014 г. от г-н
Атанасов, постъпило в деловодството на ОбС.
По т. 22 от дневния ред Общински съвет - Твърдица не взе решение.

инж. Иван Петров
Председател на Общински съвет – Твърдица

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