РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
приети на 43-то редовно заседание, проведено на 12.03.2014 г.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
2. Ново обсъждане на Решение № 427/30.01.2014 г. на ОбС – Твърдица.
3. Предложение с вх. № 65/18.02.2014 г. относно допълване на Годишен план
за ползване на дървесина през 2014 г. в горски територии, собственост на
община Твърдица
4. Предложение с вх. № 66/18.02.2014 г. относно утвърждаване на
допълнителен ценоразпис за продажба на дървесина, съгласно чл. 71, ал. 1,
т. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горски територии
5. Предложение с вх. № 67/18.02.2014 г. относно съгласуване за одобряване
на проект за изменение на ПУП-ПЗ и ПР за обхвата на УПИ ІІІ – 950, УПИ
ІV – 951 и УПИ V – 952, кв. 5 по плана на гр. Шивачево, община Твърдица,
област Сливен
6. Предложение с вх. № 68/18.02.2014 г. относно приемане актуализация в
Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
7. Предложение с вх. № 70/18.02.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот с
идентификатор 72165.507.2305 с площ 0.552 дка, НТП: за друг вид
застрояване, частна общинска собственост в землището на гр. Твърдица
8. Предложение с вх. № 71/18.02.2014 г. относно извършване на
лесокултурна дейност „Попълване и отглеждане на горски култури” в
общински горски фонд
9. Предложение с вх. № 72/18.02.2014 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Йордан Колев Бозев от гр. Твърдица, ул. „Изгрев” №6
10. Предложение с вх. № 73/18.02.2014 г. относно приемане планове на
читалищата и годишната програма за развитие на читалищната дейност в
община Твърдица
11. Предложение с вх. № 74/18.02.2014 г. относно одобряване на ПУП – ПП за
обект: „Свлачище на път ІV – 53034 при км 9+500, с. Бяла паланка, община
Твърдица, област Сливен”
12. Предложение с вх. № 75/18.02.2014 г. относно поправка на техническа
грешка, допусната в Решение № 425/09.01.2014 г., прието на 40 извънредно
заседание на Общински съвет – Твърдица
13. Предложение с вх. № 77/19.02.2014 г. относно приемане на Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за символиката на община Твърдица
14. Предложение с вх. № 94/10.03.2014 г. относно промяна в поименните
състави на постоянните комисии на Общински съвет - Твърдица
15. Предложение с вх. № 87/28.02.2014 г. относно искане за обезщетение със
земеделска земя от общински поземлен фонд
16. Разни.
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Ново обсъждане на Решение № 427/30.01.2014 г. на ОбС – Твърдица
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 446
12.03.2014 г.
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отменя Решение № 427/30.01.2014 г. на ОбС – Твърдица.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 65/18.02.2014 г. относно допълване на Годишен план
за ползване на дървесина през 2014 г. в горски територии, собственост 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 № 447
12.03.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 7, ал. 1 и ал. 4 от Наредба 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
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема промяната и допълнението на Годишен план за 2014 г. с
коригираните преходни количества от 2013 г. и включване количества от сан.
прочистване.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 66/18.02.2014 г. относно утвърждаване на
допълнителен ценоразпис за продажба на дървесина, съгласно чл. 71, ал. 1, т. 4 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски
територии
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Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 448
12.03.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 71, ал. 5, т. 3 и ал. 6, т. 1 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски
територии.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема допълнителен ценоразпис за продажба на дървесина, съгласно чл.
71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горски територии.
Приложение: Ценоразпис за продажба на дървесина, съгласно чл. 71, ал. 1,
т. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горски територии.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 67/18.02.2014 г. относно съгласуване за одобряване
на проект за изменение на ПУП-ПЗ и ПР за обхвата на УПИ ІІІ – 950, УПИ ІV –
951 и УПИ V – 952, кв. 5 по плана на гр. Шивачево, община Твърдица, област
Сливен
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 11 гласа „за”, 1 глас „против”, 3 гласа „въздържал
се” и 1 глас „конфликт на интереси” прие
РЕШЕНИЕ № 449
12.03.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 2 от
ЗУТ
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Съгласува за одобряване проекта за изменение на ПУП-ПЗ и ПР за обхвата
на УПИ ІІІ – 950, УПИ ІV – 951 и УПИ V – 952, кв. 5 по плана на гр. Шивачево, с
който се образуват три нови УПИ и улица с широчина 3.5 м. за транспортен
достъп до УПИ ІV – 951, кв. 5.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
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Предложение с вх. № 68/18.02.2014 г. относно приемане актуализация в
Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат:16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 450
12.03.2014 г.
На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС и във връзка с чл. 21, ал. 2от ЗМСМА
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема актуализация в Програмата за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост в община Твърдица през 2014 г., съгласно Приложение 1
и Приложение 2.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 70/18.02.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот с
идентификатор 72165.507.2305 с площ 0.552 дка, НТП: за друг вид застрояване,
частна общинска собственост в землището на 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 № 451
12.03.2014 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 с идентификатор 72165.507.2305 с площ 0.552 дка – НТП: за друг
вид застрояване, трайно предназначение на територията – урбанизирана в
землището на гр. Твърдица, общ. Твърдица - АОС № 775/20.01.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 2 286.00 (две
хиляди двеста осемдесет и шест) лева за недвижим имот с идентификатор
72165.507.2305 с площ 0.552 дка – НТП: за друг вид застрояване, частна
общинска собственост, в землището на гр. Твърдица, общ. Твърдица.
3. Упълномощава кмета на общината да организира и проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на гореописания недвижим имот – частна
общинска собственост.
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ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 71/18.02.2014 г. относно извършване на
лесокултурна дейност „Попълване и отглеждане на горски култури” в общински
горски фонд
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 452
12.03.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 3 от Наредба № 2
/07.02.2013 г. на МЗХ, чл. 89 от ЗГ, чл. 12, ал. 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 и чл. 18 от Наредбата за управление на общинските горски територии,
собственост на община Твърдица
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема план – сметка за извършването на лесокултурните дейности
„Попълване и отглеждане на две годишни тополови култури” в отделите 397
букви „л”, „у”, „х” и имот № 72165.406.50 /поземлен фонд/ в размер на стоойност
8 798.11 лв. /осем хиляди седемстотин деветдесет и осем лв. и единадесет ст./ без
ДДС.
2. Дава съгласие кмета на Общината да проведе открит конкурс за
възлагане на лесокултурните дейности „Попълване и отглеждане на две годишни
тополови култури”.
3. При липса на участници в открит конкурс, дейностите да се извършат от
Общната с наети по трудов договор работници.
Приложие: План – сметки – 4 бр.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 72/18.02.2014 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Йордан Колев Бозев от гр. Твърдица, ул. „Изгрев” № 6
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 2 гласа „против” и 14 гласа
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 453
12.03.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
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РЕШИ:
1. НЕ ПРИЕМА Предложение с вх. № 72/18.02.2014 г. относно отпускане
на еднократна финансова помощ на Йордан Колев Бозев от гр. Твърдица, ул.
„Изгрев” № 6.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 73/18.02.2014 г. относно приемане планове на
читалищата и годишната програма за развитие на читалищната дейност в община
Твърдица
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 17 присъстващи
общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 454
12.03.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26а, ал. 1 и ал. 2 от
ЗНЧ
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Предложенията на читалищата и Годишната програма за
развитие на читалищната дейност в община Твърдица през 2014 г. /Приложение 1
и Приложение 2/.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 74/18.02.2014 г. относно одобряване на ПУП – ПП за
обект: „Свлачище на път ІV – 53034 при км 9+500, с. Бяла паланка, община
Твърдица, област Сливен”
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 17 присъстващи
общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 455
12.03.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Одобрява ПУП – Парцеларен план за обект: „Свлачище на път ІV – 53034
при км 9+500, с. Бяла паланка, община Твърдица, област Сливен” с обща площ на
засегнатите имоти за укрепване на свлачището от 2.125 дка – частна държавна
собственост с номера по КВС № 000629 – 1.619 дка и № 000808 – 0.506 дка.
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ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 75/18.02.2014 г. относно поправка на техническа
грешка, допусната в Решение № 425/09.01.2014 г., прието на 40 извънредно
заседание на Общински съвет – Твърдица
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 17 присъстващи
общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 456
12.03.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Допуска поправка на техническа грешка при изписания номер „425” в
Решение № 425/09.01.2014 г., прието на 40 извънредно заседание на Общински
съвет – Твърдица да се чете „424А”.
ПО ТРИНАДЕСЕТА НАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 77/19.02.2014 г. относно приемане на Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за символиката на община Твърдица
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 17 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и 1 глас „въздържал
се” прие
РЕШЕНИЕ № 457
12.03.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация във връзка с чл. 5, ал. 5 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Твърдица, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката
на община Твърдица
В чл. 2 се създава нова точка 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 населено място представлява стилизирано графично
изображение на характерни за населеното място исторически, културни,
икономически и други особености, характеризиращи съответната територия.
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чл. 41 Знакът на населено място присъства като символ, чрез който се
изработват флагове, плакети, значки, спортни екипи и други предмети за
представителни цели.
чл. 42 Знакът на населено 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 населено място се утвърждава от Общински съвет Твърдица с решение по предложение на кмета на населеното място, чрез кмета на
общината или общински съветник.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА НАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 94/10.03.2014 г. относно промяна в поименните
състави на постоянните комисии на Общински съвет - Твърдица
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 17 присъстващи
общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 458
12.03.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Изменя поименния състав на Комисията по селско и горско
стопанство, околна среда и екология на Общински съвет – Твърдица, приет с
Решение № 4/29.11.2011 г., който придобива следния вид:
Председател: Христо Димитров
Членове:
Ангел Ангелов,
Димитър Чобанов,
Петко Таранджиев,
Стефан Башалов.
2. Изменя поименния състав на Комисията по териториално
устройство, пътна и селищна мрежа и благоустрояване на Общински съвет –
Твърдица, приет с Решение № 4/29.11.2011 г., изм. с Решение № 61/17.02.2012 г. и
изм. с Решение № 92/21.05.2012 г., който придобива следния вид:
Председател: Константин Мъцински
Членове:
Ангел Ангелов,
Димитър Чобанов,
Мирослав Дяков,
Николай Златев,
Петко Таранджиев,
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Христо Димитров.
3. Изменя поименния състав на Комисията за установяване на
конфликт на интереси на Общински съвет – Твърдица, приет с Решение №
4/29.11.2011 г. и изм. с Решение № 92/21.05.2012 г., който придобива следния вид:
Председател: Валентин Лазаров
Членове:
Злати Стоянов,
Константин Мъцински,
Мирослав Дяков,
Христо Димитров.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 87/28.02.2014 г. относно искане за обезщетение със
земеделска земя от общински поземлен фонд
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 459
12.03.2014 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 № 042022 с площ 3.005 дка, девета категория,
м. „Баабан чаир”, частна общинска собственост, в землището на с. Боров дол,
общ. Твърдица, обл. Сливен.
2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими
действия във връзка с извършване на обезщетението.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
РАЗНИ.
Председателят на ОбС запозна общинските съветници с постъпило писмо с
вх. № 59/10.02.2014 г. от г-н Пенчо Курумилев.
По т. 16 от дневния ред ОбС не взе решение.
инж. Иван Петров
Председател на Общински съвет – Твърдица
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