РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
приети на 45-то редовно заседание, проведено на 30.04.2014 г.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
2. Ново обсъждане на Решение № 457/12.03.2014 г. на ОбС – Твърдица
3. Предложение с вх. № 118/31.03.2014 г. относно приемане актуализация в
Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост
4. Предложение с вх. № 119/31.03.2014 г. относно приемане на
актуализирания бюджет на община Твърдица към 31.12.2013 г. и отчета за
касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.- 31.12.2013 г.
5. Предложение с вх. № 120/31.03.2014 г. относно приемане на бюджетна
прогноза за местните дейности на общината за периода 2015 – 2017 г.
6. Предложение с вх. № 121/31.03.2014 г. относно кандидатстване по
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 20092014 г. Норвежки финансов механизъм, с проект – Музей на открито –
„Крепост „Градище” – мълчалив свидетел на историята”
7. Предложение с вх. № 122/31.03.2014 г. относно утвърждаване на средства
за допълнително стимулиране на изборните длъжности
8. Предложение с вх. № 123/31.03.2014 г. относно приемане на Общински
план за младежта – 2014 г.
9. Предложение с вх. № 124/31.03.2014 г. относно допълване на поименния
списък за разпределение на разходите за строителство, основен ремонт и
придобиване на дълготрайни материални активи и нематериални активи на
община Твърдица за 2014 г.
10. Предложение с вх. № 125/31.03.2014 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Галина Красимирова Ангелова от гр. Твърдица, ул.
„Кутра” № 25
11. Предложение с вх. № 126/31.03.2014 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Стефан Йорданов Спирдонов от гр. Твърдица, ул.
„Люляк” № 7
12. Предложение с вх. № 127/31.03.2014 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Албена Иванова Тодорова от гр. Твърдица, ул.
„Блягорница” № 37
13. Предложение с вх. № 128/31.03.2014 г. относно приемане на Общинска
програма за закрила на детето за 2014 г. на община Твърдица
14. Предложение с вх. № 130/10.04.2014 г. относно приемане на Годишен
план за действие за 2014 г. по изпълнение на Общинска стратегия за
развитие на социалните услуги в община Твърдица /2011 – 2016 г./
15. Предложение с вх. № 131/10.04.2014 г. относно приемане на Годишен
план за действие за 2015 г. по изпълнение на Общинска стратегия за
развитие на социалните услуги в община Твърдица /2011 – 2016 г./
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16. Предложение с вх. № 133/14.04.2014 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Иван Добрев Иванов от с. Оризари, ул. „Първи май”
№2
17. Предложение с вх. № 137/22.04.2014 г. относно отдаване на ученически
стол и павильон в сградата на СОУ „Неофит Рилски” гр. Твърдица с обща
площ 355 кв.м., представляващи част от имот публична общинска
собственост
18. Предложение с вх. № 86/28.02.2014 г. относно определяне на
представител, представляващ община Твърдица в досъдебното
производство по следствено дело № 7/10 г. по описа на ОСлО при ОП Сливен, пор. № 4/10 г. по описа на ОП – Сливен
19. Предложение с вх. № 145/29.04.2014 г. относно изменение на Решение №
204/14.12.2012 г. за създаване на съвместно дружество между община
Твърдица и „Ес енд Би Трейтинг“ЕООД
20. Разни
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Ново обсъждане на Решение № 457/12.03.2014 г. на ОбС – Твърдица
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 17 присъстващи
общински съветника с резултат: 14 гласа „за”, без „против” и 3 гласа „въздържал
се” прие
РЕШЕНИЕ № 461
30.04.2014 г.
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема повторно Решение № 457/12.03.2014 г. на ОбС – Твърдица.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 118/31.03.2014 г. относно приемане актуализация в
Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 462
30.04.2014 г.
На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС и във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема актуализация в Програма за управление и разпореждане на имотите
– общинска собственост в община Твърдица през 2014 г., съгласно приложение №
1.
Приложение № 1
Описание на имота
А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ
Общински имот № 148003 – нива с площ 6.898 дка, с. Сборище
Общински имот № 150018 – нива с площ 2.499 дка, с. Сборище
Общински имот № 178037 – нива с площ 1.498 дка, с. Сборище
Общински имот № 200028 – нива с площ 9.001 дка, с. Сборище
Общински имот № 214004 – нива с площ 5.596 дка, с. Сборище
Общински имот № 231047 – нива с площ 0.501 дка, с. Сборище
Общински имот № 229049 – нива с площ 2.421 дка, с. Сборище
Общински имот № 054136 – нива с площ 1.432 дка, с. Сборище
Общински имот № 054625 – нива с площ 4.439 дка, с. Сборище
Общински имот № 054627 – нива с площ 3.365 дка, с. Сборище
Общински имот № 054634 – нива с площ 2.055 дка, с. Сборище
Общински имот № 094001 – нива с площ 18.630 дка, с. Сборище
Общински имот № 096015 – нива с площ 4.401 дка, с. Сборище
Общински имот № 096016 – нива с площ 3.001 дка, с. Сборище
Общински имот № 103006 – нива с площ 2.994 дка, с. Сборище
Общински имот № 066002 – нива с площ 17.698 дка, с. Близнец
Ученически стол и павилион в сградата на СОУ „Неофит Рилски” гр. Твърдица с обща площ 355
кв.м.
В. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ
Общински имот № 026030 – нива с площ 2.737 дка, с. Сборище
Общински имот № 009045 – нива с площ 0.958 дка, с. Сборище
Общински имот № 009046 – нива с площ 0.933 дка, с. Сборище
Общински имот № 009047 – нива с площ 0.470 дка, с. Сборище
Общински имот № 009048 – нива с площ 0.570 дка, с. Сборище
Общински имот № 026001 – нива с площ 1.966 дка, с. Жълт бряг
Общински имот № 068012 – нива с площ 2.706 дка, с. Оризари
С. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ОТДАДЕ ПОД АРЕНДА
Общински имот № 026018 – нива с площ 5.091 дка, с. Червенаково
Общински имот № 026020 – нива с площ 5.994 дка, с. Червенаково
Настоящата актуализация в програмата за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост е приета с Решение № 462/30.04.2014 г. на Общински съвет –
Твърдица.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
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Предложение с вх. № 119/31.03.2014 г. относно приемане на
актуализирания бюджет на община Твърдица към 31.12.2013 г. и отчета за касово
изпълнение на бюджета за периода 01.01.- 31.12.2013 г.
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 463
30.04.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местно самоуправление и
местна администрация и във връзка с чл. 31 от Наредбата за съставянето,
изпълнението и отчитането на общинския бюджет
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема актуализирания план на общинския бюджет към 31.12.2013
г. по приходите в размер на 10608936 лв., в т. ч.:
Приходи с държавен характер – 7336202 лв., в т. ч.:
- Обща субсидия и държавни трансфери по §§ 31-11- 6005494 лв.;
- Целеви трансфери по §§ 31-28 – 55288 лв.;
- Трансфери по § 61-00 – 437811 лв.
в т. ч.:трансфери по §§ 61-05- 334955 лв.;
- Курсова разлика от валута - /-/ 145 лв.;
- Средства на училищата по §§ 88-03 - /-/ 9125 лв.;
- Преходен остатък на 01.01.2013 г. – /+/ 846879 лв.
Приходи с общински характер - 3272734 лв., в т. ч.:
- Собствени бюджетни приходи- 1579729 лв.;
- Обща изравнителна субсидия за местни дейности §§31-12- 1022600 лв.;
- Целева субсидия за капиталови разходи §§ 31-13- 366200 лв.;
- Трансфери по §§ 61-01 – 12859 лв.;
- Трансфери по §§ 61-02- /-/ 21473 лв.;
- Трансфери от ПУДООС §§ 64-01 - 10000 лв.;
- Временни безлихвени заеми за извънбюджетни сметки § 76-00 - /-/ 91898 лв.;
- Преходен остатък на 01.01.2013 г. /+/ 394717 лв.
2. По разходите в размер на 10608936 лв., разпределени по функции
както следва:
- Общи държавни служби - 1140189 лв.;
- Отбрана и сигурност – 123685 лв.;
- Образование - 4497171 лв.;
- Здравеопазване - 155305 лв.;
- Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 2400148 лв.;
- Жилищно строителство и БКС – 764801 лв.;
- Почивно дело, спорт, култура - 302256 лв.;
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- Икономически дейности и услуги - 1033461 лв.;
- Резерв за неотложни и непредвидени разходи - 191920 лв.
3. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Твърдица за
периода от 01.01. -31.12.2013 г. по прихода в размер на 9233994 лв. в т. ч.:
- Приходи в делегираните от държавата дейности - 6358600 лв.;
- Приходи в местните дейности - 2875394 лв.
4. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Твърдица за
периода 01.01. -31.12.2013 г. по разхода в размер на 9233994 лв., в т. ч.:
- Разходи в делегираните от държавата дейности – 6482464 лв., в т. ч.:
- От държавни трансфери - 6358600 лв.;
- От местни приходи /дофинансиране на държавни разходи с общински
приходи/ - 123864 лв.;
- Разходи за местни дейности - 2751530 лв.
5. Приема окончателния годишен план на планираните разходи за
строителство, основен ремонт и придобиване на материални и нематериални
дълготрайни активи в размер на 517969 лв. – Приложение № 3.
6. Приема отчета за капиталови разходи за 2013 г. – строителство,
основен ремонт и придобиване на материални и нематериални дълготрайни
активи в размер на 484416 лв. – Приложение № 4.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 120/31.03.2014 г. относно приемане на бюджетна
прогноза за местните дейности на общината за периода 2015 – 2017 г.
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 464
30.04.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните
финанси
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема Бюджетната прогноза за периода 2015 - 2017 г. на Община
Твърдица, съгласно приложения макет.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 121/31.03.2014 г. относно кандидатстване по
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
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Норвежки финансов механизъм, с проект – Музей на открито – „Крепост
„Градище” – мълчалив свидетел на историята”
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 465
30.04.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се кандидатства по Програма БГ08 „Културно
наследство и съвременни изкуства“, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и
опазване на културното наследство“ на Норвежкия финансов механизъм с проект:
Музей на открито – „Крепост „Градище“ – мълчалив свидетел на историята“.
2. Упълномощава кмета на община Твърдица г-н Атанас Атанасов да
подготви необходимите документи за кандидатстване и извърши всички правни и
фактически действия във връзка с кандидатстване по Програма БГ08 „Културно
наследство и съвременни изкуства“, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и
опазване на културното наследство“ на Норвежкия финансов механизъм с проект:
Музей на открито – „Крепост „Градище“ – мълчалив свидетел на историята“.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 122/31.03.2014 г. относно утвърждаване на средства
за допълнително стимулиране на изборните длъжности
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 № 466
30.04.2014 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 на кмета на
общината и кметовете на кметства - по 340 /триста и четиридесет/ лв. на лице,
начислени еднократно към трудовото възнаграждение за месец април 2014 г.
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2. Утвърждава средства за допълнително стимулиране на кмета на
общината и кметовете на кметства – 60 % от индивидуалната основна месечна
заплата, начислени към трудовото възнаграждение за месец юли 2014 г.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 123/31.03.2014 г. относно приемане на Общински
план за младежта – 2014 г.
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 467
30.04.2014 г.
На основание чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 16 от Закона за
младежта
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема План за младежта – 2014 г.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 124/31.03.2014 г. относно допълване на поименния
списък за разпределение на разходите за строителство, основен ремонт и
придобиване на дълготрайни материални активи и нематериални активи на
община Твърдица за 2014 г.
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 468
30.04.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Допълва поименния списък за разпределение на разходите за строителство,
основен ремонт и придобиване на дълготрайни материали и нематериални активи
с:
- Позиция № 14 „Доставка на спортен уред „Гладиатор” за читалище „Св.
Св. Кирил и Методий” гр. Твърдица на стойност 1200 лв.;
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg
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- Позиция № 15 „Доставка на пералня за ЦДГ с. Сборище” на стойност 660
лв.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 125/31.03.2014 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Галина Красимирова Ангелова от гр. Твърдица, ул. „Кутра”
№ 25
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: без „за”, 6 гласа „против” и 10 гласа
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 469
30.04.2014 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. № 125/31.03.2014 г. относно отпускане
на еднократна финансова помощ на Галина Красимирова Ангелова от гр.
Твърдица, ул. „Кутра” № 25.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 126/31.03.2014 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Стефан Йорданов Спирдонов от гр. Твърдица, ул. „Люляк”
№7
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 3 гласа „за”, 5 гласа „против” и 8
гласа „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 470
30.04.2014 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. № 126/31.03.2014 г. относно отпускане
на еднократна финансова помощ на Стефан Йорданов Спирдонов от гр. Твърдица,
ул. „Люляк” № 7.
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ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 127/31.03.2014 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Албена Иванова Тодорова от гр. Твърдица, ул. „Блягорница”
№ 37
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 5 гласа „за”, 2 гласа „против” и 9
гласа „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 471
30.04.2014 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. № 127/31.03.2014 г. относно отпускане
на еднократна финансова помощ на Албена Иванова Тодорова от гр. Твърдица,
ул. „Блягорница” № 37.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 128/31.03.2014 г. относно приемане на Общинска
програма за закрила на детето за 2014 г. 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 № 472
30.04.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила
на детето и във връзка с чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
закрила на детето
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Общинска програма за закрила на детето 2014 г. на община
Твърдица.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 130/10.04.2014 г. относно приемане на Годишен
план за действие за 2014 г. по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в община Твърдица /2011 – 2016 г./
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Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 473
30.04.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 от
Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Годишен план за действие за 2014 г. по изпълнение на Общинска
стратегия за развитие на социалните услуги в община Твърдица /2011 – 2016 г./
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 131/10.04.2014 г. относно приемане на Годишен
план за действие за 2015 г. по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в община Твърдица /2011 – 2016 г./
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 474
30.04.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 от
Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Годишен план за действие за 2015 г. по изпълнение на Общинска
стратегия за развитие на социалните услуги в община Твърдица /2011 – 2016 г./
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 133/14.04.2014 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Иван Добрев Иванов от с. Оризари, ул. „Първи май” № 2
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 14 гласа „за”, без „против” и 1 глас
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 475
30.04.2014 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 Иван Добрев Иванов от с.
Оризари в размер на 200 /двеста/ лв.
2. Сумата в размер на 200 лв. да бъде отнесена в дейност 122 „Общинска
администрация“ §42-14 „Други помощи по решение на Общински съвет“, след
намаляване с 200 лв. на §97-00 „Резерв на непредвидени и неотложни разходи“ –
местни дейности.
3. Упълномощава кмета на общината да извърши промените по общинския
бюджет.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 137/22.04.2014 г. относно отдаване на ученически
стол и павильон в сградата на СОУ „Неофит Рилски” гр. Твърдица с обща площ
355 кв.м., представляващи част от имот публична общинска собственост
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, без „против”, 1 глас
„въздържал се” и 1 глас „конфликт на интереси“ прие
РЕШЕНИЕ № 476
30.04.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 17, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на община Твърдица
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на ученически стол с площ 295 кв.м.
и павильон с площ 60 кв.м. в сградата на СОУ „Неофит Рилски” гр. Твърдица,
представляващи част от имот публична общинска собственост – АОС №
600/26.03.2013 г. за срок от пет години.
2. Възлага на кмета на община Твърдица да извърши процедурата по
провеждане на публичен търг с явно наддаване.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 86/28.02.2014 г. относно определяне на
представител, представляващ община Твърдица в досъдебното производство по
следствено дело № 7/10 г. по описа на ОСлО при ОП - Сливен, пор. № 4/10 г. по
описа на ОП – Сливен
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Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се“ прие
РЕШЕНИЕ № 477
30.04.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, чл. 21, ал. 2, чл. 33, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка със Становище с Изх. № Ж-13-1040 от 11.02.2014 г. на
Инспектората по ВСС на РБ
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отхвърля Предложение с вх. № 86/28.02.2014 г. относно определяне на
представител, представляващ община Твърдица в досъдебното производство по
следствено дело № 7/10 г. по описа на ОСлО при ОП - Сливен, пор. № 4/10 г. по
описа на ОП – Сливен.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 145/29.04.2014 г. относно изменение на Решение №
204/14.12.2012 г. за създаване на съвместно дружество между община Твърдица и
„Ес енд Би Трейтинг“ЕООД
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 14 гласа „за”, 1 глас „против” и без
„въздържал се“ прие
РЕШЕНИЕ № 478
30.04.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
§1. Изменя т. 3 от Решение № 204/14.12.2012 г. както следва:
1. Било: „Определя за нуждите на новосъздаденото дружество да се
създаде нов имот в имот с кадастрален № 72165.631.21 с площ 1 000
кв.м. Определя същият да остане общинска собственост.“
2. Става: „Определя за нуждите на новосъздаденото дружество да се
създадът нови имоти, както следва: в имот с кадастрален №
72165.631.21 – нов имот с площ 1 000 кв.м.; в имот с кадастрален №
72165.631.25 – нов имот с площ 350 кв.м.; в имот с кадастрален №
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72165.631.28 – нов имот с площ 350 кв.м. Определя същите да останат
общинска собственост.“
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
РАЗНИ.
По т. 20 от дневния ред ОбС не взе решение.

инж. Иван Петров
Председател на Общински съвет – Твърдица
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