РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
приети на 46-то редовно заседание, проведено на 30.05.2014 г.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
2. Предложение с вх. № 138/22.04.2014 г. относно Искане за обезщетение със
земеделска земя от общински поземлен фонд
3. Предложение с вх. № 139/22.04.2014 г. относно искане за обезщетение със
земеделска земя от общински поземлен фонд
4. Предложение с вх. № 151/08.05.2014 г. относно Отчет на председателя на
ОбС гр. Твърдица за получените суми за командировки
5. Предложение с вх. № 158/19.052014 г. относно предложение за
разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план –
парцеларен план за обект : Реконструкция местен път Т-1 местност
„Циганска поляна”- хижа „Чумерна”, Община Твърдица, Област
Сливен
6. Предложение с вх. № 159/19.05.2014 г. относно предложение за допълване
и изключване на годишен план за ползване на дървесина през 2014 г. в
горски територии, собственост на Община Твърдица
7. Предложение с вх. № 160/19.05.2014 г. относно предложение за
прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Община Твърдица,
за част от жилищна сграда-помещение в двуетажна масивна сграда в
недвижим имот НУПИ XIII-53 кв. 92 по плана на гр.Шивачево
8. Предложение с вх. № 161/19.05.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот
№222009 с площ 2.500 дка –нива, V категория, частна общинска
собственост в землището на гр.Шивачево
9. Предложение с вх. № 162/19.05.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот
№000128 с площ 1.653 дка –нива, IV категория, частна общинска
собственост в землището на гр.Шивачево
10. Предложение с вх. № 163/19.05.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот
№000117 с площ 0.279 дка –нива, VI категория, частна общинска
собственост в землището на гр.Шивачево
11. Предложение с вх. № 164/19.05.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот
№000116 с площ 0.584 дка –нива, VI категория, частна общинска
собственост в землището на гр.Шивачево
12. Предложение с вх. № 165/19.05.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот
№029001 с площ 5.046 дка –нива, VIII категория, частна общинска
собственост в землището на с.Оризари
13. Предложение с вх. № 166/19.05.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот
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№037003 с площ 3.942 дка –изполв.ливада, IХ категория, частна общинска
собственост в землището на с.Бяла паланка
14. Предложение с вх. № 167/19.05.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот
№000253 с площ 8.080 дка –мочурище, IV категория, частна общинска
собственост в землището на с.Сборище
15. Предложение с вх. № 168/19.05.2014 г. относно приемане актуализация в
Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска
собственост
16. Предложение с вх. № 169/19.05.2014 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Денка Велева Дюлгерова от с.Сборище
17. Предложение с вх. № 170/19.05.2014 г. относно отчет на кмета на Община
Твърдица за получените суми за командировки
18. Предложение с вх. № 171/19.05.2014 г. относно допълване на списъка на
лицата от Община Твърдица, които имат право на транспортни разноски от
местоживеенето до местоработата и обратно за 2014 г.
19. Предложение с вх. № 172/19.05.2014 г. относно вземане решение на
Общински съвет град Твърдица за проектиране и изграждане на детска
площадка в общински имот представляващ УПИ-I, кв.44 по плана на град
Шивачево
20. Предложение с вх. № 173/19.05.2014 г. относно Общо събрание на
„ДЗиСР-Нова Загора” ООД гр. Нова Загора
21. Предложение с вх. № 184/29.05.2014 г. относно разрешаване изработване
на проект за ПУП за обект: Частично изменение на ПУП-ПЗ и ПР за кв.86,
гр. Твърдица, община Твърдица, Област Сливен
22. Разни.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 138/22.04.2014 г. относно искане за обезщетение със
земеделска земя от общински поземлен фонд
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 14
присъстващи общински съветника с резултат: 14 гласа „за”, без „против” и без
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 479
30.05.2014 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:
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1. Дава съгласие, наследниците на Атанас Атанасов Георгиев, бивш жител
на с. Боров дол, община Твърдица да бъдат обезщетени с имоти общинска
собственост в землището на с. Боров дол, както следва:
- № 031001 с площ 2049 кв.м., НТП - изоставена нива, IХ категория,
местност „Кара кютюк”;
- № 031002 с площ 500 кв.м., НТП – изоставена нива, IХ категория,
местност „Кара кютюк”;
2.Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими
действия във връзка с извършване на обезщетението.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 139/22.04.2014 г. относно искане за обезщетение със
земеделска земя от общински поземлен фонд
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 14
присъстващи общински съветника с резултат: 14 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 480
30.05.2014 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 Ангел Атанасов Георгиев, бивш жител на с.
Боров дол, община Твърдица да бъдат обезщетени с имот № 040030 с площ
3.139 кв.м. НТП – изоставена нива, ІХ категория, местност „Хамбар чукур”,
общинска собственост в землището на с. Боров дол.
2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими действия
във връзка с извършване на обезщетението.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 151/08.05.2014 г. относно отчет на председателя на
ОбС гр. Твърдица за получените суми за командировки
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 14
присъстващи общински съветника с резултат: 14 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 481
30.05.2014 г.
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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:
Приема отчета за получените командировъчни пари на Иван Георгиев
Петров-председател на Общински съвет гр. Твърдица, за периода от 01.01.2014
година до 31.03.2014 година, в размер на 258,36 лева.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 158/19.052014 г. относно разрешаване изработване
на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект:
Реконструкция местен път Т-1 местност „Циганска поляна” - хижа
„Чумерна”, община Твърдица, област Сливен
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 14 присъстващи
общински съветника с резултат: 14 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 482
30.05.2014 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 на проект за
Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Реконструкция местен
път Т-1 местност „Циганска поляна” - хижа”Чумерна”, община Твърдица, област
Сливен
•ПУП да обхваща имот с идентификатор №000632 - общински път от
землище гр.Твърдица, общ. Твърдица и поземлени имоти:
с идентификатори 72165.632.573, 72165.632.574, 72165.632.575, 72165.632.576,
72165.632.577, 72165.632.578, 72165.632.579, 72165.632.580, 72165.632.581,
72165.632.582, землище гр.Твърдица, общ. Твърдица – ДГФ;
•ПУП да се изработи като ПП - парцеларен план;
•ПУП – ПП 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 – ПП 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.
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2. Възлага на кмета на община Твърдица, да предприеме необходимите
действия по изработването и съгласуването на ПУП-ПП.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 159/19.05.2014 г. относно предложение за допълване
и изключване на годишен план за ползване на дървесина през 2014 г. в горски
територии, собственост на Община Твърдица
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 14
присъстващи общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” и 1 глас „конфликт на интереси” прие
РЕШЕНИЕ № 483
30.05.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 7 ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост
и за ползването на дървесина и недървестни горски продукти
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема промяната-допълнението и изключването на отдели от Годишен
план за 2014 година.
Приложение: Одобрен, променен и допълнен годишен план за 2014 г.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 160/19.05.2014 г. относно предложение за
прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на община Твърдица, за част
от жилищна сграда - помещение в двуетажна масивна сграда в недвижим имот
НУПИ XIII-53 кв. 92 по плана на гр. Шивачево
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 13
присъстващи общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 484
30.05.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинска собственост
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Да се прекрати съсобствеността между община Твърдица и Тодор Петров
Тодоров, за част от жилищна сграда – помещение в двуетажна масивна сграда в
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недвижим имот НУПИ ХІІІ - 53, кв. 92 със ЗП 15.75 кв.м. по плана на гр.
Шивачево, чрез изкупуване дела на община Твърдица, представляващ 9.844%.
2. Приема оценката за част от жилищна сграда – помещение в двуетажна
масивна сграда в недвижим имот НУПИ ХІІІ - 53, кв. 92 със ЗП 15.75 кв.м.,
изготвена от лицензиран експерт оценител, възлизаща на 1598.00 /хиляда
петстотин деветдесет и осем/ лева.
3. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 161/19.05.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 222009 с
площ 2.500 дка – нива, V категория, частна общинска собственост в землището на
гр. Шивачево
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 14
присъстващи общински съветника с резултат: 12 гласа „за”, без „против” и 2 гласа
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 485
30.05.2014 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 № 222009 с площ 2.500 дка – нива, V категория, местност „Ходжа
кладенец” в землището на гр. Шивачево, община Твърдица, АОС №
797/19.02.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1425.00 (хиляда
четиристотин двадесет и пет) лева за недвижим имот № 222009 с площ 2.500 дка –
нива, V категория частна общинска собственост, местност „Ходжа кладенец” 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 ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 162/19.05.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 000128 с
площ 1.653 дка – нива, IV категория, частна общинска собственост в землището
на гр. Шивачево
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Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 14
присъстващи общински съветника с резултат: 12 гласа „за”, без „против” и 2 гласа
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 486
30.05.2014 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 № 000128 с площ 1.653 дка – нива, ІV категория, местност
„Дерменкъръ” в землището на гр. Шивачево, община Твърдица, АОС №
849/27.03.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1024.00(хиляда
двадесет и четири) лева за недвижим имот № 000128 с площ 1.653 дка – нива, ІV
категория частна общинска собственост, местност „Дерменкъръ” 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 ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 163/19.05.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 000117 с
площ 0.279 дка –нива, VI категория, частна общинска собственост в землището на
гр. Шивачево
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 14
присъстващи общински съветника с резултат: 11 гласа „за”, без „против” и 3 гласа
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 487
30.05.2014 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 № 000117 с площ 0.279 дка – нива, VІ категория, местност
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg
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„Чумерна” в землището на гр. Шивачево, община Твърдица, АОС №
796/19.02.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 173.00 (сто
седемдесет и три) лева за недвижим имот № 000117 с площ 0.279 дка – нива, VІ
категория частна общинска собственост, местност „Чумерна” 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 ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 164/19.05.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 000116 с
площ 0.584 дка – нива, VI категория, частна общинска собственост в землището
на гр. Шивачево
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 14
присъстващи общински съветника с резултат: 9 гласа „за”, без „против” и 5 гласа
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 488
30.05.2014 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 № 000116 с площ 0.584 дка – нива, VІ категория, местност
„Чумерна” в землището на гр. Шивачево, община Твърдица, АОС №
809/19.02.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 362.00 (триста
шестдесет и два) лева за недвижим имот № 000116 с площ 0.584 дка – нива, VІ
категория частна общинска собственост, местност „Чумерна” 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 ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 165/19.05.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 029001 с
площ 5.046 дка – нива, VIII категория, частна общинска собственост в землището
на с.Оризари
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Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 14
присъстващи общински съветника с резултат: 12 гласа „за”, 2 гласа „против” и без
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 489
30.05.2014 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 № 029001 с площ 5.046 дка – нива, VІІІ категория, местност
„Армут сърта” в землището на с. Оризари, община Твърдица, АОС №
802/19.02.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1917.00 (хиляда
деветстотин и седемнадесет) лева за недвижим имот № 029001 с площ 5.046 дка –
нива, VІІІ категория частна общинска собственост, местност „Армут сърта” 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 ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 166/19.05.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 037003 с
площ 3.942 дка – изполв.ливада, IХ категория, частна общинска собственост в
землището на с.Бяла паланка
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 13
присъстващи общински съветника с резултат: 10 гласа „за”, 2 гласа „против” и 1
глас „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 490
30.05.2014 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 № 037003 с площ 3.942 дка – използв. ливада, ІХ категория,
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg

9

46 редовно заседание на ОбС - Твърдица

2011-2015 г.

местност „Чаирлък” в землището на с. Бяла паланка, община Твърдица, АОС №
850/27.03.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1435.00 (хиляда
четиристотин тридесет и пет) лева за недвижим имот № 037003 с площ 3.942 дка
– използв. ливада, ІХ категория частна общинска собственост, местност
„Чаирлък” в землището на с. Бяла паланка, 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 ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 167/19.05.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот №000253 с
площ 8.080 дка –мочурище, IV категория, частна общинска собственост в
землището на с. Сборище
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 14
присъстващи общински съветника с резултат: 10 гласа „за”, без „против” и 4 гласа
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 491
30.05.2014 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 № 000253 с площ 8.080 дка – мочурище, ІV категория в
землището на с. Сборище, община Твърдица, АОС № 169/02.08.2005 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 3070.00 (три
хиляди и седемдесет) лева за недвижим имот № 000253 с площ 8.080 дка –
мочурище, ІV категория частна общинска собственост в землището на с.
Сборище, 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 ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 168/19.05.2014 г. относно приемане актуализация в
програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 14
присъстващи общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, 1 глас „против” и без
„въздържал се” прие
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РЕШЕНИЕ № 492
30.05.2014 г.
На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и във връзка
с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема актуализация в Програма за управление и разпореждане с 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 № 037014 – нива, VІ категория с площ 4.610 дка, с. Бяла паланка
В. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ
Общински имот №72165.210.3 – нива с площ 2.197 дка, гр.Твърдица
Общински имот № 009058 – нива, ІV категория с площ 0.899 дка, гр.Шивачево
Общински имот № 000076 – нива, VІ категория с площ 0.800 дка, гр.Шивачево
Общински имот № 017201 – лозе, V категория с площ 1.019 дка, гр.Шивачево
Общински имот № 017202 – лозе, V категория с площ 0.534 дка, гр.Шивачево
Общински имот № 014003 – нива, VІ категория с площ 3.765 дка, с. Боров дол
Общински имот № 026016 – нива, VІ категория с площ 2.075 дка, с. Жълт бряг
Общински имот № 021003 – нива, VІ категория с площ 1.567 дка, с. Жълт бряг
Общински имот № 025007 – нива, VІ категория с площ 1.067 дка, с. Жълт бряг
Общински имот № 025028 – нива, VІ категория с площ 8.255 дка, с. Жълт бряг
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 169/19.05.2014 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Денка Велева Дюлгерова от с. Сборище
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 13
присъстващи общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 493
30.05.2014 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 Денка Велева Дюлгерова от с.
Сборище в размер на 300/триста/ лв.
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 „Резерви 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. № 170/19.05.2014 г. относно отчет на кмета на община
Твърдица за получените суми за командировки
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 13
присъстващи общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 494
30.05.2014 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:
Приема отчета за получените командировъчни пари от кмета на община
Твърдица, за периода от 01.01.2014 година до 31.03.2014 година, в размер на 120
лева.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 171/19.05.2014 г. относно допълване на списъка на
лицата от община Твърдица, които имат право на транспортни разноски от
местоживеенето до местоработата и обратно 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 №495
30.05.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 50, ал. 1, и ал.
2 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2014 г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
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Допълва списъка на длъжностите и лицата, които имат право на
транспортни разноски за 2014 г. от местоживеенето до местоработата и обратно
със следните лица:
- Николай Михайлов Денчев – специалист – строителен техник в община
Твърдица, с постоянен адрес гр. Шивачево, общ. Твърдица, ул. „Г. Каравелов” №
27, считано от 17.02.2014 г.;
- Ивайло Стайков Иванов – горски работник – маркировач в община
Твърдица, с постоянен адрес с. Оризари, общ. Твърдица, ул. „Йордан Йовков” №
8, считано от 10.02.2014 г.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 172/19.05.2014 г. относно вземане решение на
Общински съвет град Твърдица за проектиране и изграждане на детска площадка
в общински имот представляващ УПИ-I, кв.44 по плана на град Шивачево
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 13 присъстващи
общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 496
30.05.2014 г.
На оснвание чл. 21 ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 7, т. 4 и ал. 11 от ЗУТ
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Давам съгласие за проектиране и изграждане на детска площадка с площ
от 400 м2 в УПИ-I, кв. 44 по плана на град Шивачево-общинска собсвеност, видно
от акт № 31 от 09.06.2000 год. за публична общинска собственост, на
определеното в скица № 16/04.04.2014 год.
2. Упълномощава кмета на Община Твърдица да проведе процедурите по
проектирането на детската площадка, при спазване изискванията и реда за
устройството и безопасността на детските площадки.
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 173/19.05.2014 г. относно Общо събрание на „ДЗ и
СР - Нова Загора”ООД гр. Нова Загора
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 13
присъстващи общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 497
30.05.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и 23 от Закона за местното самоупраеление и
местната администрация
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя представител на община Твърдица в Общото събрание на „ДЗ
и СР - Нова Загора”ООД гр. Нова Загора, с дата на провеждане 05.06.2014г. - Г-н
Атанас Атанасов - Кмет на община Твърдица.
2. Упълномощава определения в т. 1 представител на община Твърдица в
Общото събрание на „ДЗ и СР - Нова Загора”ООД гр. Нова Загора, с дата на
провеждане 05.06.2014 г. да гласува по определените точки от дневния ред, както
следва:
По Т.1 Приема отчет и баланс за 2013 г. на Общото събрание на „ЗД и СР Нова Загора”ООД гр. Нова Загора;
По Т.2 Приема предложението за председател – Съби Стойчев Величков и
предложението за протоклолчик – Катя Динева.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 184/29.05.2014 г. относно разрешаване изработване
на проект за ПУП за обект: Частично изменение на ПУП-ПЗ и ПР за кв. 86, гр.
Твърдица, община Твърдица, област Сливен
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 13 присъстващи
общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, 0 глас „против” и без „въздържал
се“ прие
РЕШЕНИЕ № 498
30.05.2014 г.
На оснвание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б от Закона за устройство на
територията
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Одобрява предложение за ПУП за обект: Частично изменение на ПУП ПЗ и ПР за кв.86, гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен;
2. Да се приемат необходимите действия по изработването и съгласуването
на ПУП-ПЗ и ПР.
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
РАЗНИ.
По т. 22 от дневния ред Общински съвет - Твърдица не взе решение.
инж. Иван Петров
Председател на Общински съвет – Твърдица
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