РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
приети на 47-то редовно заседание, проведено на 27.06.2014 г.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
2. Предложение с вх. № 193/09.06.2014 г. относно предложение за закриване
на ПДГ „В. Терешкова” с. Боров дол, административно подчинена на ЦДГ
„В. Пеева” с. Бяла Паланка;
3. Предложение с вх. № 194/09.06.2014 г. относно предложение за вземане на
решение за формиране на слети паралелки и на самостоятелни паралелки с
брой на учениците под определения минимум в Наредба № 7 от 29.12.2000
г. на МОН в общински училища през учебната 2014 – 2015 година;
4. Предложение с вх. № 196/16.06.2014 г. относно приемане на общински
план за развитие 2014 – 2020 г.
5. Предложение с вх. № 197/16.06.2014 г. относно предложение за приемане
Годишен финансов отчет към 31.12.2013 г. на „ Медицински център”
Твърдица
6. Предложение с вх. № 198/16.06.2014 г. относно предложение за приемане
на решение за прекратяване на дейността и започване процедура за
ликвидация на „Медицински център” Твърдица
7. Предложение с вх. № 199/16.06.2014 г. относно предложение за допълнние
на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Твърдица
8. Предложение с вх. № 200/16.06.2014 г. относно предложение за отдаване
на земеделски земи под аренда
9. Предложение с вх. № 201/16.06.2014 г. относно предложение извършване
на лесокултурна дейност „ Попълване и отглеждане на горски култури „ в
общински горски фонд
10. Предложение с вх. № 202/16.06.2014 г. относно предложение за приемане
актуализация в Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост
11. Предложение с вх. № 203/16.06.2014 г. относно предложение за приемане
на актуализирана Програма за овладяване популацията на безстопанствени
кучета на територията на община Твърдица
12. Предложение с вх. № 204/16.06.2014 г. относно предложение за
разрешаване изработване на проект за ПУП за обект : Изменение на ПУП
за УПИ IV – 195, кв. 26 и УПИ V, кв. 26 по плана на с. Бяла паланка,
одобрен със Заповед № 144/19.06.2014 г.
13. Предложение с вх. № 213/25.06.2014 г. относно отпускане на дърва за
огрев на Марийка Атанасова Денева от с. Сборище
14. Разни
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 193/09.06.2014 г. относно предложение за закриване
на ПДГ „В. Терешкова” с. Боров дол, административно подчинена на ЦДГ „В.
Пеева” с. Бяла Паланка;
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и без
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 499
27.06.2014 г.
На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 8 от ЗНП и чл. 15, ал. 1 от ППЗНП
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1.
2.

3.

Дава своето съгласие ПДГ „ В.Терешкова” с. Боров дол да бъде
закрита, считано от 01.09.2014 г.
Децата, подлежащи за предучилищно обучение и възпитание, да
бъдат пренасочени към ЦДГ „В.Пеева” с. Бяла паланка, като
извозването им се осъществява с ученичеси автобус на ОУ „Н.
Вапцаров” с. Бяла паланка;
Задължителната документация на ПДГ „В.Терешкова” да се
съхранява в ЦДГ „В. Пеева” с. Бяла паланка.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 194/09.06.2014 г. относно предложение за вземане на
решение за формиране на слети паралелки и на самостоятелни паралелки с брой
на учениците под определения минимум в Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН в
общински училища през учебната 2014 – 2015 година
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 500
27.06.2014 г.
На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 11 от Наредба № 7/ 29.12.2000 г. на МОН за определяне
броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
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РЕШИ:
I. Дава съгласие през учебната 2014 – 2015 година ОУ „Н. Вапцаров” с. Бяла
паланка, НУ „Хр. Ботев” с. Оризари и НУ „Хр. Ботев” гр. Твърдица – кв.
Козарево да бъдат формирани слети паралелки с не по – малко от 10
ученици от два класа, с осигурени за тях допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни
стандарти за съответната дейност, както следва:
1. По чл. 11, ал.1, т. 3 от Наредба № 7:
1. ОУ „Н. Вапцаров” с. Бяла паланка – 1 слята паралелка / VI и VIII кл. / с
11ученици.
2. НУ „Хр. Ботев” с. Оризари – 2 слети паралелки /I и III кл. – 13 ученици;
II и IV кл. – 13 ученици/ с 26 ученици.
3. НУ „Хр. Ботев” гр. Твърдица – кв. Козарево – 2 слети паралелки /I и II
кл. – 14 ученици; III и IV кл. – 12 ученици/ 26 ученици.
II. Дава съгласие през учебната 2014 – 2015 година в ОУ „Н. Вапцаров” с.
Бяла паланка да бъдат формирани самостоятелни паралелки с брой на
учениците не по – малък от 10 с осигурено допълнително финансиране
съгласно разпоредбите на чл. 3 от ПМС № 212 от 02.09.2008 г. за
защитените училища, както следва:
1. По чл. 11, т. 1:
1.1 Самостоятелни паралелки – 5: I кл. – 13 ученици; III кл. – 14 ученици;
IV кл. – 14 ученици; V кл. – 16 ученици; VIII кл. – 10 ученици.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 196/16.06.2014 г. относно приемане на общински
план за развитие 2014 – 2020 г.
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 15 присъстващи
общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 501
27.06.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г. на Община
Твърдица
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 197/16.06.2014 г. относно предложение за приемане
Годишен финансов отчет към 31.12.2013 г. на „ Медицински център” Твърдица

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

3

47 редовно заседание на ОбС - Твърдица

2011-2015 г.

Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 502
27.06.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.39, ал. 1 и 2 от Наредбата за
упражняване правата на собственик на Община Твърдица върху капитала на
търговските дружества
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема Годишен финансов отчет към 31.12.2013 г. на “Медицински
център” Твърдица
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 198/16.06.2014 г. относно предложение за приемане
на решение за прекратяване на дейността и започване процедура за ликвидация на
„Медицински център” Твърдица
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 15 присъстващи
общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 503
27.03.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и 266 от Търговския закон
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Отлага за разглеждане в следващо заседание на Общински съвет
Твърдица направеното предложение за приемане на решение за прекратяване на
дейността и започване процедура за ликвидация на „Медицински център”
Твърдица
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 199/16.06.2014 г. относно предложение за допълнние
на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Твърдица
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 15 присъстващи
общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 504
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27.06.2014 г.
Във връзка с привеждане на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Твърдица в съответствие с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси и
на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Допълва Наредба за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Твърдица, както следва:
1.
В чл. 41 след думите „ учредяване на „ се добавя тексата „
вещни права върху общински имоти се заплаща такса”
2.
Към допълнителни разпоредби се създава нова т. 4 със
следното съдържание”
„ „Деца с един родител” са деца, чиито баща е неизвестен и деца, един
от родителите, на които е починал”
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 200/16.06.2014 г. относно предложение за отдаване
на земеделски земи под аренда
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и
„въздървал се” прие
РЕШЕНИЕ № 505
27.06.2014

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 40 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Твърдица и във връзка с Глава I
от Закона за арендата в земеделието

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие за предоставяне под аренда на земеделски земи - частна
общинска собственост за срок от 20 години, както следва:
Имот № 026018 - нива, с площ 5.091 дка., девета категория, с.Червенаково, местност
“Уста кольова чешма”, АОС 273/15.05.2007г.
Имот № 026020- нива, с площ 5.994 дка., девета категория, с.Червенаково, местност “Уста
кольова чешма”, АОС 274/15.05.2007г.
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2. Възлага на кмета на Община Твърдица да извърши процедурата по
провеждане на публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена съгласно
Наредба за базисни наемни цени на общински имоти в община Твърдица и
сключи договори за аренда.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 201/16.06.2014 г. относно предложение извършване
на лесокултурна дейност „ Попълване и отглеждане на горски култури „ в
общински горски фонд
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 506
27.06.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 34, ал. 3 от Наредба № 2/07.02.2013 г. на МЗХ, чл. 89
от Закона за горите, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейностите в горските територии държавна и общинска
собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти и чл. 18 от
Наредба за управление на общинските горски територии, собственост на община
Твърдица
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Изменя т. 2 от решение № 452/12.03.2014 г. както следва:
Било: дава съгласие кмета на общината да проведе открит конкурс за
възлагане на лесокултурните дейности „Попълване и отглеждане на две
годишни тополови култури”
Става: Дава съгласие кмета на общината да проведе открит конкурс за
възлагане на лесокултурните дейности ;;Попълване и отглеждане на две
годишни тополови култури” или дейностите да се извършват от
общината с наети по трудов или граждански договор работници.
2. Отменя т. 3 от решение № 452/12.03.2014 г.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 202/16.06.2014 г. относно предложение за приемане
актуализация в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 14 присъстващи
общински съветника с резултат: 14 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 507
27.06.2014 г.
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На основание чл. 8, ал.9 от Закона за общинска 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 № 054635 – нива, VІ категория с площ 1.763 дка, м.”До село”, с. Сборище
Общински имот № 054636 – нива, VІ категория с площ 3.872 дка, м.”До село”, с. Сборище
Общински имот № 054693 – нива, VІ категория с площ 0.945 дка, м.”До село”, с. Сборище
Общински имот № 000187 – нива, VІ категория с площ 2.046 дка, м.”До село”, с. Сборище
В. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ
Общински имот № 72165.501.715 – друг вид земеделска земя с площ 0.465 дка, гр.
Твърдица
Общински имот № 72165.501.716 – друг вид земеделска земя с площ 1.205 дка, гр.
Твърдица
Общински имот № 055119 – нива, ІХ категория с площ 0.488 дка, м. „Казанджик бунар”,
с. Боров дол
Общински имот № 055120 – нива, ІХ категория с площ 0.970 дка, м. „Казанджик бунар”,
с. Боров дол
Общински имот № 055123 – нива, ІХ категория с площ 0.555 дка, м. „Казанджик бунар”,
с. Боров дол
Парцел Х, кв.12 с площ 915 кв.м., с. Боров дол.
Парцел Х – 240, кв.22 с площ 410 кв.м., с.Червенаково.
Парцел ІХ – 239, кв.22 с площ 653 кв.м., с.Червенаково.
Парцел ІV, кв.76 с площ 585 кв.м., гр. Шивачево.
Общински имот № 077011 – нива, VІ категория с площ 2.994 дка, м. „Горчивата чешма”,
с. Червенаково.
Общински имот № 094006 – овощна градина, VІІІ категория с площ 1.566 дка, м.
„Върбалака”, с. Червенаково.
Общински имот № 025022 – нива, VІ категория с площ 5.800 дка, м. „Екенлика”, с. Жълт
бряг

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 203/16.06.2014 г. относно предложение за приемане
на актуализирана Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета
на територията на община Твърдица
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47 редовно заседание на ОбС - Твърдица

2011-2015 г.

Общински съвет – Твърдица след гласуване при 14 присъстващи
общински съветника с резултат: 14 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 508
27.06.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на животните
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема актуализирана Програма за овладяване популацията
безстопанствените кучета на територията на община Твърдица

на

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 204/16.06.2014 г. относно предложение за
разрешаване изработване на проект за ПУП за обект : Изменение на ПУП за УПИ
IV – 195, кв. 26 и УПИ V, кв. 26 по плана на с. Бяла паланка, одобрен със Заповед
№ 144/19.06.2014 г.
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 14
присъстващи общински съветника с резултат: 14 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 509
30.05.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1от Закона за устройство
на територията
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Одобрява предложение за ПУП за обект: Изменение на ПУП за УПИ IV –
195, кв. 26 и УПИ V, кв. 26 по плана на с. Бяла Паланка, одобрен със Заповед №
144/19.06.2014 г.
2. Да се приемат необходимите действия по изработването и съгласуването
на ПУП – ПЗ и ПР.
3. Възложителят Ерджан Исмаил Кула за своя сметка да изработи проекта
за изменение на ПУП.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 213/25.06.2014 г. относно отпускане на дърва за
огрев на ветераните във Втората световна война
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47 редовно заседание на ОбС - Твърдица

2011-2015 г.

Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 14
присъстващи общински съветника с резултат: 14 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 510
27.06.2014 г.
На основание чл.21, ал.1 , т.8 и 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие, да бъдат отпуснати от ОГФ безвъзмездно по пет кубика
дърва за огрев на ветераните, участници във Втората световна война (1939-1945
г.) и на лицето навършващо 102 години, както следва:
1. Владо Иванов Арбов – гр. Твърдица;
2. Дойчин Косев Дойчинов – гр. Твърдица;
3. Илия Илиев Георгиев – гр. Шивачево;
4. Иван Георгиев Хазаев – с. Сборище;
5. Иван Христов Стоянов – с. Червенаково;
6. Марийка Атанасова Денева – с. Сборище
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
РАЗНИ.
По т. 14 от дневния ред Общински съвет - Твърдица не взе решение.
инж. Иван Петров
Председател на Общински съвет – Твърдица
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