РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
приети на 48-то редовно заседание, проведено на 31.07.2014 г.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
2. Предложение с вх. № 220/14.07.2014 г. относно промени в поименния
списък за разпределение на разходите за строителство, основен ремонт и
придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи на
община Твърдица за 2014 г.
3. Предложение с вх. № 221/14.07.2014 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Петър Стоянов Шопов от гр. Шивачево, ул.”Цвятко
Радойнов” № 49
4. Предложение с вх. № 222/14.07.2014 г. относно приемане на решение за
прекратяване на дейността и започване процедура за ликвидация на
„Медицински център” Твърдица
5. Предложение с вх. № 223/14.07.2014 г. относно утвърждаване мрежата от
общински детски градини и училища за учебната 2014 – 2015 г. и броя на
групите и паралелките в тях
6. Предложение с вх. № 224/14.07.2014 г. относно отчет на кмета на община
Твърдица за получените суми за командировки
7. Предложение с вх. № 225/14.07.2014 г. относно приемане актуализация в
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост
8. Предложение с вх. № 226/14.07.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот
№003023 с площ 10.209 дка –нива, V категория, частна общинска
собственост в землището на гр.Шивачево
9. Предложение с вх. № 227/14.07.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот
№009048 с площ 0.570 дка –нива, VI категория, частна общинска
собственост в землището на с.Сборище
10. Предложение с вх. № 228/14.07.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот
№009047 с площ 0.469 дка –нива, VI категория, частна общинска
собственост в землището на с.Сборище
11. Предложение с вх. № 229/14.07.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот
№009046 с площ 0.932 дка –нива, VI категория, частна общинска
собственост в землището на с.Сборище
12. Предложение с вх. № 230/14.07.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот
№009045 с площ 0.957 дка –нива, VI категория, частна общинска
собственост в землището на с.Сборище
13. Предложение с вх. № 231/14.07.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот
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№026001 с площ 1.966 дка –нива, VI категория, частна общинска
собственост в землището на с.Жълт бряг
14. Предложение с вх. № 232/14.07.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот
№068012 с площ 2.705 дка –нива, IV категория, частна общинска
собственост в землището на с.Оризари
15. Предложение с вх. № 237/17.07.2014 г. относно допълване списъка на
лицата от община Твърдица, които имат право на транспортни разноски от
местоживеенето до местоработата и обратно за 2014 г.
16. Разни
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 220/14.07.2014 г. относно промени в поименния
списък за разпределение на разходите за строителство, основен ремонт и
придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи на община
Твърдица за 2014 г.
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 511
31.07.2014 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:
1. Позиция № 6 „Доставка на автомобил за ОА гр. Твърдица” – увеличение
с 3500 лв. с източник на финансиране собствени средства. За целта да се увеличи
§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства” и да се намали § 97-00 „Резерв за
непредвидени и неотложни разходи” със сумата 3500 лв.
2. Допълва поименния списък за разпределение на разходите за
строителство, основен ремонт и придобиване на дълготрайни материали и
нематериални активи с:
- Позиция № 16 „Доставка на преносим компютър за ОДЗ „Щастливо
детство” гр. Твърдица” на стойност 600 лв.;
- Позиция № 17 „Доставка на проектор за ОДЗ „Щастливо детство” гр.
Твърдица” на стойност 560 лв.
За целта да се увеличи § 52 - 01 „ Придобиване на компютри и хардуер ” и
да се намали § 97 - 00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” със сумата
1160 лв. След постъпване на средствата от Центъра за образователна интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства, същите да бъдат възстановени
по § 97 - 00.
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- Позиция № 18 „Доставка на моторен трион за „ Други дейности по селско
и горско стопанство ” на стойност 700 лв.
- Позиция № 19 „ Доставка на джи пи ес устройство за „ Други дейности по
селско и горско стопанство ” на стойност 1700 лв.
За целта да се увеличи бюджета на „ Други дейности по селско и горско
стопанство ” по съответните параграфи със сумата от 2400 лв. за сметка на § 97-00
„Резерв за непредвидени и неотложни разходи”.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 221/14.07.2014 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Петър Стоянов Шопов от гр. Шивачево, ул.”Цвятко
Радойнов” № 49
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” 1
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 512
31.07.2014 г.
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 Петър Стоянов Шопов от
гр.Шивачево, Община Твърдица 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 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 222/14.07.2014 г. относно приемане на решение за
прекратяване на дейността и започване процедура за ликвидация на „Медицински
център” Твърдица
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” 1
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 513
31.07.2014 г.
На основание чл.21, ал.1 , т.8 и 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
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РЕШИ:
Прекратява дейността на „Медицински център” ЕООД – Твърдица.
Определя ликвидатор на дружеството г-н Денчо Стефанов Шатов.
Задължава ликвидатора да се впише в Търговския регистър.
Определя срок за извършване на ликвидацията – 5 месеца.
Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 500 лева.
Задължава ликвидатора да извърши всички фактически и правни действия
по ликвидацията на общинското дружество с грижа на добър стопанин,
като предаде сградния фонд на дружеството останал след процедурата по
ликвидацията в едно с всички активи от ликвидационната маса на Община
Твърдица срещу протокол, като едноличен собственик на капитала с оглед
използването ми за медицинско обслужване на жителите на общината.
7. Упълномощава кмета на община Твърдица да извърши всички нужни
правни и фактически действия и да сключи граждански договор с
определения в т. 2 ликвидатор при условията определени в настоящото
решение.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 223/14.07.2014 г. относно утвърждаване мрежата от
общински детски градини и училища за учебната 2014 – 2015 г. и броя на групите
и паралелките в тях
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 514
31.07.2014 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. 18, чл. 20, чл. 26 и чл. 36 от ЗНП, чл. 27 от ППЗНП,
Наредба № 7 от 29.12.2000 г на МОН, Решение № 499 и № 500 от 27.06.2014 г.
на Общински съвет - Твърдица
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Утвърждава мрежата от общински детски градини и училища за учебната
2014 – 2015 година и броя на групите и паралелките в тях както следва:
І. Общински детски градини
1. ОДЗ "Щастливо детсво” гр.Твърдица – 9 групи, 221 деца
1.1. Целодневни групи – 7.
1.1.1. 3 смесени / 3 и 4- годишни /със 75 деца;
1.1.2. 4 подготвителни / 5 и 6- годишни, подлежащи на задължителна
подготовка преди постъпване в І клас / със 100 деца.
1.2. Яслени групи - 2 с 46 деца.
2. ЦДГ "Васил Левски" гр. Твърдица, кв.Козарево – 1 смесена
целодневна група с 22 деца / 3 от тях на 5 години и 5 на 6 години, подлежащи на
задължителна подготовка преди постъпване в І клас /.
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3. ЦДГ " Ат. Дамянов " с. Оризари – 1 смесена целодневна група с 25
деца /от тях: 10 на 5 години и 6 на 6 години, подлежащи на задължителна
подготовка преди постъпване в І клас /.
4. ЦДГ с. Сборище – 72 деца.
1. Целодневни групи – 2
4.1.1. 1 смесена група с 17 деца на 3 и 4 години;
4.1.2. 1 подготвителна група с 28 деца на 5 и 6 години, подлежащи на
задължителна подготовка преди постъпване в І клас /.
4.2. Полудневни подготвителни групи – 2
4.2.1. 1 с 20 деца на 5 години, подлежащи на задължителна
подготовка преди постъпване в І клас;
4.2.2. 1 с 25 деца на 6 години, подлежащи на задължителна
подготовка преди постъпване в І клас.
5. ЦДГ "Слънчев ден" гр. Шивачево – 5 групи, 101 деца.
5.1. Целодневни групи – 5
5.1.1. 1 група с 27 деца на 3 и 4 години;
5.1.2. 4 подготвителни групи със 100 деца на 5 и 6 години,
подлежащи на задължителна подготовка преди постъпване в първи клас.
Забележка. Предвижда се, откриване на пета подготвителна група с
деца на 5 и 6 години.
6. ЦДГ "М.Палаузов" с. Жълт бряг – 1 целодневна смесена група с 15
деца /от тях: 6 на 5 години и 3 на 6 години, подлежащи на задължителна
подготовка преди постъпване в І клас/.
7. ЦДГ "В. Пеева" с. Бяла паланка – 2 групи, 29 деца.
1 целодневна смесена група със 17 деца. От тях: 8 на 5 години, подлежащи на
задължителна подготовка преди постъпване в училище.
1 полудневна подготвителна група с 12 деца на 6 години, подлежащи на
задължителна подготовка преди постъпване в І клас;
ІІ. Общински училища
1. С ОУ - 2
1.1. СОУ "Н.Рилски" гр. Твърдица – средищно училище с целодневна
организация на учебния ден - 31 паралелки, 721 ученици;
- подготвителен клас – 2 паралелки с 50 деца;
- дневна форма на обучение / І-ХІІ клас / – 29 паралелки, 671 ученици.
Паралелките: 7 в и 8 б клас са с професионална насоченост, специалност
„Озеленяване и цветарство”.
- полуинтернатни групи – 8
2. СОУ "Г. Каравелов" гр. Шивачево – средищно училище с
целодневна
организация на учебния ден
– Дневна форма на обучение / І-ХІІ кл. / 26 паралелки, 605 ученици.
Паралелката в ІХ клас е профилирана, профил „Технологичен”.
- Полуинтернатни групи – 5
2. ОУ - 2
2.1. ОУ "Н.Прокопиев" с. Сборище, целодневна организация на
учебния ден
– 9 паралелки с дневна форма на обучение, 203 ученици;
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- полуинтернатни груп- 4
2.2. ОУ "Н. Вапцаров" с. Бяла паланка – защитено и средищно
училище с целодневна организация на учебния ден, 96 ученици
– единични паралелки – 6 / І кл., ІІ кл., ІІІ кл и ІV кл., Vкл., VІІІ кл./;
- слети паралелки – 1 / VІ кл. и VІІ кл. /;
- полуинтернатни групи – 3
3. НУ – 2
1. НУ "Хр. Ботев" гр. Твърдица, кв. Козарево, целодневна организация
на учебния ден, 26 ученици
– 2 слети паралелки / І кл.и ІІ кл.-14 ученици; ІІІ кл. и ІV кл.- 12 ученици /;
- 1 полуинтернатна сборна група.
3.2. НУ "Хр. Ботев" с. Оризари, 26 ученици
– 2 слети паралелки / І кл.и ІІІ кл.-13 ученици; ІІ кл.-и ІV кл.- 13 ученици /.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 224/14.07.2014 г. относно отчет на кмета на община
Твърдица за получените суми за командировки
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 515
31.07.2014 г.
На основание чл.21, ал.1 , 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 01.04.2014 година до 30.06.2014 година, в размер на 40
лева.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 225/14.07.2014 г. относно приемане актуализация в
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 516
31.07.2014 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:
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Приема актуализация в Програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост в община Твърдица през 2014 г

Описание на имота
А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ
В. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ
Общински имот № 000256 – мочурище с площ 15.546 дка, с. Сборище
Общински имот № 003023 – нива с площ 10.209 дка, VІ категория, м. „Чумерна” гр.
Шивачево.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 226/14.07.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот №003023 с
площ 10.209 дка –нива, V категория, частна общинска собственост в землището
на гр.Шивачево
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 517
31.07.2014 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 № 003023 с площ 10.209 дка – нива, V категория, местност
„Чумерна” в землището на гр. Шивачево, община Твърдица, АОС №
870/07.07.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 4084.00 (четири
хиляди осемдесет и четири) лева за недвижим имот № 003023 с площ 10.209 дка –
нива, V 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 ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 227/14.07.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот №009048 с
площ 0.570 дка –нива, VI категория, частна общинска собственост в землището
на гр.Сборище
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Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 518
31.07.2014 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 № 009048 с площ 0.570 дка – нива, VІ категория, местност
„Пилищника” в землището на с.Сборище, община Твърдица, АОС №
867/16.06.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 257.00 (двеста
петдесет и седем) лева за недвижим имот № 009048 с площ 0.570 дка – нива, VІ
категория частна общинска собственост, местност „Пилищника” 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 ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 228/14.07.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот №009047 с
площ 0.469 дка –нива, VI категория, частна общинска собственост в землището
на гр.Сборище
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 519
31.07.2014 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 № 009047 с площ 0.469 дка – нива, VІ категория, местност
„Пилищника” в землището на с.Сборище, община Твърдица, АОС №
866/16.06.2014 г.
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg

8

48 редовно заседание на ОбС - Твърдица

2011-2015 г.

2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 211.00 (двеста и
единадесет) лева за недвижим имот № 009047 с площ 0.469 дка – нива, VІ
категория частна общинска собственост, местност „Пилищника” 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 ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 229/14.07.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот №009046 с
площ 0.932 дка –нива, VI категория, частна общинска собственост в землището
на гр.Сборище
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 520
31.07.2014 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 № 009046 с площ 0.932 дка – нива, VІ категория, местност
„Пилищника” в землището на с.Сборище, община Твърдица, АОС №
865/16.06.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 420.00
(четиристотин и двадесет) лева за недвижим имот № 009046 с площ 0.932 дка –
нива, VІ категория частна общинска собственост, местност „Пилищника” 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 ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 230/14.07.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот №009045 с
площ 0.957 дка –нива, VI категория, частна общинска собственост в землището
на с.Сборище
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 521
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31.07.2014 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 № 009045 с площ 0.957 дка – нива, VІ категория, местност
„Пилищника” в землището на с.Сборище, община Твърдица, АОС №
864/16.06.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 431.00
(четиристотин тридесет и един) лева за недвижим имот № 009045 с площ 0.957
дка – нива, VІ категория частна общинска собственост, местност „Пилищника” 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 ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 231/14.07.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот №026001 с
площ 1.966 дка –нива, VI категория, частна общинска собственост в землището
на с.Жълт бряг
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 522
31.07.2014 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 № 026001 с площ 1.966 дка – нива, VІ категория, местност
„Екенлика” в землището на с.Жълт бряг, община Твърдица, АОС №
869/16.06.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 983.00 (деветстотин
осемдесет и три) лева за недвижим имот № 026001 с площ 1.966 дка – нива, VІ
категория частна общинска собственост, местност „Екенлика” 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 ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 232/14.07.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот №068012 с
площ 2.705 дка –нива, IV категория, частна общинска собственост в землището
на с.Оризари
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 523
31.07.2014 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 № 068012 с площ 2.705 дка – нива, ІV категория, местност
„Дингил тепе” в землището на с.Оризари, община Твърдица, АОС №
868/16.06.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1218.00 (хиляда
двеста и осемнадесет) лева за недвижим имот № 068012 с площ 2.705 дка – нива,
ІV категория частна общинска собственост, местност „Дингил тепе” 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 ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 237/17.07.2014 г. относно допълване 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 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 524
31.07.2014 г.
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На основание чл.21, ал.1 , т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация с чл. 50, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнение на

държавния бюджет на Репъблика България за 2014 г.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Допълва списъка на длъжностите и лицата, които имат право на
транспортни разноски за 2014 г. от местоживеенето до местоработата и обратно с:
- Петър Петков Торлаков – счетоводител при ДВПР гр. Твърдица, с
постоянен адрес гр. Шивачево, общ. Твърдица, ул.”Поп Харитон” № 15,
считано от 02.06.2014 г.;
- Димитъ Петров Димитров – мл. Специалист – пом. лесничей, с постоянен
адрес с. Боров дол, общ. Твърдица, ул. „Ропотамо” № 1, считано от 16.07.2014
г.
ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: РАЗНИ.
По т. 16 от дневния ред Общински съвет - Твърдица не взе решение.

инж. Иван Петров
Председател на Общински съвет – Твърдица
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