РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
приети на 50-то редовно заседание, проведено на 05.09.2014 г.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
2. Предложение с вх. № 249/15.08.2014 г. относно приемане на
актуализирания бюджет на община Твърдица към 30.06.2014 г. и отчет за
касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01 – 30.06.2014 г.
3. Предложение с вх. № 250/15.08.2014 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
4. Предложение с вх. № 251/15.08.2014 г. относно допълване списъка на
лицата от община Твърдица, които имат право на транспортни разноски от
местоживеене до месторабота и обратно за 2014 г.
5. Предложение с вх. № 252/15.08.2014 г. относно договор за водохващане от
повърхностен водоизточник м. „Улищица”
6. Предложение с вх. № 253/15.08.2014 г. относно приемане актуализация в
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост
7. Предложение с вх. № 254/14.07.2014 г. относно искане за обезщетение със
земеделска земя от общински поземлен фонд
8. Предложение с вх. № 255/15.08.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на УПИ IX – 239, кв. 22 с
площ 550 кв.м., за жилищно строителство, частна общинска собственост, с.
Червенаково
9. Предложение с вх. № 256/15.08.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на УПИ X – 240, кв. 22 с
площ 560 кв.м., за жилищно строителство, частна общинска собственост, с.
Червенаково
10. Предложение с вх. № 257/15.08.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на УПИ IV, кв. 76 с площ
585 кв.м., за жилищно строителство, частна общинска собственост, гр.
Шивачево
11. Предложение с вх. № 258/15.08.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на УПИ X, кв. 12 с площ
915 кв.м., за жилищно строителство, частна общинска собственост, с. Боров
дол
12. Предложение с вх. № 259/15.08.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот
№055119 с площ 0.488 дка –нива, IX категория, частна общинска
собственост в землището на с.Боров дол
13. Предложение с вх. № 260/15.08.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот
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№055120 с площ 0.970 дка –нива, IX категория, частна общинска
собственост в землището на с. Боров дол
14. Предложение с вх. № 261/15.08.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот
№055123 с площ 0.554 дка –нива, IX категория, частна общинска
собственост в землището на с. Боров дол
15. Предложение с вх. № 262/15.08.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот
№009058 с площ 0.899 дка –нива, IV категория, частна общинска
собственост в землището на гр. Шивачево
16. Предложение с вх. № 263/15.08.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот
№077011 с площ 2.993 дка –нива, VI категория, частна общинска
собственост в землището на с. Червенаково
17. Предложение с вх. № 264/15.08.2014 г. относно Наредба за организация и
управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на
погребения на територията на община Твърдица
18. Предложение с вх. № 271/28.08.2014 г. относно предварително съгласие за
преминаване на трасе за изграждане на Външен водопровод за питейнобитово и противопожарно водоснабдяване до ПИ № 72165.297.48, м.
„Могилките”, землище гр. Твърдица, одобряване на техническо задание и
разрешаване изработване на ПУП – ПП за линейните обекти на
техническата инфраструктура
19. Предложение с вх. № 272/28.08.2014 г. относно разрешаване
изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план –план
за застрояване: за обхвата на ПИ с индентификатор 72165.297.48 в
м.”Могилките”, землище гр. Твърдица, Област Сливен
20. Предложение с вх. № 273/28.08.2014 г. относно разрешаване
изработването на Подробен устройствен план –план за застрояване: за част
от обхвата на ПИ с индентификатор 72165.443.1 в м.”Гьок дере”, землище
гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен
21. Предложение с вх. № 274/28.08.2014 г относно разрешаване изработването
на подробен устройствен план – план за застрояване за изграждане на
Базова Станция „Межденик” /БС „Межденик” на „Булсатком” АД в имот
196045 от горски фонд – частна държавна собственост, за което е обособен
проекто – имот № 196046, местност „Домуз дере” в землището на с.
Оризари, община Твърдица, област Сливен и издадено решение № ИАГ –
18461/30.05.2014 г. за предварително съгласуване за учредяване право на
строеж върху поземлен имот в горска територия – частна държавна
собственост
22. Предложение с вх. № 282/03.09.2014 г Относно:Разрешаване изработване
на проект за Подробен устройствен план –ПЗ за част от ПИ 104002 с НТП
„Нива”, местност „Тепята”, землище с. Сборище, общ. Твърдица, извън
границите на урбанизираните територии по чл. 124а, ал.1 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/
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23. Предложение с вх. № 285/04.09.2014 г относно допълване на годишния
план за ползване на дървесина през 2014 г. в горски територии, собственост на
община Твърдица
24. Разни
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 249/15.08.2014 г. относно приемане на
актуализирания бюджет на община Твърдица към 30.06.2014 г. и отчет за
касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01 – 30.06.2014 г.
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 526
05.09.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и Наредба за условията и реда за съставяне на
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Твърдица
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема актуализирания план на общинския бюджет към 30.06.2014 г.
по приходите в размер на 11320304 лв., в т. ч.:
Приходи с държавен характер – 7309578 лв., в т. ч.:
- Обща субсидия и държавни трансфери по §§ 31–11 - 6204431 лв.;
- Целеви трансфери по §§ 31-28 – 33655 лв.;
- Трансфери по § 61-00 – 105706 лв.;
в т. ч.:трансфери по §§ 61-05 - 89362 лв.;
- Трансфери от ПУДООС - §§64-01 – 2500 лв.;
- Средства на училищата по §§ 88-03 - /-/ 30143 лв.;
- Преходен остатък на 01.01.2014 г. – /+/ 993429 лв.;
Приходи с общински характер - 4010726 лв., в т. ч.:
- Собствени бюджетни приходи- 1648450 лв.;
- Обща изравнителна субсидия за местни дейности §§31-12 - 1126200 лв.;
- Целева субсидия за капиталови разходи §§ 31-13 - 618700 лв.;
- Трансфери по §§ 61-01 – 1679 лв.;
- Трансфери по §§ 61-02- /-/ 4956 лв.;
- Трансфери от ПУДООС §§ 64-01 - 5000 лв.;
- Временни безлихвени заеми за извънбюджетни сметки § 76-00 - 97922 лв.;
- Преходен остатък на 01.01.2014 г. /+/ 517731 лв.;
2. По разходите в размер на 11320304 лв., разпределени по функции както
следва:
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- Общи държавни служби - 1310583 лв.;
- Отбрана и сигурност – 136795 лв.;
- Образование - 4504931 лв.;
- Здравеопазване - 181295 лв.;
- Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 2411332 лв.;
- Жилищно строителство и БКС – 821021 лв.;
- Почивно дело, спорт, култура - 301460 лв.;
- Икономически дейности и услуги - 1320788 лв.;
- Резерв за неотложни и непредвидени разходи - 332099 лв.;
3. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Твърдица за
периода от 01. 01. - 30. 06. 2014 г. по прихода в размер на 4410186 лв. в т. ч.:
- Приходи в делегираните от държавата дейности - 3083335 лв.;
- Приходи в местните дейности - 1326851 лв.;
4. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Твърдица за
периода 01.01. - 30.06.2014 г. по разхода в размер на 4410186 лв., в т. ч.:
- Разходи в делегираните от държавата дейности – 3166125 лв., в т. ч.:
- От държавни трансфери - 3083335 лв.;
- От местни приходи /дофинансиране на държавни разходи с общински
приходи/ - 82790 лв.;
- Разходи за местни дейности - 1244061 лв.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 250/15.08.2014 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
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 527
05.09.2014 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:
- Към позиция № 13 „Доставка на дълготрайни материални активи за ДЦСХ
с. Сборище” се добавя нов ред - „изграждане на система за видеонаблюдение” на
стойност 1530 лв.
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Сумата е за сметка на бюджета на заведението, като за целта се намаля §§
10-30 „ Разходи за текущ ремонт ”, а се завишава §§ 52-03 „Придобиване на друго
оборудване, машини и съоръжения”.
- Позиция № 20 „Доставка на тематична площадка „ Гората ” за ОДЗ
„Щастливо детство” гр. Твърдица” на стойност 4765 лв.;
- Позиция № 21„ Доставка на комбинирано детско съоръжение за ОДЗ „
Щастливо детство ” гр. Твърдица ” на стойност 2158 лв.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 251/15.08.2014 г. относно допълване списъка на
лицата от община Твърдица, които имат право на транспортни разноски от
местоживеене до месторабота и обратно за 2014 г
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 528
05.09.2014 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:
Допълва списъка на длъжностите и лицата, които имат право на
транспортни разноски за 2014 г. от местоживеенето до местоработата и обратно с:
- Несрин Хасанова Бекирова – инструктор хранене при ДВУИ гр.Твърдица,
адрес с.Б. паланка, ул. „Шипка” № 31, считано от 07.07.2014 г.;
- Стоянка Колева Петкова – мед. сестра при ДВУИ гр.Твърдица, адрес
гр.Шивачево, ул. „Поп Харитон” № 21, считано от 21.07.2014 г.;
- Недка Иванова Хазаева – ст. Специалист - строителен техник ОА
Твърдица, адрес с.Сборище, ул. „Иван Вазов” № 3, считано от 01.08.2014 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 252/15.08.2014 г. относно договор за водохващане от
повърхностен водоизточник м. „Улищица”
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 15 присъстващи
общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 529
05.09.2014 г.
На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и във връзка с
чл.21, ал.2 от ЗМСМА
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема за сведение проект на договор с община Гурково за съвместно
ползване на повърхностен водоизточник в м. „Улищица”.
2. Дава съгласие г-н Атанас Атанасов – кмет на Община Твърдица да
извърши всички правни и фактически действия по подписването му и
вписването му в Агенция по вписванията гр. Сливен при условията на
договора.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 253/15.08.2014 г. относно приемане актуализация в
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 15 присъстващи
общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 530
05.09.2014 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 № 233002 – нива с площ 4.003 дка, V категория, м. „Ак алан” с.
Сборище.
В. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ
Общински имот № 000048 – нива с площ 0.554 дка, VІ категория, м. „Шеремята” гр.
Шивачево.
Общински имот № 000896 – изоставена нива с площ 4.365 дка, ІV категория, гр.
Шивачево.
Общински имот № 72165.157.24 – лозе с площ 0.525, VІ категория, м. „Ваел” гр.
Твърдица.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 254/14.07.2014 г. относно искане за обезщетение със
земеделска земя от общински поземлен фонд
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Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 531
05.09.2014 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 Атанас Димитров Калайджиев, бивш
жител на с. Боров дол, община Твърдица да бъдат обезщетени в част от имот
041022 – скица проект с нов идентификатор 041024 с площ 4.000 дка, НТП –
изоставена нива, ІХ категория, местност „Хармалъка”, 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 ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 255/15.08.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на УПИ IX – 239, кв. 22 с площ
550 кв.м., за жилищно строителство, частна общинска собственост, с.
Червенаково
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 532
05.09.2014 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 УПИ IХ
– 239, кв. 22 с площ 550 кв.м. частна общинска собственост, с. Червенаково,
община Твърдица, обл. Сливен, АОС № 875/07.07.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1760.00 (хиляда
седемстотин и шестдесет) лева за УПИ IХ – 239, кв. 22 с площ 550 кв.м., частна
общинска собственост, с. Червенаково, община Твърдица обл. Сливен.
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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 ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 256/15.08.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на УПИ X – 240, кв. 22 с площ
560 кв.м., за жилищно строителство, частна общинска собственост, с.
Червенаково
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 533
05.09.2014 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 УПИ Х
– 240, кв. 22 с площ 560 кв.м. частна общинска собственост, с. Червенаково,
община Твърдица, обл. Сливен, АОС № 876/07.07.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1792.00 (хиляда
седемстотин деветдесет и два) лева за УПИ Х – 240, кв. 22 с площ 560 кв.м.,
частна общинска собственост, с. Червенаково, община Твърдица обл. Сливен.
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. № 257/15.08.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на УПИ IV, кв. 76 с площ 585
кв.м., за жилищно строителство, частна общинска собственост, гр. Шивачево
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 534
05.09.2014 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
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РЕШИ:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на УПИ
IV, кв. 76 с площ 585 кв.м., частна общинска собственост, гр. Шивачево, община
Твърдица, обл. Сливен, АОС № 873/07.07.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 2457.00 (две хиляди
четиристотин петдесет и седем) лева за УПИ IV, кв. 76 с площ 585 кв.м., частна
общинска собственост, гр. Шивачево, община Твърдица, обл. Сливен.
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. № 258/15.08.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на УПИ X, кв. 12 с площ 915
кв.м., за жилищно строителство, частна общинска собственост, с. Боров дол
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 535
05.09.2014 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 УПИ Х,
кв. 12 с площ 915 кв.м., частна общинска собственост, с. Боров дол, община
Твърдица, обл. Сливен, АОС № 874/07.07.2014 година.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 2608.00 (две хиляди
шестотин и осем) лева за УПИ Х, кв. 12 с площ 915 кв.м., частна общинска
собственост, с. Боров дол, община Твърдица, обл. Сливен.
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. № 259/15.08.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 055119 с
площ 0.488 дка – нива, IX категория, частна общинска собственост в землището
на с.Боров дол
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 536
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05.09.2014 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 № 055119 с площ 0.488 дка - нива, ІХ категория, местност
„Казанджик бунар” в землището на с.Боров дол, община Твърдица, обл. Сливен,
АОС № 662/20.05.2013 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 195.00 (сто
деветдесет и пет) лева за недвижим имот № 055119 с площ 0.488 дка – нива, ІХ
категория, местност „Казанджик бунар” в землището на с.Боров дол, община
Твърдица обл. Сливен.
`
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. № 260/15.08.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 055120 с
площ 0.970 дка – нива, IX категория, частна общинска собственост в землището
на с. Боров дол
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 537
05.09.2014 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 № 055120 с площ 0.970 дка - нива, ІХ категория, местност
„Казанджик бунар” в землището на с.Боров дол, община Твърдица обл. Сливен,
АОС № 661/20.05.2013 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 388.00 (триста
осемдесет и осем) лева за недвижим имот № 055120 с площ 0.970 дка – нива, ІХ
категория, местност „Казанджик бунар” в землището на с.Боров дол, община
Твърдица обл. Сливен.
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg

10

50 редовно заседание на ОбС - Твърдица

2011-2015 г.

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. № 261/15.08.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 055123 с
площ 0.554 дка – нива, IX категория, частна общинска собственост в землището
на с. Боров дол
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 538
05.09.2014 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 № 055123 с площ 0.554 дка - нива, ІХ категория, местност
„Казанджик бунар” в землището на с.Боров дол, община Твърдица, обл. Сливен,
АОС № 660/20.05.2013 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 222.00 (двеста
двадесет и два) лева за недвижим имот № 055123 с площ 0.554 дка – нива, ІХ
категория, местност „Казанджик бунар” в землището на с.Боров дол, община
Твърдица обл. Сливен.
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. № 262/15.08.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 009058 с
площ 0.899 дка – нива, IV категория, частна общинска собственост в землището
на гр. Шивачево
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 14 гласа „за”, без „против” 1 глас
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 539
05.09.2014 г.
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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№ 009058 с площ 0.899 дка – нива, IV категория, местност
„Жевезлика” в землището на гр. Шивачево, община Твърдица, обл. Сливен, АОС
№ 872/07.07.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 405.00
(четиристотин и пет) лева за недвижим имот № 009058 с площ 0.899 дка – нива,
местност „Жевезлика” в землището на гр. Шивачево, община Твърдица обл.
Сливен.
3. Упълномощава кмета на общината да организира и проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на гореописания недвижим имот – частна
общинска собственост.
ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение с вх. № 263/15.08.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 077011 с
площ 2.993 дка – нива, VI категория, частна общинска собственост в землището
на с. Червенаково
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 540
05.09.2014 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 № 077011 с площ 2.993 дка – нива, VI категория, местност
„Горчивата чешма” в землището на с. Червенаково, община Твърдица, обл.
Сливен, АОС № 266/14.05.2007 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1347.00 (хиляда
триста четиридесет и седем) лева за недвижим имот № 077011 с площ 2.993 дка –
нива, VI категория, местност „Горчивата чешма” в землището на с. Червенаково,
община Твърдица обл. Сливен.
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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СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение с вх. № 264/15.08.2014 г. относно Наредба за организация и
управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на
погребения на територията на община Твърдица
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 15 присъстващи
общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 541
05.09.2014 г.
На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и
условията за ивършване на погребения на територията на Община Твърдица.
ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
Предложение с вх. № 271/28.08.2014 г. относно Предварително съгласие за
преминаване на трасе за изграждане на Външен водопровод за питейно - битово и
противопожарно водоснабдяване до ПИ № 72165.297.48, м „Могилките”, землище
гр. Твърдица, одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на
ПУП - ПП за линейните обекти на техническата инфраструктура
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 542
05.09.2014 г.
На основание чл. 21, ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл. 17а, ал.2 от ЗОЗЗ във връзка с
чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ, чл. 193, ал.4 от ЗУТ и чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от
Закона за устройство на територията
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1.Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване на
трасе за изграждане на Външен водопровод за питейно-битово и противопожарно
водоснабдяване до ПИ № 72165.297.48, м „Могилките”, землище гр. Твърдица и
утвърждаване на сервитут през общински ПИ с №72165.353.885 - местен път, ПИ
72165.353.322 - за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 72165.297.917 за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение и ПИ 72165.297.237 - за
селскостопански, горски, ведомствен път.
2.Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез възлагане
от заинтересованото лице на проект за ПУП-ПП за обект: Външен водопровод за
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg
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питейно - битово и противопожарно водоснабдяване от съществуващ водопровод
Ф80Е от водопроводната мрежа на гр. Твърдица до ПИ с идентификационен №
72165.297.48 в м. „Могилките”, землище гр. Твърдица, обл. Сливен.”
ПУП да се изработи като ПП – Парцеларен план
ПУП 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 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.
ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
Предложение с вх. № 272/28.08.2014 г. относно разрешаване
изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за
застрояване: за обхвата на ПИ с индентификатор 72165.297.48 в м.”Могилките”,
землище гр. Твърдица, Област Сливен
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 14 присъстващи
общински съветника с резултат: 14 гласа „за”, без „против” „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 543
05.09.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 124 а, ал.1 и чл. 124 б, ал.1 от Закона за устройство на територията
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект за измениен на
Подробен устройствен план – План за застрояване за обхвата ПИ с идентификатор
72165.297.48 в м.”Могилките”, землище на гр.Твърдица, община Твърдица,
област Сливен за изграждане на къща за гости с винарска изба.
•ПУП да обхваща част от ПИ с идентификатор 72165.297.48
•ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
•ПУП – ПЗ 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 – ПЗ 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. 124 б, ал.2 от ЗУТ.
2. Илия Василев Будев - управител на „ЕВРОПРО ИНВЕСТ”ЕООД със седалище
и адрес на управление гр.Твърдица, ул.”Захари Стоянов” № 34 да предприеме
необходимите действия по изработването и съгласуването на ПУП - ПЗ за част от
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg
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ПИ с идентификатор 72165.297.48 за изграждане на къща за гости с винарска
изба.
ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
Предложение с вх. № 273/28.08.2014 г. относно разрешаване
изработването на Подробен устройствен план –план за застрояване: за част от
обхвата на ПИ с индентификатор 72165.443.1 в м.”Гьок дере”, землище гр.
Твърдица, община Твърдица, област Сливен
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 14 присъстващи
общински съветника с резултат: 14 гласа „за”, без „против” „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 544
05.09.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124 а, ал.1 и чл.124 б, 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 – План за застрояване за част от ПИ с идентификатор
72165.443.1 в м.”Гьок дере”, землище на гр.Твърдица, община Твърдица, област
Сливен за изграждане на склад за селскостопанска продукция с битова част
•ПУП да обхваща част от ПИ с идентификатор 72165.443.1
•ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
•ПУП – ПЗ 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 – ПЗ 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. 124 б, ал.2 от ЗУТ.
2. Пенчо Иванов Михалев с адрес: гр.Твърдица, ул.”Хайдушка поляна”№39 да
предприеме необходимите действия по изработването и съгласуването на ПУППЗ за част от ПИ с идентификатор 72165.443.1
ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
Предложение с вх. № 274/28.08.2014 г относно разрешаване изработването
на подробен устройствен план – план за застрояване за изграждане на Базова
Станция „Межденик” /БС „Межденик” на „Булсатком” АД в имот 196045 от
горски фонд – частна държавна собственост, за което е обособен проекто – имот
№ 196046, местност „Домуз дере” в землището на с.Оризари, община Твърдица,
област Сливен и издадено решение № ИАГ – 18461/30.05.2014 г. за
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg
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предварително съгласуване за учредяване право на строеж върху поземлен имот в
горска територия – частна държавна собственост
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 15 присъстващи
общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 545
05.09.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124 а, ал.1 и чл.124 б, ал.1 от Закона за устройство на територията
Общинския съвет - Твърдица
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект за Подробен
устройствен план – План за застрояване за проектен имот № 196046, местност
„Домуз дере” в землището на с.Оризари, община Твърдица, област Сливен
•ПУП да обхваща проектен имот №196046- горски фонд-частна държавна
собственост, местност „Домуз дере” в землището на с.Оризари, Община
Твърдица, Област Сливен
•ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
•ПУП – ПЗ 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 – ПЗ 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. 124 б, ал.2 от ЗУТ.
2. „Булсатком” ЕАД-представлявано от Пламен Иванов Генчев с адрес на
управление - гр.София, ул.”Магнаурска школа”№15, ет.3 да предприеме
необходимите действия по изработването и съгласуването на ПУП - ПЗ
ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
Предложение с вх. № 282/03.09.2014 г Относно:Разрешаване изработване
на проект за Подробен устройствен план –ПЗ за част от ПИ 104002 с НТП „Нива”,
местност „Тепята”, землище с.Сборище, общ.Твърдица, извън границите на
урбанизираните територии по чл. 124а, ал.1 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 15 присъстващи
общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 546
05.09.2014 г.
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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:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез възлагане
от заинтересованото лице на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за част
от ПИ 104002 в местността „Тепята” в землището на с. Сборище, общ. Твърдица,
като се спазят следните указания и условия:
ПУП да обхваща част от поземлен имот № 104002 в местността „ Тепята” в
землището на с. Сборище;
ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване с цел преотреждането му
за неземеделски нужди и присъединяване към ПИ № 104001 отреден „За малка
фамилна овцеферма до 200 овце”
ПУП 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 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.
ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
Предложение с вх. № 285/04.09.2014 г относно допълване на годишния
план за ползване на дървесина през 2014 г. в горски територии, собственост на
община Твърдица
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 15 присъстващи
общински съветника с резултат: 14 гласа „за”, 1 глас „конфликт на интереси”, без
„против” и „въздържал се” и прие
РЕШЕНИЕ № 547
05.09.2014 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 горските територии – държавна и
общинска собственост и за ползване на дървесина и недървестни горски продукти
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема промяната – допълнението на отдели 91г; 92д; 130д; 398а и 398н от
Годишен план за 2014 година.
ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
РАЗНИ.
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По т. 24 от дневния ред Общински съвет - Твърдица не взе решение.

инж. Иван Петров
Председател на Общински съвет – Твърдица
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