РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
приети на 51-то редовно заседание, проведено на 07.10.2014 г.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
2. Предложение с вх. № 294/24.09.2014 г. относно удостояване със званието
„Почетен гражданин на Община Твърдица” на г-н Илия Костов Илиев
3. Предложение с вх. № 295/24.09.2014 г. относно удостояване със званието
„Почетен гражданин на Община Твърдица” на г-н Петко Антонов Петков
4. Предложение с вх. № 296/25.09.2014 г. относно приема годишен план за
ползване на дървесина през 2015 г. в горски територии, собственост на
община Твърдица
5. Предложение с вх. № 297/25.09.2014 г. относно начина на ползване на
дървесина от Общински горски територии на община Твърдица с общ обем
17438 пл. м3 съгласно годишен план за 2015 г.
6. Предложение с вх. № 298/25.09.2014 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Иван Ангелов Иванов от гр. Твърдица, ул. „Изгрев”
№5
7. Предложение с вх. № 299/25.09.2014 г. относно утвърждаване на
ценоразпис за минимални продажни цени на дървесина от ОГФ и
ценоразпис за продажба на дървесина съгласно чл. 71 ал. 1 т. 1, 2, 3, 4, 6 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии
8. Предложение с вх. № 300/25.09.2014 г. относно разрешаване
изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлен имот
извън границите на урбанизираните територии по чл. 124а, ал. 1 от Закона
за устройство на територията /ЗУТ/
9. Предложение с вх. № 301/25.09.2014 г. относно приемане актуализация в
Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
10. Предложение с вх. № 302/25.09.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот 000896 с
площ 4.365 дка. – изоставена нива, IV категория, частна общинска
собственост, гр. Шивачево
11. Предложение с вх. № 304/25.09.2014 г. относно промяна начина на трайно
ползване на общински поземлен имот с идентификатор 72165.188.5 и
разделянето му на два имота
12. Предложение с вх. № 305/25.09.2014 г. относно отдаване под наем на
водоем – публична общинска собственост, на територията на община
Твърдица
13. Предложение с вх. № 306/25.09.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот №
000076 с площ 0.800 дка –нива, VI
категория, частна общинска
собственост в землището на гр. Шивачево
14. Предложение с вх. № 307/25.09.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот №
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094006 с площ 1.566 дка –обощна градина, VIII категория, частна
общинска собственост в землището на с. Червенаково
15. Предложение с вх. № 308/25.09.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот №
017201 с площ 1.019 дка – лозе, V категория, частна общинска собственост
в землището на гр. Шивачево
16. Предложение с вх. № 309/25.09.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот №
017202 с площ 0.534 дка – лозе, V категория, частна общинска собственост
в землището на гр. Шивачево
17. Предложение с вх. № 310/25.09.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот №
72165.501.715 с площ 0.465 дка – друг вид земеделска земя, VI категория,
частна общинска собственост в землището на гр. Твърдица
18. Предложение с вх. № 311/25.09.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот №
72165.501.716 с площ 1.205 дка – друг вид земеделска земя, VI категория,
частна общинска собственост в землището на гр. Твърдица
19. Предложение с вх. № 312/25.09.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот №
72165.210.3 с площ 2.197 дка – нива, VI категория, частна общинска
собственост в землището на гр. Твърдица
20.Разни
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 294/24.09.2014 г. относно удостояване със званието
„Почетен гражданин на Община Твърдица” на г-н Илия Костов Илиев
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 10 гласа „за”, 1 „против” и 5
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 548
07.10.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1 т. 22 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.23 от Наредбата за символиката на
Община Твърдица
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Удостоява със званието „Почетен гражданин на община Твърдица” г-н
Илия Костов Илиев.
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2. Определя, на удостоения със званието „Почетен гражданин на община
Твърдица: - г-н Илия Костов Илиев да се връчи почетен знак /плакет/ на община
Твърдица в едно с удостоверение за присъждане на званието.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 295/24.09.2014 г. относно удостояване със званието
„Почетен гражданин на Община Твърдица” на г-н Петко Антонов Петков
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 549
07.10.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1 т. 22 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.23 от Наредбата за символиката на
Община Твърдица
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Удостоява със званието „Почетен гражданин на община Твърдица” г-н
Петко Антонов Петков.
2. Определя, на удостоения със званието „Почетен гражданин на община
Твърдица: - г-н Петко Антонов Петков да се връчи почетен знак /плакет/ на
община Твърдица в едно с удостоверение за присъждане на званието.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 296/25.09.2014 г. относно приема годишен план за
ползване на дървесина през 2015 г. в горски територии, собственост на община
Твърдица
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 550
07.10.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии, общинска собственост за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти на Постановление № 316
от 24.11.2011 г. на Министерски съвет,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2015 година в
горски територии, собственост на община Твърдица.
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Приложение: Годишен план за ползване на дървесина през 2015 г. в гори
собственост на община Твърдица – 1 бр.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 297/25.09.2014 г. относно начина на ползване на
дървесина от Общински горски територии на община Твърдица с общ обем 17438
пл. м3 съгласно годишен план за 2015 г.
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 551
07.10.2014 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.5, ал.3 от Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и
общинска собственост и за ползването на дъвесина и недървестни горски
продукти
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Ползването на дървесина от общинските горски територии на община
Твърдица да се осъществи, съгласно чл. 5, ал. 1, т.1 и 2 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.
2. Възлагането изпълнението на дейността добив на дървесина да се
извърши по реда на чл. 12 ал. 1 от Наредба за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и
общинска собственост и за ползването на дървесина и недървестни
горски продукти.
3. Продажбата на дървесина – строителна, технологична и дърва за огрев
да се извърши както следва:
а/ за стояща дървесина на корен съгласно чл. 49 ал. 1 т. 4;
б/ за продажбата на добитата дървесина съгласно чл. 66 ал. 1, т. 1 и 2; и
ал. 2, т. 1 и т.3.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 298/25.09.2014 г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Иван Ангелов Иванов от гр. Твърдица, ул. „Изгрев” № 5
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 552
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07.10.2014 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 Иван Ангелов Иванов от гр.
Твърдица, община Твърдица в размер на 400 /Четиристотин/ лева.
2. Сумата в размер на 400 лв. да бъде отнесена в дейност 122 „Общинска
администрация”, § 42-14 „Други помощи по решение на Общински съвет”, след
намаляване с 400 лв. на § 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” –
местни дейности.
3. Упълномощава кмета на Общината да извърши промените по общинския
бюджет.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 299/25.09.2014 г. относно утвърждаване на
ценоразпис за минимални продажни цени на дървесина от ОГФ и Ценоразпис за
продажба на дървесина съгласно чл. 71 ал. 1 т. 1, 2, 3, 4 ,6 от Наредба за условията
и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16присъстващи
общински съветника с резултат: 16гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 553
07.10.2014 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 20 ал. 3 от Наредба за управление на общински
горски територии, собственост на община Твърдица и чл. 71 (5) от Наредба за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема: Ценоразпис за минимални продажни цени на дървесина от ОГФ
и Ценоразпис за продажба на дървесина съгласно чл. 71 ал. 1 т. 1, 2, 3, 4 ,6 от
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски
територии
Приложение: Приложение 1 – Ценоразпис за минимални продажни цени на
дървесина от ОГФ
Приложение 2 – Ценоразпис за продажба на дървесина съгласно чл. 71
ал. 1 т. 1, 2, 3, 4 ,6 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горски територии
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg

5

51 редовно заседание на ОбС - Твърдица

2011-2015 г.

Предложение с вх. № 300/25.09.2014 г. относно разрешаване
изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлен имот извън
границите на урбанизираните територии по чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство
на територията /ЗУТ/
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 554
07.10.2014 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 Общинския съвет - Твърдица
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 поземлен имот № 044002 в местността „ЪЗБА” в землището на с. Жълт бряг,
общ. Твърдица, като се спазят следните указания и условия:
ПУП да обхваща поземлен имот № 044002 в местността „ЪЗБА” в
землището на с. Жълт бряг;
ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
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.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 301/25.09.2014 г. относно приемане актуализация в
Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 555
07.10.2014 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., съгласно приложение № 1

Приложение № 1
Описание на имота

ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ
Общински имот № 128017 – нива с площ 2.891 дка, ІХ категория, м. „Новите
парцели” с. Червенаково.
Общински имот № 72165.208.3 – нива с площ 0.210 дка, гр. Твърдица.
Общински имот № 72165.208.4 – нива с площ 0.052 дка, гр. Твърдица.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 302/25.09.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот 000896 с площ
4.365 дка. – изоставена нива, IV категория, частна общинска собственост, гр.
Шивачево
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 556
07.10.2014 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 000896 с площ 4.365 дка – изоставена нива, IV категория, в
землището на гр. Шивачево, АОС № 392/10.07.2012 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 3361.00 (три хиляди
триста шестдесет и един) лева за недвижим имот 000896 с площ 4.365 дка –
изоставена нива, IV категория, в землището на гр. Шивачево.
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. № 304/25.09.2014 г. относно промяна начина на трайно
ползване на общински поземлен имот с идентификатор 72165.188.5 и разделянето
му на два имота

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

7

51 редовно заседание на ОбС - Твърдица

2011-2015 г.

Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 557
07.10.2014 г.
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.25, ал.9 от ЗСПЗЗ, чл.45и, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ и
въз основа на приложена скица проект № 15 - 295436/21.08.2014 г.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие поземлен имот с идентификатор 72165.188.5, площ 2265
кв.м.,НТП: пасище да бъде разделен на два имота с проектни идентификатори:
72165.188.1633; 72165.188.1632
2. Дава съгласие за промяна в начина на трайно ползване на имот с
проектен идентификатор 72165.188.1633 с площ 1726 кв.м. от пасище на друга
селскостопанска територия.
3. Дава съгласие за промяна в начина на трайно ползване на имот с
проектен идентификатор 72165.188.1632 с площ 539 кв.м. от пасище на
изоставена орна земя.
4. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите
действия за отразяване на промените в кадастралната карта и кадастралните
регистри.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 305/25.09.2014 г. относно отдаване под наем на
водоем – публична общинска собственост, на територията на община Твърдица
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 558
07.10.2014 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 14 ал. 7 от ЗОС, § 4, ал.1 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за сдружения за напояване и писмо с изх. №
07-456/ 26.08.2014 г. на Министерство на земеделието и храните
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1.Дава съгласие за отдаване под наем на водоем с площ 29.113 дка, имот №
001153 в землището на гр. Шивачево, АОС /публична/ № 120/26.02.2004 г. за
срок от 5 /пет/ години с начална наемна цена 582.26 лв / Петстотин осемдесет и
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два лв. и двадесет и шест стотинки/ съгласно чл. 11, ал.1, т.3 от Наредбата за
базистни наемни цени за общински имоти в община Твърдица, Област Сливен.
2. Упълномощава кмета на община Твърдица да извърши процедурата по
провеждане на публичен търг с явно наддаване и сключи договор за наем.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 306/25.09.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 000076 с
площ 0.800 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: 14 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 559
07.10.2014 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 000076 с площ 0.800 дка – нива, VI категория, местност „Беле
дере” в землището на гр. Шивачево, АОС № 898/22.07.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 360.00 (триста и
шестдесет) лева за недвижим имот 000076 с площ 0.800 дка – нива, VI категория,
местност „Беле дере” в землището на гр. Шивачево.
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. № 307/25.09.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 094006 с
площ 1.566 дка –обощна градина, VIII категория, частна общинска собственост в
землището на с. Червенаково
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 14
присъстващи общински съветника с резултат: 14 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 560
07.10.2014 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
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
недвижим имот 094006 с площ 1.566 дка – овощна градина, VIII категория,
местност „Върбалака” в землището на с. Червенаково, АОС № 899/22.07.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 760.00 (седемстотин
и шестдесет) лева за недвижим имот 094006 с площ 1.566 дка – овощна градина,
VIII категория, местност „Върбалака” в землището на с. Червенаково.
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. № 308/25.09.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 017201 с
площ 1.019 дка – лозе, V категория, частна общинска собственост в землището на
гр. Шивачево
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 14
присъстващи общински съветника с резултат: 14 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 561
07.10.2014 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 017201 с площ 1.019 дка – лозе, V категория, местност
„Ярънджика” в землището на гр. Шивачево, АОС № 897/22.07.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 494.00
(четиристотин деветдесет и четири) лева за недвижим имот 017201 с площ 1.019
дка – лозе, V категория, местност „Ярънджика” в землището на гр. Шивачево.
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. № 309/25.09.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 017202 с
площ 0.534 дка – лозе, V 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: 14 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 562
07.10.2014 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 017202 с площ 0.534 дка – лозе, V категория, местност
„Ярънджика” в землището на гр. Шивачево, АОС № 896/22.07.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 259.00 (двеста
петдесет и девет) лева за недвижим имот 017202 с площ 0.534 дка – лозе, V
категория, местност „Ярънджика” в землището на гр. Шивачево.
3. Упълномощава кмета на общината да организира и проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на гореописания недвижим имот – частна
общинска собственост.
СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение с вх. № 310/25.09.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот №
72165.501.715 с площ 0.465 дка – друг вид земеделска земя, VI категория, частна
общинска собственост в землището на гр. Твърдица
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 563
07.10.2014 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 72165.501.715 с площ 0.465 дка – друг вид земеделска земя, VI
категория в землището на гр. Твърдица, АОС № 902/22.07.2014 г.
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2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 284.00 (двеста
осемдесет и четири) лева за недвижим имот 72165.501.715 с площ 0.465 дка – друг
вид земеделска земя, VI категория в землището на гр. Твърдица.
3. Упълномощава кмета на общината да организира и проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на гореописания недвижим имот – частна
общинска собственост.
ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
Предложение с вх. № 311/25.09.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот №
72165.501.716 с площ 1.205 дка – друг вид земеделска земя, VI категория, частна
общинска собственост в землището на гр. Твърдица
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 564
07.10.2014 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 72165.501.716 с площ 1.205 дка – друг вид земеделска земя, VI
категория в землището на гр. Твърдица, АОС № 903/22.07.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 735.00 (седемстотин
тридесет и пет) лева за недвижим имот 72165.501.716 с площ 1.205 дка – друг вид
земеделска пземя, VI категория в землището на гр. Твърдица.
3. Упълномощава кмета на общината да организира и проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на гореописания недвижим имот – частна
общинска собственост.
ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
Предложение с вх. № 312/25.09.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот № 72165.210.3
с площ 2.197 дка – нива, VI категория, частна общинска собственост в землището
на гр. Твърдица
Общински съвет – Твърдица след поименно при 15 присъстващи
общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 565
07.10.2014 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 72165.210.3 с площ 2.197 дка – нива, VI категория, местност
„Марашето” в землището на гр. Твърдица, АОС № 901/22.07.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1318.00 (хиляда
триста и осемнадест) лева за недвижим имот 72165.210.3 с площ 2.197 дка – нива,
VI категория, местност „Марашето” в землището на гр. Твърдица.
3. Упълномощава кмета на общината да организира и проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на гореописания недвижим имот – частна
общинска собственост.
ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РАЗНИ.
По т. 20 от дневния ред Общински съвет - Твърдица не взе решение.

инж. Иван Петров
Председател на Общински съвет – Твърдица
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