РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
приети на 53-то редовно заседание, проведено на 13.11.2014 г.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
2. Предложение с вх. № 330/31.10.2014 г. относно приемане актуализация в
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост;
3. Предложение с вх. № 331/31.10.2014 г. относно искане за обзщетение със
земеделска земя от общински поземлен фонд;
4. Предложение с вх. № 333/31.10.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот 000048 с
площ 0.554 дка – нива, VI категория, частна общнска собственост в
землището на гр. Шивачево;
5. Предложение с вх. № 334/31.10.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот
72165.157.24 с площ 0.525 дка, НТП – лозе, VI категория, частна общнска
собственост в землището на гр. Твърдица;
6. Предложение с вх. № 335/31.10.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот
72165.208.4 с площ 0.052 дка, НТП – нива, трайно предназначение на
територията: земеделска, частна общинска собственост в землището на гр.
Твърдица;
7. Предложение с вх. № 336/31.10.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот
72165.208.3 с площ 0.210 дка, НТП – нива, трайно предназначение на
територията: земеделска, частна общинска собственост в землището на гр.
Твърдица;
8. Предложение с вх. № 338/31.10.2014 г. относно компенсирани промени в
поименния списък за разпределение на разходите за строителство, основен
ремонт и придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи на
община Твърдица;
9. Предложение с вх. № 339/31.10.2014 г. относно заемообразно ползване на
средства от бюджета на община Твърдица по Операивна програма „Развитие
на човешките ресурси”, проект „Подкрепа за достоен живот”, схема
„Алтернатива”;
10. Предложение с вх. № 340/31.10.2014 г. относно утвърждаване на средства
за допълнително стимулиране за 2014 г. на изборните длъжности;
11. Предложение с вх. № 341/31.10.2014 г. относно допълване на списъка на
лицата от община Твърдица, които имат право на транспортни разноски от
местоживеене до месторабота и обратно за 2014 г.;
12. Предложение с вх. № 342/31.10.2014 г. относно приемане на бюджетна
прогноза за местните дейности на общината за периода 2015 – 2017 г.
13. Предложение с вх. № 343/31.10.2014 г. относно отчет на кмета на община
Твърдица за получените суми за командировки;
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14. Предложение с вх. № 344/31.10.2014 г. относно сеч и продажба на
дървесина
от
топола
в
поземлен
имот
№№
72165.294.949;72165.306.949;72165.298.950;72165.298.961;72165.302.959;721
65.301.959 собственост на община Твърдица;
15. Разни
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 330/31.10.2014 г. относно приемане актуализация в
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 17 присъстващи
общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 566
13.11.2014 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 № 000429 – нива, VІ категория с площ 14.257 дка, м. „Меджерлик”,
с.Сборище.
В. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ
Общински имот № 72165.158.6 – лозе, VІ категория с площ 0.237 дка, м.”Ваел”, гр.
Твърдица.
С. Имоти, които Община Твърдица има намерение да отдаде под аренда
Общински имот № 72165.86.29 – нива, VІІІ категория с площ 33.571 дка, м.”Николов
мочур”, гр.Твърдица.
D. Прекратяване на съсобственост.
Общински имот № 017002 – нива, ІХ категория с площ 1.192 дка (1192/20950 идеални
части)
.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
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Предложение с вх. № 331/31.10.2014 г. относно искане за обзщетение със
земеделска земя от общински поземлен фонд
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 567
13.11.2014 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 Георги Атанасов Щерев, бивш жител на
гр. Сливен, да бъдат обезщетени с имоти общинска собственост както следва:
- имот № 037014 – 4.610 дка, нива, VI категория, местност „Чаирлък” с.
Бяла паланка.
- имот № 001015 – 4.354 дка, нива, VI категория, местност „Бюик тарла” с.
Жълт бряг.
- имот № 005004 – 1.333 дка, нива, VI категория, местност „Татарлък” с.
Жълт бряг.
- имот № 048012 – 3.620 дка, изоставена нива, VI категория, местност
„Балък янъ” с. Жълт бряг.
2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими
действия във връзка с извършване на обезщетението.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 333/31.10.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот 000048 с площ
0.554 дка – нива, VI категория, частна общнска собственост в землището на гр.
Шивачево
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 568
13.11.2014 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
недвижим имот 000048 с площ 0.554 дка – нива, VІ категория в землището на гр.
Шивачево, АОС № 962/19.09.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 305.00 (триста и
пет) лева за недвижим имот 000048 с площ 0.554 дка – нива, VІ 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 ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 334/31.10.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот 72165.157.24 с
площ 0.525 дка, НТП – лозе, VI категория, частна общнска собственост в
землището на гр. Твърдица
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 569
13.11.2014 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 72165.157.24 с площ 0.525 дка, НТП – лозе, VІ категория в
землището на гр.Твърдица, АОС № 963/19.09.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 341.00 (триста
четиридесет и един) лева за недвижим имот 72165.157.24 с площ 0.525 дка, НТП –
лозе, VІ 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.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 335/31.10.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот 72165.208.4 с
площ 0.052 дка, НТП – нива, трайно предназначение на територията: земеделска,
частна общинска собственост в землището на гр. Твърдица
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Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 570
13.11.2014 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 72165.208.4 с площ 0.052 дка, НТП – нива, трайно
предназначение на територията: земеделска в землището на гр.Твърдица, АОС №
965/06.10.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 34.00 (тридесет и
четри) лева за недвижим имот 72165.208.4 с площ 0.052 дка, НТП – нива, трайно
предназначение на територията: земеделска 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.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 336/31.10.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот 72165.208.3 с
площ 0.210 дка, НТП – нива, трайно предназначение на територията: земеделска,
частна общинска собственост в землището на гр. Твърдица
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 571
13.11.2014 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 72165.208.3 с площ 0.210 дка, НТП – нива, трайно
предназначение на територията: земеделска в землището на гр.Твърдица, АОС №
964/06.10.2014 г.
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2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 137.00 (сто тридесет
и седем) лева за недвижим имот 72165.208.3 с площ 0.210 дка, НТП – нива,
трайно предназначение на територията: земеделска 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.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 338/31.10.2014 г. относно компенсирани 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 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 572
13.11.2014 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:
Позиция № 3 „Подпорна стена с.Бяла паланка” на стойност 25000 лв. –
увеличение с 25000 лв. Средствата за са сметка на целевата субсидия за
капиталови разходи.
Позиция № 8 „Водохващане кв.Козарево” на стойност 25000 лв. се заличава
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 339/31.10.2014 г. относно заемообразно ползване на
средства от бюджета на община Твърдица по Операивна програма „Развитие на
човешките ресурси”, проект „Подкрепа за достоен живот”, схема „Алтернатива”
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 573
13.11.2014 г.
На основание чл.21, ал.1,т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.5, ал.1, т. 9 от Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет – Твърдица, неговите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
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РЕШИ:
Дава съгласие от средствата по § 97-00 „Резерв за непредвидени и
неотложни разходи” да се използват заемообразно средства за разплащане
разходи по проект „Подкрепа за достоен живот”, схема „Алтернативи” в размер
на 17000 лв.
След постъпване на средствата, същите да бъдат възстановени по бюджета
на община Твърдица.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 340/31.10.2014 г. относно утвърждаване на средства
за допълнително стимулиране за 2014 г. на изборните длъжности
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 574
13.11.2014 г.
На основание чл.21, ал.1, т. 5 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Утвърждава средства за допълнително стимулиране за 2014 г. на кмета на
общината и кметовете на кметства в размер на индивидуалните им месечни
заплати.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 341/31.10.2014 г. относно допълване на 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 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 575
13.11.2014 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, и във връзка с чл.50, ал.1, и ал. 2
от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
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Допълва списъка на длъжностите и лицата, които имат право на
транспортни разноски за 2014 г. от местоживеенето до местоработата и обратно с:
- Николина Славова Алексиева – мед. сестра яслена група към ОДЗ гр.
Твърдица, адрес гр. Шивачево, ул. „Борова” № 20, считано от 01.09.2014 г.;
- Надежда Иванова Илиева – мед. сестра яслена група към ОДЗ гр.
Твърдица, адрес гр. Шивачево, ул. „Винарска” № 3, считано от 15.09.2014 г.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 342/31.10.2014 г. относно приемане на бюджетна
прогноза за местните дейности на общината за периода 2015 – 2017 г.
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 17 присъстващи
общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 576
13.11.2014 г.
На основание чл.21, ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.83, ал.2 от Закона за публичните
финанси
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема бюджетната прогноза за периода 2015-2017 г. на Община
Твърдица, съгласно приложения макет.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 343/31.10.2014 г. относно отчет на кмета на община
Твърдица за получените суми за командировки
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 577
13.11.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема отчета за получените командировъчни пари от кмета на община
Твърдица, за периода от 01.07.2014 година до 30.09.2014 година, в размер на
901,73 лева.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 344/31.10.2014 г. относно сеч и продажба на
дървесина от
топола
в
поземлен имот №№
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72165.294.949;72165.306.949;72165.298.950;72165.298.961;72165.302.959;72165.30
1.959 собственост на община Твърдица
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и 1
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 578
13.11.2014 г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.46, ал.1, чл. 49 ал.ч т.1, чл.50 т.4 и чл.54 от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии –
държавна и общинска собственост и за ползване на дъвесина и недървестни
горски продукти
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Възлага на кмета на Общината да извърши продажба на стояща дървесина
на
корен
от
топола
от
поземлени
имоти
№№
72165.294.949;72165.306.949;72165.298.950;72165.298.961;72165.302.959;72165.30
1.959 собственост на община Твърдица чрез търг с явно наддаване.
Приложение: Протокол от извършена проверка.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РАЗНИ.
По т. 15 от дневния ред Общински съвет - Твърдица не взе решение.

инж. Иван Петров
Председател на Общински съвет – Твърдица
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