РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
приети на 56-то редовно заседание, проведено на 18.12.2014 г.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
2. Предложение с вх. № 376/04.12.2014 г. относно приемане на план за
действие на община Твърдица за изпълнение на интеграционните политики
(2014-2017 г.);
3. Предложение с вх. № 377/04.12.2014 г. относно промяна Решение №
434/30.01.2014 г. за обезщетение със земеделска земя от общински поземлен
фонд;
4. Предложение с вх. № 378/04.12.2014 г. относно прекратяване на
собствеността чрез изкупуване на дела на община Твърдица, върху
недвижим имот 017002 в землището на с.Червенаково;
5. Предложение с вх. № 379/04.12.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот 128017 с
площ 2.891 дка – нива, IX категория, частна общнска собственост в
землището на с.Червенаково;
6. Предложение с вх. № 380/04.12.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот
72165.507.2264 с площ 0.399 дка, НТП – ниско застрояване, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, частна общинска собственост
по плана на гр. Твърдица;
7. Предложение с вх. № 381/04.12.2014 г. относно отдаване на земеделска земя
под аренда;
8. Предложение с вх. № 382/04.12.2014 г. относно приемане на годишна
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост;
9. Предложение с вх. № 383/04.12.2014 г. относно Наредба за насърчаване на
инвестициите с общинско значение в община Твърдица и издаване на
сертификати клас В;
10. Предложение с вх. № 385/04.12.2014 г. относно участие на община
Твърдица в учредяване на ново „Регионално сдружение за управление на
отпадъците – Стара Загора” по реда на Закона за управление на отпадъците;
11. Предложение с вх. № 386/04.12.2014 г. относно искане за изменение на
ПУП – ПР и ПЗ в обхвата на УПИ I, кв. 98 гр. Шивачево;
12. Предложение с вх. № 387/04.12.2014 г. относно съгласуване на проект за
изменение на ПУП за обхвата на част от кв. 63 по плана на гр. Твърдица,
общ. Твърдица, обл. Сливен с Ел. и В и К схеми;
13. Предложение с вх. № 388/04.12.2014 г. относно съгласуване на проект за
изменение на ПУП за обхвата на УПИ II –„АПК”, кв.90 по плана на гр.
Твърдица, общ. Твърдица, обл.Сливен с ел. и В и К схеми;
14. Предложение с вх. № 389/04.12.2014 г. относно съгласуване на проект за
изменение на ПУП за обхвата на УПИ II – „складова база”, кв.10 по плана на
гр. Твърдица, обл. Сливен с Ел. и ВИК схеми
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15. Предложение с вх. № 390/04.12.2014 г. относно разрешаване изработване на
проект за подробен устройствен план на поземлен имот извън границите на
урбанизираните територии по чл.124, ал.1 от Закона за устройство на
територията;
16. Предложение с вх. № 391/04.12.2014 г. относно разрешаване изработването
на Подробен устройствен план - План за застрояване за обхвата на имот с
номер 196011, землище с. Оризари, общ. Твърдица, обл. Сливен – ДГФ –
собственост на ДГС „Твърдица” за обект „Базова станция на Globul N 5473”;
17. Предложение с вх. № 392/05.12.2014 г. относно компенсирани промени в
поименния списъкл за разпределение на разходите за строителство, основен
ремонт и придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи на
община Твърдица за 2014 г.
18. Предложение с вх. № 410/15.12.2014 г. относно провеждане на общо
събрание на съдружниците на „В и К – Сливен” ООД гр. Сливен
19. Разни
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 376/04.12.2014 г. относно приемане на план за
действие на община Твърдица за изпълнение на интеграционните политики (20142017 г.)
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 582
18.12.2014 г.
На основание чл.21, ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема План за действие на община Твърдица за изпълнение на
интеграционните политики (2014-2017)

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 377/04.12.2014 г. относно промяна Решение №
434/30.01.2014 г. за обезщетение със земеделска земя от общински поземлен фонд
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и 1 глас
„въздържал се” прие
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РЕШЕНИЕ № 583
18.12.2014 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, чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за приложение на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и писмо с изх. № 4851/21.07.2014
г.на общинска служба земеделие гр. Сливен
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
І. Изменя Решение № 434/30.01.2014 г., както следва:
Стар текст:
1. Дава съгласие, наследниците на Азис Веизов Алиев, бивш жител на с.
Жълт бряг, община Твърдица да бъдат обезщетени с имоти общинска собственост
както следва:
- имот № 000114 с площ 4023 кв.м. - използв. ливада, местност “Кузу буку”,
седма категория, в землището на Жълт бряг;
- имот № 020030 с площ 6029 кв.м. – нива, местност „Кору янъ”, шеста
категория в землището на с. Жълт бряг;
-имот № 021007 с площ 2174 кв.м. – нива, местност „Екенлика”, шеста
категория в землището на с. Жълт бряг;
- имот № 026017 с площ3364 кв.м. - нива, местност “Екенлика”, шеста
категория в землището на Жълт бряг;
- имот № 046009 с площ 1826 кв.м. – изоставена нива, местност
„Пъндъклък”, десета категория – 693 кв.м. и девета категория 1333 кв.м. в
землището на с. Жълт бряг;
- имот № 050013 с площ 1995 кв.м. – нива, местност “Балък янъ”, шеста
категория в землището на Жълт бряг.
Нов текст:
1. Дава съгласие, наследниците на Азис Веизов Алиев, бивш жител на с.
Жълт бряг, община Твърдица да бъдат обезщетени с имоти общинска собственост
както следва:
- имот № 020030 с площ 6029 кв.м. - нива, местност “Кору янъ”, шеста
категория, в землището на Жълт бряг.
-имот № 021007 с площ 2173 кв.м. – нива, местност „Екенлика”, шеста
категория в землището на с. Жълт бряг;
- имот № 025017 с площ 750 кв.м. - нива, местност “Екенлика”, шеста
категория в землището на Жълт бряг;
- имот № 025026 с площ 1820 кв.м. – нива, местност „Екенлика”, шеста
категория в землището на с. Жълт бряг;
- имот № 026008 с площ 2923 кв.м. – нива, местност “Екенлика”, шеста
категория в землището на Жълт бряг.
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- имот № 026009 с площ 3009 кв.м. – нива, местност “Екенлика”, шеста
категория в землището на Жълт бряг.
- имот № 026012 с площ 2998 кв.м. – нива, местност “Екенлика”, шеста
категория в землището на Жълт бряг.
- имот № 026016 с площ 2074 кв.м. – нива, местност “Екенлика”, шеста
категория в землището на Жълт бряг.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 378/04.12.2014 г. относно прекратяване на
собствеността чрез изкупуване на дела на община Твърдица, върху недвижим
имот 017002 в землището на с.Червенаково
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 584
18.12.2014 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинска собственост
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Да се прекрати съсобствеността между община Твърдица и Димитър
Георгиев Куртев, върху поземлен имот 017002 в землището на с. Червенаково,
чрез изкупуване дела на община Твърдица, представлявяащ 1192/20950 /хиляда
сто деветдесет и две върху двадесет хиляди деветстотин и петдесет/ идеални
части, равняващ се на 1192 кв. м.
2. Приема оценката на общинската част от недвижимия имот, изготвена от
лицензиран експерт оценител, възлизаща на 572.00 /петстотин седемдесет и два/
лв.
3. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 379/04.12.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот 128017 с площ
2.891 дка – нива, IX категория, частна общнска собственост в землището на
с.Червенаково
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 585
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18.12.2014 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 128017 с площ 2.891 дка – нива, IХ категория, частна общинска
собственост в землището на с. Червенаково, АОС № 272/15.05.2007 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1388.00 (хиляда
триста осемдесет и осем) лева за недвижим имот 128017 с площ 2.891 дка – нива,
IХ категория, частна общинска собственост 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 ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 380/04.12.2014 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот 72165.507.2264
с площ 0.399 дка, НТП – ниско застрояване, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, частна общинска собственост по плана на гр.
Твърдица
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 586
18.12.2014 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 72165.507.2264 с площ 0.399 дка, НТП-ниско застрояване, трайно
предназначение на територията - урбанизирана, частна общинска собственост по
плана на гр. Твърдица. АОС № 767/04.11.2013г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1668.00 (хиляда
шестстотин шестдесет и осем) лева за недвижим имот 72165.507.2264 с площ
0.399 дка, НТП-ниско застрояване, трайно предназначение на територията урбанизирана, частна общинска собственост по плана на гр. 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 СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 381/04.12.2014 г. относно отдаване на земеделска
земя под аренда
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие

РЕШЕНИЕ № 587
18.12.2014 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.40 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Твърдица и във връзка с Глава I
от Закона за арендата в земеделието
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие за предоставяне под аренда на поземлен имот с
идентификатор 72165.86.29 с площ 33571 кв.м., местност „Николов мочур”, начин
на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска,
VІІІ категория, частна общинска собственост, за срок от 15 години.
2. Възлага на кмета на Община Твърдица да извърши процедурата по
провеждане на публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 402.85 лв.
(четиристотин и два лева осемдесет и пет стотинки ) съгласно Наредба за базисни
наемни цени на общински имоти в община Твърдица и сключи договор за аренда.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 382/04.12.2014 г. относно приемане на годишна
програма 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” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 588
18.12.2014 г.
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 8, ал.9 от ЗОС
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg

6

56 редовно заседание на ОбС - Твърдица

2011-2015 г.

РЕШИ:
Приема “Годишна програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост на Община Твърдица през 2015 г.”
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 383/04.12.2014 г. относно Наредба за насърчаване на
инвестициите с общинско значение в община Твърдица и издаване на
сертификати клас В
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 589
18.12.2014 г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в
община Твърдица и издаване на сертификати клас В.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 385/04.12.2014 г. относно участие на община
Твърдица в учредяване на ново „Регионално сдружение за управление на
отпадъците – Стара Загора” по реда на Закона за управление на отпадъците
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 14
присъстващи общински съветника с резултат: 14 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 590
18.12.2014 г.
На основание чл.21, ал.1, т. 15 от Закона за местно самоуправление и
местна администрация и чл. 24, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие за участие на община Твърдица в „Регионално сдружение за
управление на отпадъците – Стара Загора”, което ще бъде учредено от общините
в регион Стара Загора, определен съгласно чл. 24, ал. 1от Закона за управление на
отпадъците.
2. Одобрява приложения проект на устав на сдружението.
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3. На основание §13, ал.2 от ПЗР на Закона за управление на отпадъците дава
съгласие за прекратяване на СНЦ „Регионално сдружение за управление на
отпадъците – Стара Загора”, регистрирано по ф. дело № 89/2008 по описа на
Старозагорски окръжен съд в срок до 31.12.2014 година.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 386/04.12.2014 г. относно искане за изменение на
ПУП – ПР и ПЗ в обхвата на УПИ I, кв. 98 гр. Шивачево
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 15 присъстващи
общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, 1 глас „против” и 1 глас
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 591
18.12.2014 г.
На основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Съгласува внесеното от Таня Добрева Драголова предложение за
изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ І, кв.98 по плана на гр. Шивачево, общ.
Твърдица.
2. Упълномощава кмета на Община Твърдица да възложи изработването на
ПУП
3. Изработеният проект за изменение на ПУП-ПЗ и ПР да бъде внесен за
съгласуване от ОЕСУТ и ОбС-Твърдица
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 387/04.12.2014 г. относно съгласуване на проект за
изменение на ПУП за обхвата на част от кв. 63 по плана на гр. Твърдица, общ.
Твърдица, обл. Сливен с Ел. и В и К схеми.
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 15 присъстващи
общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 592
18.12.2014 г.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Съгласува изработения проект за изменение на ПУП с ЕЛ. и ВиК схеми
за част от кв. 63 по плана на гр. Твърдица, одобрен със Заповед № 300/01.06.1983
год. и Заповед № 45/15.02.1990 год.
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2. Упълномощава кмета на Община Твърдица да предприеме последващи
действия по одобряване на проекта за изменение на ПУП съгласно разпоредбите
на ЗУТ и другите нормативни уредби.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 388/04.12.2014 г. относно съгласуване на проект за
изменение на ПУП за обхвата на УПИ II –„АПК”, кв.90 по плана на гр. Твърдица,
общ. Твърдица, обл.Сливен с ел. и В и К схеми
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 15 присъстващи
общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 593
18.12.2014 г.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал.2 от ЗУТ
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Съгласува изработения проект за изменение на ПУП с ЕЛ. и ВиК схеми
за обхвата на УПИ ІІ-„АПК”, кв. 90 по плана на гр. Твърдица, одобрен със
заповед 300/01.06.1983 год.
2. Упълномощава кмета на Община Твърдица да предприеме последващи
действия по одобряване на проекта за изменение на ПУП съгласно разпоредбите
на ЗУТ и другите нормативни уредби.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 389/04.12.2014 г. относно съгласуване на проект за
изменение на ПУП за обхвата на УПИ II – „складова база”, кв.10 по плана на гр.
Твърдица, обл. Сливен с Ел. и ВИК схеми
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 594
18.12.2014 г.
На основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал.2 от ЗУТ
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Съгласува изработения проект за изменение на ПУП с ЕЛ. и ВиК схеми
за обхвата на УПИ ІІ-„складова база”, кв.10 по плана на гр. Твърдица, кв.
Козарево, одобрен със заповед 493/20.07.1976 год.
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2. Упълномощава кмета на Община Твърдица да предприеме последващи
действия по одобряване на проекта за изменение на ПУП съгласно разпоредбите
на ЗУТ и другите нормативни уредби.
ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение с вх. № 390/04.12.2014 г. относно разрешаване изработване
на проект за подробен устройствен план на поземлен имот извън границите на
урбанизираните територии по чл.124, ал.1 от Закона за устройство на територията
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 595
18.12.2014 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
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез възлагане
от заинтересованото лице на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за
обхвата на поземлен имот № 72165.412.18 в местността „Керезлика” в
землището на гр.Твърдица, общ. Твърдица, като се спазят следните
указания и условия:
• ПУП да обхваща поземлен имот № 72165.412.18 в местността
„Боева каба” в землището на град Твърдица;
• 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 - ОД „Земеделие” Сливен, РИОСВ –Стара Загора , БДУВ
ИБР ;
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg

10

56 редовно заседание на ОбС - Твърдица

2011-2015 г.

• Решението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2
от ЗУТ.
ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение с вх. № 391/04.12.2014 г. относно разрешаване
изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване за обхвата на
имот с номер 196011, землище с. Оризари, общ. Твърдица, обл. Сливен – ДГФ –
собственост на ДГС „Твърдица” за обект „Базова станция на Globul N 5473”
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 596
18.12.2014 г.
На основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал.1 и
чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Одобрява техническо задание за проектиране и разрешава изработване на
проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за обхвата на имот с
номер 196011, землище с. Оризари, община Твърдица, област Сливен – ДГФ –
собственост на ДГС „Твърдица” за обект „Базова станция на Globul №5473”
ПУП да обхваща имот с номер 196011 – ДГФ – собственост на ДГС
„Твърдица”
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 отделни 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. За обекта има издадено Становище от Регионална дирекция по горите гр.
Сливен за предварително съгласуване учредяване безсрочно право на строеж
върху поземлен имот в горска територия, териториалния обхват на „ЮИПДП”
ДП – ТП ДГС „Твърдица” с изх. № РД-06-1035/21.10.2014 г. и Решение №
ИАГ-40362/17.11.2014 г. за предварително съгласуване за учредяване право на
строеж върху поземлен имот в горска територия без промяна на
предназначенето на територията – частна държавна собственост от
Изпълнителна Агенция по горите.
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3. „Космо българия Мобайл” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.
София, Бизнес парк „София”, сграда 6, ЕИК 130460283 чрез пълномощника си
Костадинка Панайотова Симеонова с адрес за кореспонденция : фирма
„Интраком България” ЕАД, бул. „Драган Цанков” № 36, СТЦ Интерпред,
сграда А, ет. 9 да предприеме необходимите действия по изработването и
съгласуването на ПУП – ПЗ за обхвата на имот с номер 196011, землище с.
Оризари, община Твърдица, област Сливен - ДГФ – собственост на ДГС
„Твърдица” за обект „Базова станция на Globul №5473”.
СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение с вх. № 392/05.12.2014 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 за 2014 г.
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 597
18.12.2014 г.
На основание чл.21, ал.1,т.6
публичните финанси

от ЗМСМА и чл. 124, ал.2 от Закона за

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема окончателен вариант на списъка за капиталови разходи на
община Твърдица за 2014 г., в частта му за разходи, финансирани с целева
субсидия от РБ съгласно предложеното Приложение
ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение с вх. № 410/15.12.2014 г. относно провеждане на общо
събрание на съдружниците на „В и К – Сливен” ООД гр. Сливен
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 598
18.12.2014 г.
На основание чл.21, ал.1,т.9 и 23от ЗМСМА във връзка с чл. 139, ал.1, във
връзка чл. 138, ал.2, изр. Първо от Търговския закон и чл. 17, ал.2 от
Дружествения договор
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
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1. Определя за представител в Общото събрание на „ВиК Сливен” ООД гр.
Сливен, с дата на провеждане 06.01.2015 г. – г-н Атанас атанасов- Кмет на
община Твърдица или упълномощен негов представител.
2. Упълномощава определения в т.1 представител на община Твърдица в
общо събрание на „В и К Сливен” ООД гр. Сливен с дата на провеждане
06.01.2015 г. да гласува по определените точки от дневния ред, както следва:
Т. 1 Освобождаване на управителя на „В и К Сливен” ООД гр. Сливен –
„Против”;
Т.2 Избор на управител на дружеството и определяне на възнаграждението
му – „ЗА”
Т. 3 Упълномощаване на министъра на регионалното развитие да сключи
договор за възлагане на управлението на „В и К Сливен” ООД гр. Сливен с
новоизбрания управител – „ЗА”.

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
РАЗНИ.
По т. 19 от дневния ред Общински съвет - Твърдица не взе решение.

инж. Иван Петров
Председател на Общински съвет – Твърдица
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