РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
приети на 57-то редовно заседание, проведено на 30.01.2015 г.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
2. Предложение с вх. № 2/14.01.2015 г. относно удостояване със званието
„Почетен гражданин на община Твърдица” г-н Слави Иванов Митев;
3. Предложение с вх. № 12/21.01.2015 г. относно отдаване на земеделска земя
под аренда;
4. Предложение с вх. № 13/21. 01.2015 г. относно приемане на общински план
за младежта за 2015 г.;
5. Предложение с вх. № 14/21. 01.2015 г. относно кандидатстване пред Фонд
„Социална закрила” с проект „Саниране на здравна служба в ДВУИ и ДВПР
гр. Твърдица”;
6. Предложение с вх. № 15/21. 01.2015 г. относно проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането
на местните данъци на територията на община Твърдица;
7. Предложение с вх. № 16/21. 01.2015 г. относно одобряване на План-сметка
за разходите за дейностите по събирането, извозването и обезвреждането на
битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване на територията на община Твърдица за 2015 г.;
8. Предложение с вх. № 17/21. 01.2015 г. относно отчет на кмета на община
Твърдица за получените суми за командировки;
9. Предложение с вх. № 18/21. 01.2015 г. относно допълване на годишен план
за ползване на дървесина през 2015 г. в горски територии, собственост на
община Твърдица;
10. Предложение с вх. № 19/21. 01.2015 г. относно приемане на актуализация в
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост;
11. Предложение с вх. № 20/21. 01.2015 г. относно отчет на председателя на
Обс-Твърдица за получените суми за командировки;
12. Предложение с вх. № 22/22. 01.2015 г. относно участие на община
Твърдица с проектно предложение по грантовата схема „Мерки за
повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема
енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи” на
програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” на
финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на
ЕИП) 2009-2014
13. Предложение с вх. № 30/28.01.2015 г. относно предложение за участие на
община Твърдица с проекти „Прилагане на мерки за повишаване на
енергийната ефективност в сградата на ЦДГ „Слънчев ден” гр. Шивачево,
„Прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата
на административни и социални услуги на община Твърдица с
идентивикатор 72165.503.116.1 и „Прилагане на мерки за повишаване на
енергийната ефективност в сградата наОДЗ „Щастливо детство” гр.
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Твърдица, с адрес ул.”Антон Иванов” 2, пред Национален Доверителен
Екофонд (НДЕФ) по Приоритетна ос 1 на Национална схема за зелени
инвестиции.
14. Разни
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 2/14.01.2015 г. относно удостояване със званието
„Почетен гражданин на община Твърдица” г-н Слави Иванов Митев
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и 1 глас „въздържал
се” прие
РЕШЕНИЕ № 599
30.01.2015 г.
На основание чл. 21, ал.1, т.23 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 посмъртно със званието „Почетен гражданин на община
Твърдица” г-н Слави Иванов Митев.
2. Определя на наследниците на удостоения със званието „Почетен
гражданин на община Твърдица” г-н Слави Иванов Митев 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. № 12/21.01.2015 г. относно отдаване на земеделска
земя под аренда
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 600
30.01.2015 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
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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 72165.238.8 с площ 8171 кв.м., местност „Махмудова кория”,
начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, трайно предназначение
на територията: земеделска, VІІІ категория, частна общинска собственост, за срок
от 20 години.
2. Възлага на кмета на Община Твърдица да извърши процедурата по
провеждане на публичен търг с явно наддаване с начална арендна цена 114.39 лв.
(сто и четиринадесет лева тридесет и девет стотинки ) съгласно Наредба за
базисни наемни цени на общински имоти в община Твърдица и сключи договор за
аренда.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 13/21. 01.2015 г. относно приемане на общински
план за младежта 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 № 601
30.01.2015 г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.16 от Закона за младежта
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема общински план за младежта за 2015 г.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 14/21. 01.2015 г. относно кандидатстване пред Фонд
„Социална закрила” с проект „Саниране на здравна служба в ДВУИ и ДВПР гр.
Твърдица”
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против”
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 602
30.01.2015 г.
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1.

2.

3.

Дава съгласие да се кандидатства пред Фонд „Социална закрила” за
финансиране на проект „Саниране на здравна служба в ДВУИ и
ДВПР гр. Твърдица.
Упълномощава кмета на общината да извърши всички правни
действия във връзка с кандидатстване пред Фонд „Социална закрила”
за финансиране на проект „Саниране на здравна служба в ДВУИ и
ДВПР гр. Твърдица”
Дава съгласие общината да участва със съфинансиране, в размер на –
минимум 10% от общата стойност на предложението.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 15/21. 01.2015 г. относно проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните данъци на територията 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 № 603
30.01.2015 г.
На основание чл.21 ,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
адми- нистрация , чл.1,ал.2 от Закона за местните данъци и такси и последните
изменения и допълнения на ЗМДТ(Дв.бр.105/2014г.)
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето
и администрирането на местните данъци на територията на община Твърдица,
както следва :
§1.В чл.10 се правят следните изменения:
А.В ал.1 думите „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври” се заменят с „до 30
юни и
31 октомври”.
Б. В ал.2 думите „от 1 март” се заличават.
§2. В чл.17, ал.1 накрая се добавя „ и се съобщава на лицата до 1 март на
същата година”.
§3.В чл.36 се създава ал.4:

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

4

57 редовно заседание на ОбС - Твърдица

2011-2015 г.

„(4)Декларация по ал.3 не се подава в случаите по чл.44,ал.5 и 6 и
чл.48,ал.1,т.5,6,8 и 9 от Закона за местните данъци и такси,както и за получени и
предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел,регистрирани в
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност.”
§4.В чл.39 се правят следните изменения и допълнения:
А.Създават се нови ал.1и 2:
„(1)Размерът на данъка се определя от служител на общинската
администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни
средства,поддържан от Министерството на вътрешните работи,и се съобщава на
данъчно задълженото лице.
(2)Алинея 1 не се прилага,когато:
1.пътното превозно средство е придобито по наследство;
2.пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3.собственикът/собствениците на пътно превозно средство няма/нямат
постоянен адрес,съответно седалище на територията на страната;
4.са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5.са налице основания за ползване на данъчни облекчения,с изключение на
данъчното облекчение по чл.59,ал.2 и 3 от Закона за местните данъци и
такси,когато в регистъра има данни за екологичната категория на превозното
средство.”;
Б.Досегашният текст става ал.3 и се изменя така:
„(3)Собствениците на превозни средства,с изключение на случаите по
ал.1,декларират пред общината по постоянния им адрес,съответно
седалище,притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от
придобиването им.За превозните средства,които не са регистрирани за движение
в страната,двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за
движение.
При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в
срока
по чл.32 от Закона за местните данъци и такси.”;
В.Създават се нови ал.4 и 5:
„(4)Собствениците на превозни средства предявяват правото си на
освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчна
декларация по ал.3 или с
подаване на нова данъчна декларация.
(5)При установяване на допълнителни обстоятелства,които са от значение
за определяне размера на данъка,дължимият данък се определя от служител на
общинската администрация и се съобщава на лицето.”;
§5.В чл.45,ал.1 думите „от 1 март” се заличават,а думите „30 октомври” се
заменят с „31 октомври”.
§6.В чл.46 думите „ал.2” се заменят с „ал.5”.
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ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 16/21. 01.2015 г. относно одобряване на План-сметка
за разходите за дейностите по събирането, извозването и обезвреждането на
битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване на територията на община Твърдица за 2015 г
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие

РЕШЕНИЕ № 604
30.01.2015 г.
На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Общински съвет - Твърдица одобрява План-сметка за разходите за
дейностите по събирането, изпозването и обезвреждането на битови
отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване на територията на община Твърдица за 2015 година съгласно
Приложение № 1

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 17/21. 01.2015 г. относно отчет на кмета на община
Твърдица за получените суми за командировки
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 605
30.01.2015 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 01.10.2014 година до 31.12.2014 година, в размер на 90.85
лева.
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 18/21. 01.2015 г. относно допълване на 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: 15 гласа „за”,1 глас „конфликт на интереси” и без
„против” „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 606
30.01.2015 г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 7 ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска
собственост и за ползването на дървесина и недървестни горски продукти
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема промяната и допълнението на Годишен план за 2015 г. с преходни
количества от 2014 год.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 19/21. 01.2015 г. относно приемане на актуализация
в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи общински
съветника с резултат: 10 гласа „за”, 2 гласа „против” и 4 гласа„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 607
30.01.2015 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 2015 г., съгласно приложение №
1
Приложение № 1
Описание на имота
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А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ
Общински имот № 72165.1.4 – нива, VІ категория с площ 0.597 дка, м.”Улищица”,
гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.1.6 – лозе, VІ категория с площ 1.219 дка, м.”Улищица”,
гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.1.9 – нива, VІ категория с площ 0.347 дка, м.”Улищица”,
гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.1.12 – нива, VІ категория с площ 0.315 дка, м.”Улищица”,
гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.1.16 – нива, VІ категория с площ 0.855 дка, м.”Улищица”,
гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.2.12 – нива, VІ категория с площ 0.633 дка, м.”Корията”,
гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.2.7– нива, VІ категория с площ 0.917 дка, м.”Корията”,
гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.3.1 – лозе, VІ категория с площ 0.284 дка, м.”Корията”,
гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.3.2 – изоставена орна земя, VІ категория с площ 0.339дка,
м.”Корията”, гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.4.1– изоставена орна земя, VІ категория с площ 0.418 дка,
м.”Корията”, гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.5.4– лозе, VІ категория с площ 1.173 дка, м.”Корията”,
гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.5.6 – нива, VІ категория с площ 0.823 дка, м.”Корията”,
гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.6.1– изоставена орна земя, VІ категория с площ 2.819 дка,
м.”Корията”, гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.6.2–изоставена орна земя, VІ категория с площ 0.149 дка,
м.”Корията”, гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.6.5– нива, VІ категория с площ 1.069 дка, м.”Корията”,
гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.6.6– изоставена орна земя, VІ категория с площ 0.817 дка,
м.”Корията”, гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.6.7– нива, VІ категория с площ 0.950 дка, м.”Корията”,
гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.6.8– лозе, VІ категория с площ 0.816 дка, м.”Корията”,
гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.6.12– изоставена орна земя, VІ категория с площ 0.434
дка, м.”Корията”, гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.6.13– лозе, VІ категория с площ 0.383 дка, м.”Корията”,
гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.6.14– лозе, VІ категория с площ 0.809 дка,м.”Корията”,
гр.Твърдица.
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Общински имот № 72165.115.10– овощна градина, VІІІ категория с площ 1.800
дка,м.”Марков мочур”, гр.Твърдица.
В. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ
Общински имот № 054635– нива, VІ категория с площ 1.763 дка, с. Сборище.
Общински имот № 054636– нива, VІ категория с площ 3.872 дка, с. Сборище.
С. Имоти, които Община Твърдица има намерение да отдаде под аренда
Общински имот № 72165.238.8 – друг вид трайно насаждение (шипки), VІІІ
категория с площ 8.171 дка, м.”Махмудова кория”, гр.Твърдица.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 20/21. 01.2015 г. относно отчет на председателя на
Обс-Твърдица за получените суми за командировки
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 608
30.01.2015 г.
На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.8 ал.4 от Наредбата за
командировките в страната
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема отчета за получените командировъчни пари от Иван Георгиев
Петров – председател на Общински съвет – Твърдица, за периода 01.10.2014
год. до 31.12.2014 год., в размер на 248.30 лева.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 22/22. 01.2015 г. относно участие на община
Твърдица с проектно предложение по грантовата схема „Мерки за повишаване на
енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и
държавни сгради и локални отоплителни системи” на програма BG04 „Енергийна
ефективност и възобновяема енергия” на финансовия механизъм на европейското
икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие

РЕШЕНИЕ № 609
30.01.2015 г.
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На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1.
Дава съгласие община Твърдица да кандидатства пред управляващия орган
на финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на
ЕИП) с проектно предложение по грантовата схема "Мерки за повишаване на
енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и
държавни сгради и локални отоплителни системи“ на програма BG04 "Енергийна
ефективност и възобновяема енергия" на финансовия механизъм на европейското
икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014. за следните имоти
общинска собственост:
ДВУИ и ДВПР гр. Твърдица, сграда 3;
ДВУИ и ДВПР гр. Твърдица, сграда 6;
ДВУИ и ДВПР гр. Твърдица, сграда 8;
ДВУИ и ДВПР гр. Твърдица, сграда 9;
ДВУИ и ДВПР гр. Твърдица, сграда на здравна служба и стационар;
ДВУИ и ДВПР гр. Твърдица, сграда на перално помещение;
ЦДГ «Слънчев ден» гр. Шивачево,
Читалище УПИ ХIII с. Бяла паланка, общ. Твърдица.
ОДЗ «Щастливо детство» гр. Твърдица, ул. «Антон Иванов» №2
2. Упълномощава кмета на Община Твърдица да извърши всички правни и
фактически действия във връзка с кандидатстването по упоменатата в т. 1 от
решението програма и определените за кандидатстване общински имоти.
3. Упълномощава кмета на община Твърдица да подписва всички необходими
документи във връзка с кандидатстването и реализирането на проектите по
посочената програма.
4. Дава съгласие и упълномощава кмета на община Твърдица за сключване на
споразумение за партньорство между община Твърдица в качеството на
организатор на проекта и „Ховал” АД (кралство Лихтенщайн) в качеството му на
партньор за целите на кандидатстване пред управляващия орган на финансовия
механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП)
с проектни предложения по:
Мярка 1: „Мерки за енергийна ефективност”, вкл. смяна на котли и/или
реконструкция на котли за повишаване на ефективността им и/или за смяна на
гориво; смяна и реконструкция на абонатни станции и/или вътрешни отоплителни
инсталации в сгради с цел намаляване на крайното потребление на енергия и
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg
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Мярка 2: „Мерки за използване на възобновяема енергия”, вкл. изграждане и
монтаж на инсталации за използване на биомаса, слънчева, аеротермална,
хидротермална и геотермална енергия за производство на топлинна енергия и/или
енергия за охлаждане на грантовата схема BG04-02-03 "мерки за повишаване на
енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и
държавни сгради и локални отоплителни системи“ на програма bg04 "енергийна
ефективност и възобновяема енергия" на финансовия механизъм на европейското
икономическо пространство (ФМ НА ЕИП) 2009-2014.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 30/28.01.2015 г. относно предложение за участие на
община Твърдица с проекти „Прилагане на мерки за повишаване на енергийната
ефективност в сградата на ЦДГ „Слънчев ден” гр. Шивачево, „Прилагане на
мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата на административни
и социални услуги на община Твърдица с идентивикатор 72165.503.116.1 и
„Прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата
наОДЗ „Щастливо детство” гр. Твърдица, с адрес ул.”Антон Иванов” 2, пред
Национален Доверителен Екофонд (НДЕФ) по Приоритетна ос 1 на Национална
схема за зелени инвестиции.
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 16 присъстващи
общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 610
30.01.2015 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и 23 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1.Дава съгласие община Твърдица да кандидатства с проекти „Прилагане
на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата на ЦДГ „Слънчев
ден” гр. Шивачево, „Прилагане на мерки за повишаване на енергийната
ефективност в сградата на административни и социални услуги на община
Твърдица с идентивикатор 72165.503.116.1 и „Прилагане на мерки за повишаване
на енергийната ефективност в сградата наОДЗ „Щастливо детство” гр. Твърдица,
с адрес ул.”Антон Иванов” 2, пред Национален Доверителен Екофонд (НДЕФ) по
Приоритетна ос 1 на Национална схема за зелени инвестиции.
2. Одобрява финансово участие на община Твъедица в размер до 15 % от
утвърдената от НДЕФ обща стойност на проектите „Прилагане на мерки за
повишаване на енергийната ефективност в сградата на ЦДГ „Слънчев ден” гр.
Шивачево, „Прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в
сградата на административни и социални услуги на община Твърдица с
идентивикатор 72165.503.116.1 и „Прилагане на мерки за повишаване на
енергийната ефективност в сградата наОДЗ „Щастливо детство” гр. Твърдица, с
адрес ул.”Антон Иванов” 2.
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3. Дава съгласие община Твърдица, да осигури необходимите средства (от
целева субсидия) за изготвяне на работни инвестиционни проекти, съобразно
изискванията за кандидатстване за финансиране към Национален Доверителен
Екофонд (НДЕФ) по проекти „Прилагане на мерки за повишаване на енергийната
ефективност в сградата на ЦДГ „Слънчев ден” гр. Шивачево, „Прилагане на
мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата на административни
и социални услуги на община Твърдица с идентивикатор 72165.503.116.1 и
„Прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата
наОДЗ „Щастливо детство” гр. Твърдица, с адрес ул.”Антон Иванов” 2
4. Възлага Кмета на община Твърдица да извърши всички необходими
правни и фактически действия, в т.ч. да вземе необходимите решения, в
границите на своите правомощия, относно подготовката и окомплектоването на
проекто предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на
ЗОП, необходими за кандидатстване и последваща реализация и отчитане на
проекта.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
РАЗНИ.
По т. 14 от дневния ред Общински съвет - Твърдица не взе решение.

инж. Иван Петров
Председател на Общински съвет – Твърдица
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