РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
приети на 61-то редовно заседание, проведено на 06.03.2015 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Предложение с вх. № 80/23.02.2015 г. относно отдаване под наем
на имот публична общинска собственост:
Предложение с вх. № 81/23.02.2015 г. относно приемане на
оценка и продажба,чрез публичен търг с явно наддаване на УПИ X
-240, кв. 22 с площ 510 кв.м.,за жилищно строителство, частна
общинска собственост, с.Червенаково:
Предложение с вх. № 82/23.02.2015 г. относно приемане на
оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на УПИ
IX-239 кв.22 с площ 694 кв.м, за жилищно строителство, частна
общинска собственост, с.Червенаково:
Предложение с вх. № 83/23.02.2015 г. относно приемане на
оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
недвижим имот 051008 с площ 3.370 дка, НТП-изоставена нива,VI
категория-3.033 дка и VII категория-0.337 дка, частна общинска
собственост в землището на с.Жълт бряг ;
Предложение с вх. № 84/23.02.2015 г. относно приемане на
оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
недвижим имот 051007 с площ 3.756 дка, НТП-изоставена нива, VI
категория, частна общинска собственост в землището на с.Жълт
бряг
Предложение с вх. № 85/23.02.2015 г. относно приемане на
оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
недвижим имот 051001 с площ 1.698 дка, НТП-изоставена нива, VI
категория, частна общинска собственост в землището на с.Жълт
бряг;
Предложение с вх. № 86/23.02.2015г. относно приемане на оценка
и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим
имот 000064 с площ 0.801 дкс, НТП – изоставена нива, VI
категория, частна общинска собственост в землището на с. Жълт
бряг;
Предложение с вх №87/23.02.2015г.относно приемане на оценка
и продажба,чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим
имот 012124 с площ 0.300 дка, НТП-нива, VI категория, частна
общинска собственост в землището но гр.Шивачево.
Предложение с вх №88/23.02.2015г.относно приемане оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот
012123 с площ 0.300 дка, НТП-нива, IV категория, частна
общинска собственост в землището на на гр.Шивачево.
Предложение с вх №89/23.02.2015г.относно приемане на оценка
и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим
имот 72165.47.11 с площ 1.689 дка, НТП-изоставена орна земя, VI
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категория, частна общинска собственост в землището на
гр.Твърдица.
Предложение с вх №90/23.02.2015г.относно
приемане на
оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
недвижим имот 72165.158.6 с площ 0.237 дка, НТП - лозе, VI
категория, частна общинска собственост
в землището на
гр.Твърдица.
Предложение с вх №91/23.02.2015г относно
приемане
актуализация в Програма за управление и разпореждане с имотитеобщинска собственост.
Предложение с вх №92/23.02.2015г относно приемане
обявяване на недвижим имот публична общинска собственост,
находящ се в гр. Твърдица, местност „Ганев мост”, а именно:
Поземлен имот с идентификатор 72165.188.1633 по Кадастрална
карта и кадастрални регистри на гр. Твърдица, одобрени със
Заповед РД-18-2/26.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК,
с площ 1726 кв.м., трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя,
за частна общинска собственост.
Предложение с вх №93/23.02.2015г относно предварителен
договор за прехвърляне право на собственост по чл.15, ал.3 във
връзка с ал.5 от ЗУТ с Марин Иванов Маринов с постоянен адрес
гр.Сливен, ул.”Даме Груев” бл.43, ап.18, ет.5.
Предложение с вх №94/23.02.2015г относно предоставяне на
общински пасища, мери и ливади на земеделски стопани
животновъди за общо и индивидуално ползване.
Предложение с вх №95/23.02.2015г относно определяне на цени
за паша на селскостопански животни в общински горски фонд за
2015г.
Предложение с вх №96/23.02.2015г относно проект на Наредба за
допълнение Наредбата за определянето и администратирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община
Твърдица.
Предложение с вх №97/23.02.2015г относно сеч и продажба на
дървесина от топола в поземлени имоти №72165.135.195;
72165.135.196; 72165.135.194; 72165.135.199; 72165.135.200;
72165.135.214; 72165.135.223; и 72165.107.201 собственост на
Община Твърдица.
Предложение с вх №98/23.02.2015г относно отпускане на
еднократна финансова помощ на Георги Василев Васков от
гр.Твърдица, ул.”Филип Тотю” №6.
Предложение с вх №99/23.02.2015г относно извършване на
лесокултурна дейност „Отглеждане на горски култури” в
общински горски фонд.
Предложение с вх №100/23.02.2015г относно отдаване под наем
на части от имот публична общинска собственост, актуван с АОС
№560/19.02.2013г.
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Предложение с вх №101/23.02.2015г относно приемане планове
на читалищата и годишната програма за развитие на читалищната
дейност в Община Твърдица.
Предложение с вх №103/26.02.2015г относно допълване списъка
на лицата от община Твърдица, които имат право на транспортни
разноски от местоживеенето до местоработата и обратно за 2015г.
Разни

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 80/23.02.2015 г. относно отдаване под наем на имот
публична общинска собственост;
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 617
06.03.2015 г.
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 17, ал.1 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на община Твърдица
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване
на поземлен имот № 000256 с площ 15.545 дка, начин на трайно ползване –
мочурище, публична общинска собственост, АОС № 1031/28.01.2015 г. в
землището на с. Сборище за срок от пет години.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 81/23.02.2015 г. относно приемане на оценка и
продажба,чрез публичен търг с явно наддаване на УПИ X -240, кв. 22 с площ 510
кв.м.,за жилищно строителство, частна общинска собственост, с.Червенаково;
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 618
06.03.2015 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 УПИ Х
– 240, кв. 22 с площ 510 кв.м., НТП – за жилищно строителство, частна общинска
собственост, с. Червенаково, община Твърдица, обл. Сливен, АОС №
876/07.07.2014 г. и АОС № 970/26.11.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1632.00 (хиляда
шестотин тридесет и два) лева за УПИ Х – 240, кв. 22 с площ 510 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 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 82/23.02.2015 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на УПИ IX-239 кв.22 с площ 694
кв.м, за жилищно строителство, частна общинска собственост, с.Червенаково
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 619
06.03.2015 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 694 кв.м., НТП - за жилищно строителство, частна общинска
собственост, с. Червенаково, община Твърдица, обл. Сливен, АОС №
875/07.07.2014 г. и АОС № 969/26.11.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 2221.00 (две хиляди
двеста двадесет и един) лева за УПИ IХ – 239, кв. 22 с площ 694 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.
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ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 83/23.02.2015 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот 051008 с площ
3.370 дка, НТП-изоставена нива,VI категория-3.033 дка и VII категория-0.337 дка,
частна общинска собственост в землището на с.Жълт бряг
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, 3 гласа „против” и 1
глас„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 620
06.03.2015 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 051008 с площ VI категория – 3.033дка и VII категория –
0.337дка, НТП – изоставена нива, местност „Ъзба”, частна общинска собственост
в землището на с. Жълт бряг, АОС № 1026/24.01.2015 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1517.00 (хиляда
петстотин и седемнадесет) лева за недвижим имот 051008 с площ VI категория –
3.033 дка и VII категория – 0.337дка, НТП - изоставена нива, частна общинска
собственост в землището на с. Жълт бряг.
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. № 84/23.02.2015 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот 051007 с площ
3.756 дка, НТП-изоставена нива, VI категория, частна общинска собственост в
землището на с.Жълт бряг
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17 присъстващи
общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, 3 гласа „против” 1 глас „въздържал
се” прие
РЕШЕНИЕ № 621
06.03.2015 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 051007 с площ 3.756 дка, НТП – изоставена нива, местност
„Ъзба”, VI категория, частна общинска собственост в землището на с. Жълт
бряг, АОС № 1025/24.01.2015 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1690.00 (хиляда
шестстотин и деветдесет) лева за недвижим имот 051007 с площ 3.756 дка, НТП изоставена нива, VI категория, частна общинска собственост в землището на с.
Жълт бряг.
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. № 85/23.02.2015 г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот 051001 с площ
1.698 дка, НТП-изоставена нива, VI категория, частна общинска собственост в
землището на с.Жълт бряг
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, 3 гласа „против” 1
глас „въздържал се” прие

РЕШЕНИЕ № 622
06.03.2015 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 051001 с площ 1.698 дка, НТП – изоставена нива, местност
„Ъзба”, VI категория, частна общинска собственост в землището на с. Жълт бряг
, АОС № 1024/24.01.2015 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 764.00 (седемстотин
шестдесет и четири) лева за недвижим имот 051001 с площ 1.698 дка, НТП изоставена нива, VI категория, частна общинска собственост в землището на с.
Жълт бряг.
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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 ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 86/23.02.2015г. относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот 000064 с площ
0.801 дкс, НТП – изоставена нива, VI категория, частна общинска собственост в
землището на с. Жълт бряг;
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 17 присъстващи
общински съветника с резултат: 13 гласа „за”, 2 гласа „против” и 2 гласа
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 623
06.03.2015 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 000064 с площ 0.801 дка, НТП – изоставена нива, местност
„Ъзба”, VI категория, частна общинска собственост в землището на с. Жълт бряг,
АОС № 1023/24.01.2015 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 360.00 (триста и
шестдесет) лева за недвижим имот 000064 с площ 0.801 дка, НТП – изоставена
нива, VI категория, частна общинска собственост в землището на с. Жълт бряг
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 №87/23.02.2015г.относно приемане на оценка
и
продажба,чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот 012124 с площ
0.300 дка, НТП-нива, VI категория, частна общинска собственост в землището но
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 № 624
06.03.2015 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 012124 с площ 0.300 дка, НТП - нива, местност „Кънъка”, IV
категория, частна общинска собственост в землището на гр. Шивачево , АОС №
1028/24.01.2015 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 174.00 (сто
седемдесет и четири) лева за недвижим имот 012124 с площ 0.300 дка, НТП нива, местност „Кънъка”, IV категория, частна общинска собственост
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 ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх №88/23.02.2015г.относно приемане оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот 012123 с площ
0.300 дка, НТП-нива, IV категория, частна общинска собственост в землището на
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 № 625
06.03.2015 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 012123 с площ 0.300 дка, НТП - нива, местност „Кънъка”, IV
категория, частна общинска собственост в землището на гр. Шивачево, АОС №
1027/24.01.2015 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 174.00 (сто
седемдесет и четири) лева за недвижим имот 012123 с площ 0.300 дка, НТП нива, местност „Кънъка”, IV категория, частна общинска собственост
в
землището на гр. Шивачево.
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg

8

61 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 ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх №89/23.02.2015г.относно приемане на оценка
и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот 72165.47.11 с
площ 1.689 дка, НТП-изоставена орна земя, VI категория, частна общинска
собственост в землището на гр.Твърдица
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, 1 глас „против” и без
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 626
06.03.2015 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 72165.47.11 с площ 1.689 дка, НТП - изоставена орна земя,
местност „Водник”, VI категория, частна общинска собственост в землището на
гр. Твърдица, АОС № 1029/24.01.2015 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1098.00 (хиляда
деветдесет и осем) лева за недвижим имот 72165.47.11 с площ 1.689 дка, НТП изоставена орна земя, VI категория, частна общинска собственост 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 ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх №90/23.02.2015г.относно приемане на оценка и
продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот 72165.158.6 с
площ 0.237 дка, НТП - лозе, VI категория, частна общинска собственост в
землището на гр.Твърдица.
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 627
06.03.2015 г.
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg

9

61 редовно заседание на ОбС - Твърдица

2011-2015 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 72165.158.6 с площ 0.237 дка, НТП - лозе, местност “Ваел”, VI
категория, частна общинска собственост в землището на гр. Твърдица, АОС №
974/02.12.2014 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 154.00 (сто петдесет
и четири) лева за недвижим имот 72165.158.6 с площ 0.237 дка, НТП - лозе, VI
категория, частна общинска собственост 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 ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх №91/23.02.2015г относно приемане актуализация в
Програма 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 № 628
06.03.2015 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

А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ
Общински имот № 001022 – нива, VІ категория с площ 12.929 дка, м.”Бюик тарла”,
с.Жълт бряг.
Общински имот № 116007 – овощна градина, VІ категория с площ 6.060 дка,
м.”Къшла дере”, с.Сборище.
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg
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Общински имот № 116009 – овощна градина, VІ категория с площ 1.045 дка,
м.”Къшла дере”, с.Сборище.
Общински имот № 022001 – лозе, Х категория с площ 0.910 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 022002 – лозе, Х категория с площ 0.855 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 022005 – лозе, Х категория с площ 1.522 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 022007 – лозе, Х категория с площ 0.957 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 022009 – лозе, Х категория с площ 0.752 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 022010 – лозе, Х категория с площ 1.187 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 023001 – лозе, Х категория с площ 1.249 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 023003 – нива, Х категория с площ 1.457 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 023004 – нива, Х категория с площ 1.282 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 023005 – лозе, Х категория с площ 1.043 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 023007 – нива, Х категория с площ 0.919 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 023008 – нива, Х категория с площ 0.899 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 023009 – лозе, Х категория с площ 1.652 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 023010 – лозе, Х категория с площ 1.780 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 023011 – лозе, Х категория с площ 0.847 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 023012 – лозе, Х категория с площ 0.831 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 023013 – лозе, Х категория с площ 1.382 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 023014 – нива, Х категория с площ 1.163 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 023015 – нива, Х категория с площ 1.844 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 023016 – лозе, Х категория с площ 0.877 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 023017 – лозе, Х категория с площ 0.781 дка, м.”Марина гроб”,
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg
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с.Сборище.
Общински имот № 023018 – лозе, VІ категория с площ 0.918 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 024001 – лозе, VІ категория с площ 0.897 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 024003 – нива, Х категория с площ 0.516 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 024004 – нива, Х категория с площ 0.289 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 024005 – нива, Х категория с площ 0.444 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 024006 – нива, Х категория с площ 0.482 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 024007 – лозе, Х категория с площ 1.010 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 025001 – овощна градина, VІ категория с площ 0.974 дка,
м.”Марина гроб”, с.Сборище.
Общински имот № 025002 – овощна градина, VІ категория с площ 0.638 дка,
м.”Марина гроб”, с.Сборище.
Общински имот № 025003 – овощна градина, VІ категория с площ 0.791 дка,
м.”Марина гроб”, с.Сборище.
Общински имот № 025004 – овощна градина, VІ категория с площ 0.714 дка,
м.”Марина гроб”, с.Сборище.
Общински имот № 025005 – овощна градина, VІ категория с площ 0.800 дка,
м.”Марина гроб”, с.Сборище.
Общински имот № 025006 – лозе, Х категория с площ 0.765 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 025007 – лозе, Х категория с площ 0.814 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 025008 – лозе, Х категория с площ 0.854 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 025009 – нива, VІ категория с площ 0.561 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 025010 – овощна градина, VІ категория с площ 1.387 дка,
м.”Марина гроб”, с.Сборище.
Общински имот № 025011 – нива, VІ категория с площ 0.983 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 025012 – нива, VІ категория с площ 0.702 дка, м.”Марина гроб”,
с.Сборище.
Общински имот № 015020 – нива, ІХ категория с площ 2.316 дка, м.”Чотоклука”,
с.Боров дол.
Общински имот № 015028 – нива, ІХ категория с площ 1.137 дка, м.”Чотоклука”,
с.Боров дол.
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg
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Общински имот № 015081 – нива, ІХ категория с площ 2.446 дка, м.”Чотоклука”,
с.Боров дол.
Общински имот № 015014 – нива, ІХ категория с площ 1.690 дка, м.”Чотоклука”,
с.Боров дол.
Общински имот № 015033 – нива, ІХ категория с площ 0.824 дка, м.”Чотоклука”,
с.Боров дол.
Общински имот № 015087 – нива, ІХ категория с площ 3.255 дка, м.”Чотоклука”,
с.Боров дол.
Общински имот № 026020 – нива, ІХ категория с площ 1.008 дка, м.”Гьомджа”,
с.Боров дол.
Общински имот № 015007 – нива, ІХ категория с площ 2.871 дка, м.”Чотоклука”,
с.Боров дол.
Общински имот № 000502 – пасище, мера с площ 2.933 дка, м.”Аланджиево”,
с.Оризари.
Общински имот № 000510 – пасище, мера с площ 20.000 дка, м.”Кайрака”,
с.Оризари.
Общински имот № 000600 – пасище, мера с площ 26.200 дка, м.”Големите ливади”,
с.Оризари.
Общински имот № 000670 – пасище, мера с площ 3.369 дка, м.”Кавлака”,
с.Оризари.
Общински имот № 017002 – пасище, мера с площ 12.810 дка, м.”Армут сърта”,
с.Оризари.
Общински имот № 071001 – пасище, мера с площ 5.344 дка, м.”Желеви камъни”,
с.Оризари.
Общински имот № 128004 – пасище, мера с площ 7.972 дка, м.”Горно мараше”,
с.Оризари.
Общински имот № 140001 – пасище, мера с площ 3.912 дка, м.”Кайряка”,
с.Оризари.
Общински имот № 141004 – пасище, мера с площ 3.918 дка, м.”Карши чаир”,
с.Оризари.
Общински имот № 161011 – пасище, мера с площ 17.938 дка, м.”Старата кория”,
с.Оризари.
Общински имот № 161020 – пасище, мера с площ 1.538 дка, м.”Старата кория”,
с.Оризари
Общински имот № 166036 – пасище, мера с площ 14.989 дка, м.”Кайрака”,
с.Оризари
Общински имот № 000087 – пасище с храсти с площ 18.352 дка, м.”Кавлака”,
с.Оризари
Общински имот № 000098 – пасище с храсти с площ 12.817 дка, м.”Кавлака”,
с.Оризари
Общински имот № 000118 – пасище с храсти с площ 38.815 дка, м.”Сари яма”,
с.Оризари
Общински имот № 000215 – пасище с храсти с площ 13.221 дка, м.”Ержеплика”,
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg
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с.Оризари
Общински имот № 000508 – пасище с храсти с площ 80.000 дка, м.”Хърлеви
круши”, с.Оризари
Общински имот № 000512 – пасище с храсти с площ 30.330 дка, м.”Станчол дол”,
с.Оризари
Общински имот № 000525 – пасище с храсти с площ 16.561 дка, м.”Станчол дол”,
с.Оризари
Общински имот № 000531 – пасище с храсти с площ 23.700 дка, м.”Станчол дол”,
с.Оризари
Общински имот № 72165.315.525 – пасище с храсти с площ 27.008 дка, м.”Чилова
могила”, гр.Твърдица
Общински имот № 72165.402.682 – пасище с храсти с площ 66.700 дка,
гр.Твърдица
Общински имот № 72165.315.495 – пасище с храсти с площ 27.621 дка,
гр.Твърдица
Общински имот № 72165.315.974 – пасище с храсти с площ 552.727 дка,
гр.Твърдица
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх №92/23.02.2015г относно приемане обявяване на
недвижим имот публична общинска собственост, находящ се в гр. Твърдица,
местност „Ганев мост”, а именно: Поземлен имот с идентификатор
72165.188.1633 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Твърдица,
одобрени със Заповед РД-18-2/26.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК,
с площ 1726 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: друг вид земеделска земя, за частна общинска собственост.
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 629
06.03.2015 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 6, ал.1, във връзка с ал.3 от Закона за общинска
собственост и чл. 2 ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Обявява недвижим имот публична общинска собственост, находящ се в
гр. Твърдица, местност „Ганев мост”, а именно: Поземлен имот с идентификатор
72165.188.1633 по Кададстрална карта и кадастрални регистри на гр. Твърдица,
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg
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одобрени със Заповед РД-18-2/26.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК,
актуван с акт за публична общинска собственост № 971/02.12.2014 г., с площ 1726
кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: друг вид земеделска земя, за частна общинска собственост.
2. Възлага на Кмета на община Твърдица да предприеме необходимите
действия за изпълнение на решението
ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение с вх №93/23.02.2015г относно предварителен договор за
прехвърляне право на собственост по чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ с Марин
Иванов Маринов с постоянен адрес гр.Сливен, ул.”Даме Груев” бл.43, ап.18, ет.5.
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 630
06.03.2015 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 15, ал.3 във връзка с ал. 5 от ЗУТ, чл.53а от
НРПУРОИ
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Твърдица да прехвърли на Марин Иванов
Маринов, ЕГН 5109185802 с постоянен адрес гр. Сливен, ул. „Даме Груев” бл.
43, ап. 18, ет. 5, собствеността върху общински неурегулиран имот 255, кв. 13 с
площ 58.10 кв.м./петдесет и осем кв.м. и десет кв.см./, трайно предназначение:
урбанизирана, по плана на с. Боров дол, одобрен със Заповед № 2214/05.07.1964 г.
и Заповед № 450/16.06.2014 г. при съседи ПИ II - 254, кв.13; ПИ 253, кв.13; ПИ
230, кв.13; ПИ 229, кв.13, като придаваем към УПИ II – 230 със справедлива
пазарна стойност на имота, изготвена от оценител на имоти 168.49 лв./сто
шестдесет и осем лева четиридесет и девет стотинки/ и върху общински
неурегулиран имот 256, кв. 13 с площ 105.66 кв.м./ сто и пет кв.м. шестдесет и
шест кв.см./, трайно предназначение: урбанизирана, по плана на с. Боров дол,
одобрен със Заповед № 2214/05.07.1964 г. и Заповед № 450/16.06.2014 г. при
съседи ПИ II - 230, кв.13; р. „Чам дере”; ПИ 304, кв.13; ПИ 231, кв.13; улица, като
придаваем към УПИ II – 230 със справедлива пазарна стойност на имота,
изготвена от оценител на имоти 306.41 лв./триста и шест лева четиридесет и една
стотинки/.
2. Възлага на кмета на Кмета на Община Твърдица да сключи
предварителен и окончателен договор за имотите по т.1.

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

15

61 редовно заседание на ОбС - Твърдица

2011-2015 г.

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение с вх №94/23.02.2015г относно предоставяне на общински
пасища, мери и ливади на земеделски стопани животновъди за общо и
индивидуално ползване.
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 17 присъстващи
общински съветника с резултат: 14 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” и 3
гласа „конфликт на интереси” прие
РЕШЕНИЕ № 631
06.03.2015 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл. 37о и чл. 37и от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с чл. 24а, ал.2 от
същия закон
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема годишен План за паша и Правила за ползване и поддържане на
общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Твърдица за 2015 год.
в съответствие с Национални стандарти за поддържането земята в добро
земеделско и екологично състояние – Приложение № 1 , представляващо
неразделна част от настоящото решение.
2.Дава съгласие пасищата, мерите и ливадите да се предоставят за общо и
индивидуално ползване на земеделските стопани – животновъди и/или на техните
сдружения, включително и на тези, кандидатстващи в Разплащателната агенция
(РА) за получаване на директни плащания по Схемата за единно плащане на площ
(СЕПП) общински имоти и са поели задължение да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, съгласно Приложение № 2
3. Мерите и пасищата определени за общо ползване, се ползват
безвъзмездно от лица, отглеждащи пасищни селскостопански животни.
4.Пасищата, мерите и ливадите, определени за индивидуално ползване
могат да бъдат отдавани под наем без търг на собственици и ползватели на
животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ,
съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цени ,определени по
пазарен механизъм.
5. Останалите свободни пасища,мери и ливади, след разпределението по т.3
и т. 4 от Правилата за ползване на пасищата,мерите и ливадите на територията на
Община Твърдица, се отдават чрез търг на собственици на регистрирани пасищни
селскостопански животни и на лица поели задължение да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние.
6.Определя следните задължения на общината и ползвателите за
поддържането на общинските пасища, мери и ливади:
6.1 Задължения на общината :
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- Кметовете на населени места да предоставят на земеделските стопани,
отглеждащи животни или техните сдружения, данни за предлаганите имоти от
общинските пасища, мери и ливади находящи се на територията на съответното
кметство.
- Изисква от кметовете на населени места спазване на правилата по
отношение ползването на пасищата, мерите и ливадите за съответното землище.
6.2. Задължения на ползвателите.
- Ползвателите се задължават да ползват имотите единствено по начина
определен в т.2 и да ги поддържат , съгласно Национален стандарт 4.1; 4.2; 4.3;
4.4; 5.2. от “Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично
състояние”.
- да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените мери, пасища и
ливади на отделно стоящи дървета, без разрешение издадено от кмета на община
Твърдица;
- Сключените договори за повече от 1 година се вписват в Служба по
вписванията от и за сметка на ползвателя.
7. Възлага на кмета на Община Твърдица да извърши необходимите
действия за правилно и законосъобразно предоставяне под наем за общо и
индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ и сключи договори.
8 Определя срока на договора за ползване под наем на мери, пасища и
ливади от ОПФ за земеделски производители участващи по мярка 214 /
агроекологични плащания/, ползване на мери и пасища в НАТУРА 2000 и на
лицата поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично
състояние – 5 стопански години, сключен от Кмета на Община Твърдица.
9. При ползване на мерите, пасищата и ливадите общината и ползвателите
се задължават да спазват следните правила:
9.1. Да не променят предназначението им
9.2. Да не използват мерите, пасищата и ливадите за неземеделски нужди.
9.3. Да не се разорават.
9.4.Да почистват мерите, пасищата и ливадите от камъни, храстовидна и
плевелна и друга нежелана растителност, торене , ветеринарна профилактика и
други мероприятия , с които се цели да се подобрят условията за развитието на
добрите пасищни треви,без да се разрушава чимът.
9.5 Да не допускат замърсяването им с битови, строителни,
производствени, опасни и други отпадъци.
9.6. Забранява се паленето на растителност в мерите, пасищата и ливадите.
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9.7. Да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и други
увреждания.
9.8 Да извършват частично засяване или възстановяване и подхранване на
мерите и пасищата.
10. Възлага на кметовете на населените места и кметските наместници да
контролират изпълнението на настоящото Решение.
СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение с вх №95/23.02.2015г относно определяне на цени за паша
на селскостопански животни в общински горски фонд за 2015г.
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 14 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” и 3 гласа „конфликт на интереси” прие
РЕШЕНИЕ № 632
06.03.2015 г.
На основание чл.21, ал.1,т.7 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1.

Цени за паша на селскостопански животни в общински горски и
поземлен фонд за 2015 г.:

Селскостопански животни
Едър рогат добитък
Коне, катъри, магарета и мулета
Овце
Свине
Кози и ярета до 3 броя
Кози и ярета до 5 броя
Кози и ярета над 5 броя

Цена за 1 брой
1.50
0.80
0.30
2.00
2.00
2.50
6.00

2. Цените по т. 1 се заплащат преди издаване на позволително за паша.
ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение с вх №96/23.02.2015г относно проект на Наредба за
допълнение Наредбата за определянето и администратирането на местните такси
и цени на услуги на територията на Община Твърдица.
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 17 присъстващи
общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
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РЕШЕНИЕ № 633
06.03.2015 г.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 9 от Закона за местните данъци и
такси
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1.

Приема Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Твърдица, както следва:

§ 1. В преходните и заключителни разпоредби се прави следното
допълнение:
Създава се нов § 12 със следните алинеи:
„(1) В случаите, когато е заявено комплексно административно
обслужване за административни услуги по смисъла на
Административнопроцесуалния кодекс извършвани от община Твърдица,
стойността на комплексната услуга е равна на сбора от съответните
индивидуални такси или цени на услуги определение в размер по
съответния ред, които са включени в процедурата на комплексното
административно обслужване.
(2) За всички останали документи нужни като доказателства за
извършване на комплексна услуга, но издавани от административни
структури различни от общинска администрация се прилага документ за
платена такса.
(3) При заявено желание издадения индивидуален административен
акт да бъде получен чрез лицензиран пощенски оператор на адрес посочен
от заявителя се заплаща допълнително такса равна на цената на услугата на
лицензирания пощенски оператор.”
ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение с вх №97/23.02.2015г относно сеч и продажба на дървесина
от топола в поземлени имоти №72165.135.195; 72165.135.196; 72165.135.194;
72165.135.199; 72165.135.200; 72165.135.214; 72165.135.223; и 72165.107.201
собственост на Община Твърдица.
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” 1 глас
„въздържал се” и 1 глас „конфликт на интереси” прие
РЕШЕНИЕ № 634
06.03.2015 г.
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На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 46, ал.1, чл.49 ал. 1 т. 1, чл. 50 т.4
и чл. 54 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Възлага на Кмета на общината да извърши продажба на стояща дървесина
на корен от топола от поземлени имоти №72165.135.195; 72165.135.196;
72165.135.194; 72165.135.199; 72165.135.200; 72165.135.214; 72165.135.223; и
72165.107.201 собственост на Община Твърдица чрез търг с явно наддаване.
Приложение: Докладна записка от 02.02.2015 г. и Протокол от извършена
проверка от 09.02.2015 г.
ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение с вх №98/23.02.2015г относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Георги Василев Васков от гр.Твърдица, ул.”Филип Тотю”
№6.
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и 1 глас
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 635
06.03.2015 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1.

2.

3.

Отпуска еднократна финансова помощ на Георги Василев Васков
от гр. Твърдица, Община Твърдица в размер на 400.00
(Четиристотин) лв.
Сумата в размер на 400.00 лв. да бъде отнесена в дейност 122
„Общинска администрация” § 42-14 „Други помощи по решение на
Общински съвет”, след намаляване с 400.00 лв. на § 97-00 „Резерв
на непредвидени и неотложни разходи” – местни дейности.
Упълнопощава кмета на общината да извърши промените по
общинския бюджет.

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение с вх №99/23.02.2015г относно извършване на лесокултурна
дейност „Отглеждане на горски култури” в общински горски фонд.
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Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” и 1 клас „конфликт на интереси” прие
РЕШЕНИЕ № 636
06.03.2015 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.33, ал.1 т.3 от Наредба №
2/07.02.2013 г. на МЗХ и чл.89 т.3 от Закона за горите
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема план-сметка за извършването на лесокултурната дейност
„Отглеждане на двегодишни черборови култури” в отделите 136 букви „д”,
„е” и 133 буква „д” в размер на 2089.31 лв. /Две хиляди осемдесет и девет
лева и тридесет и една стотинки/ без ДДС.
2. Приема план-сметка за извършването на лесокултурна дейност
„Отглеждане на тригодишни тополови култури” в отдел 397 букви „л”, „у”,
„х” и 72165.406.50 /поземлен фонд/ в размер на 9779.86 лв. /Девет хиляди
седемстотин седемдесет и девет лева и осемдесет и шест стотинки/ без
ДДС.
3. Дава съгласие дейностите да се извършат от общината с наети по трудов
или граждански договор работници.
ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение с вх №100/23.02.2015г относно отдаване под наем на части
от имот публична общинска собственост, актуван с АОС № 560/19.02.2013г.
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се прие
РЕШЕНИЕ № 637
06.03.2015 г.
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 17, ал.1 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на община Твърдица
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на терени в които има преместваеми
обекти с идентификатори 72165.504.192.4 - площ 8 кв.м.; 72165.504.192.5 – площ
14 кв.м., представляващи части от имот с идетификатор 72165.504.192 - публична
общинска собственост, актуван с АОС № 560/ 19.02.2013 г. за срок от пет години.
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ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение с вх №101/23.02.2015г относно приемане планове на
читалищата и годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община
Твърдица.

Общински съвет – Твърдица след гласуване при 17 присъстващи общински
съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и „въздържал се прие
РЕШЕНИЕ № 638
06.03.2015 г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.26 а (1) и (2) от Закона за народните читалища
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1.

Приема Предложенията на читалищата и Годишната програма за
развитие на читалищната дейност в Община Твърдица през 2015 г.
Приложение 1 – планове на 9-те читалища и Програма

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение с вх №103/26.02.2015г относно допълване списъка на
лицата от община Твърдица, които имат право на транспортни разноски от
местоживеенето до местоработата и обратно за 2015г.
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се прие
РЕШЕНИЕ № 639
06.03.2015 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.40, ал.1 и ал. 2 от ПМС № 8/16.01.2015 г.
за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 г.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Допълва списъка на длъжностите и лицата, които имат право на
транспортни разноски за 2015 г. от местоживеене до месторабота и обратно с :
Боряна Илиева Иванова –ст. Специалист помощник лесничей, адрес гр.
Шивачево, ул. „Илия Узунов” 4, считано от 02.02.2015 г.
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ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разни
По т. 25 от Дневния ред ОбС не взе решение.

инж. Иван Петров
Председател на Общински съвет – Твърдица
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