РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
приети на 65-то редовно заседание, проведено на 09.06.2015 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
2. Предложение с вх. № 158/25.05.2015 г. относно отпускане на дърва за огрев
на Денка Велева Дюлгерова от с. Сборище;
3. Предложение с вх. № 159/25.05.2015 г. относно отчет на кмета на община
Твърдица за получените суми за командировки;
4. Предложение с вх. № 160/25.05.2015 г. относно отчет на председателя на
ОбС – Твърдиза за получените суми за командировки;
5. Предложение с вх. № 161/25.05.2015 г. относно приемане на актуализация
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост;
6. Предложение с вх. № 162/25.05.2015 г. относно предложение за участие на
община Твърдица с проект „Благоустрояване на гробищен парк и изграждане
на обреден дом”, пред Държавен фонд земеделие /ДФЗ/ Програма за
развитие на селските райони /ПРСР/;
7. Предложение с вх. № 163/25.05.2015 г. относно предложение за участие на
община Твърдица с проект „Ремонт и преустройство на сградата на
Общежитие – бивш „Минен техникум” – общинска собственост, в Общинска
административна сграда”, пред Държавен фонд земеделие /ДФЗ/ Програма за
развитие на селските райони /ПРСР/;
8. Предложение с вх. № 164/25.05.2015 г. относно предложение за участие на
община Твърдица с проект „Реконструкция на местен път Т-1 от км. 0+68 до
км. 2+170”, връх „Чумерна”, пред Държавен фонд земеделие /ДФЗ/ Програма
за развитие на селските райони /ПРСР/;
9. Предложение с вх. № 165/25.05.2015 г. относно предложение за участие на
община Твърдица с проект „Въвеждане на мерки за повишаване на
енергийната ефективност в сградата на СОУ „Георги Каравелов” гр.
Шивачево, пред Доверителен Екофонд /НДЕФ/ по Приоритетна ос 1 на
Националната схема за зелени инвестиции;
10. Предложение с вх. № 167/26.05.2015 г. относно допулване на Решение №
649/27.04.2015 г. на Общински съвет – Твърдица
11. Предложение с вх. № 168/26.05.2015 г. относно заняна на терени ОГФ с
ДГФ;
12. Предложение с вх. № 169/26.05.2015 г. относно разрешаване изработване на
проект за Подробен устройствен план – ПЗ за част от ПИ 72165.41.268 с
НТП „Нива”, местност „Шарабаница”, землище гр. Твърдица, общ.
Твърдица, извън границите на урбанизираните територии по чл. 124а, ал.1 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/
13. Предложение с вх. № 170/26.05.2015 г. относно предложение за участие на
община Твърдица с проект „Въвеждане на мерки за повишаване на
енергийната ефективност в сградата на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий 1914”,
гр. Твърдица, пред Национален доверителен фонд /НДЕФ/ по Приоритетна
ос 1 на Националната схема за зелени инвестиции;
14. Предложение с вх. № 171/26.05.2015 г. относно кандидатстване на община
Твърдица по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна
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финансова помощ BG05М90Р001-5.002 „Независим живот” на Оперативна
програма
„Развитие
на
човешките
ресурси”
2014-2020,
Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване”;
Инвестиционен приоритет №3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са
на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включтелно здравни и
социални
услуги
от
общ
интерес”
Специфична цел 1 към ИМ3:”Подобряване на достъпа на хора с увреждания
и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално
включване и здравеопазване.
15. Предложение с вх. № 172/26.05.2015 г. относно разрешаване изработване на
проект за Подробен устройствен план – ПЗ за ПИ 72165.157.799 с НТП
Нива”, местност „Ваел”, землище гр. Твърдица, общ. Твърдица, извън
границите на урбанизираните територии по чл.124а, ал.1 от Закона за
устройство на територията;
16. Предложение с вх. № 174/26.05.2015 г. относно предложение за участие на
община Твърдица с проект „Благоустрояване на площад „Свобода” – център
Твърдица, пространство между бивш Битов комбинат, сграда Социални
грижи, читалище Твърдица, бивш хотел Твърдица, чрез изработване на
единен ланшафтен проект с паркова и пешеходна зона” пред Държавен фонд
земеделие/ДФЗ/ Програма за развитие на селските райони /ПРСР/
17. Предложение с вх. № 189/08.06.2015 г. относно издаване на запис на
заповед от община Община Твърдица в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената
стойност след извършено авансово плащане по договор № 20/322/00792 от
27.11.2012 по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ за
Проект „Рехабилитация с подмяна на уличното осветление в 10 населени
места в община Твърдица”, сключен между Община Твърдица и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
18. Предложение относно изразяване на мотивирано становище по искане на
кмета на община Твърдица за обособяване на съдебен район със седалище
град Твърдица;
19. Разни
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 158/25.05.2015 г. относно отпускане на дърва за
огрев на Денка Велева Дюлгерова от с. Сборище;
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 660
09.06.2015 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, да бъдат отпуснати от ОГФ безвъзмездно пет кубика дърва за
огрев на Денка Велева Дюлгерова от с. Сборище, навършваща 101 години на
21.05.2015 г.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 159/25.05.2015 г. относно отчет на кмета на община
Твърдица за получените суми за командировки
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 661
09.06.2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема отчета за получените командировъчни пари от кмета на община
Твърдица, за периода 01.01.2015 г. до 31.03.2015 г. , в размер на 50.00 лв.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 160/25.05.2015 г. относно отчет на председателя на
ОбС – Твърдиза за получените суми за командировки
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, 1 глас „Конфликт на
интереси”, без „против” и „въздържал се” прие
На основание чл. 21, ал. 1, 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
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1. Приема отчета за получените командировъчни пари от Иван Георгиев Петров –
председател на Общински съвет гр. Твърдица, за периода 01.01.2015 г. до
31.03.2015 г., в размер на 1696.30.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 161/25.05.2015 г. относно приемане на актуализация
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 17 присъстващи
общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
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 № 72165.2.1 – нива, VІ категория с площ 0.671 дка, м.”Корията”,
гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.2.2 – нива, VІ категория с площ 0.820 дка, м.”Корията”,
гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.2.30 – нива, Х категория с площ 1.518 дка, м.”Корията”,
гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.2.39 – нива, VІ категория с площ 1.130 дка, м.”Корията”,
гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.194.3 – нива, VІ категория с площ 0.880 дка, м.”Ганев мост”,
гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.194.5 – нива, VІ категория с площ 0.531 дка, м.”Ганев мост”,
гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.194.6 – нива, VІ категория с площ 1.174 дка, м.”Ганев мост”,
гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.194.7 – нива, VІ категория с площ 0.246 дка, м.”Ганев мост”,
гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.194.8 – нива, VІ категория с площ 1.082 дка, м.”Ганев мост”,
гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.194.9 – нива, VІ категория с площ 1.231 дка, м.”Ганев мост”,
гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.194.10 – нива, VІ категория с площ 0.922 дка, м.”Ганев мост”,
гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.194.11 – нива, VІ категория с площ 1.187 дка, м.”Ганев мост”,
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg
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гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.194.16 – нива, VІ категория с площ 0.430 дка, м.”Ганев мост”,
гр.Твърдица.
В. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ
Общински имот № 001057– стопански двор с площ 2.209 дка, гр.Шивачево.
Общински имот № 000975 - изоставена нива, ІХ категория с площ 1.427 дка,
гр.Шивачево.
Общински имот УПИ ІІ, кв.76 по плана на гр.Шивачево с площ 576 кв.м.
Общински имот № 72165.163.15 – лозе, VІ категория с площ 0.761 дка, м.”Сухата
чешма”,гр.Твърдица.
Общински имот № 72165.163.24 – лозе, VІ категория с площ 0.989 дка, м.”Сухата
чешма”,гр.Твърдица.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 162/25.05.2015 г. относно предложение за участие на
община Твърдица с проект „Благоустрояване на гробищен парк и изграждане на
обреден дом”, пред Държавен фонд земеделие /ДФЗ/ Програма за развитие на
селските райони /ПРСР/
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
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 с проект „Благоустрояване на

гробищен парк и изграждане на обреден дом”, пред Държавен фонд земеделие
/ДФЗ/ Програма за развитие на селските райони /ПРСР/.
2. Упълномощава кмета на Община Твърдица да извърши всички правни и
фактически действия във връзка с комплектоване на проектно предложение за
кандидатстване по упоменатата в т. 1 от решението програма с определения за
кандидатстване проект.
3. Упълномощава кмета на община Твърдица да извършва всички правни,
финансови и фактически действия, подписва и подава всички необходими
документи във връзка с кандидатстването, реализирането и последващото отчитане
на проекта по посочената програма, както и да преупълномощава с дадените му
права при нужда.
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ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 163/25.05.2015 г. относно предложение за участие на
община Твърдица с проект „Ремонт и преустройство на сградата на Общежитие –
бивш „Минен техникум” – общинска собственост, в Общинска административна
сграда”, пред Държавен фонд земеделие /ДФЗ/ Програма за развитие на селските
райони /ПРСР/
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
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 с проект „Ремонт и
преустройство на сградата на общежитие – бивш „Минен техникум”–
общинска собственост, в Общинска административна сграда”, пред Държавен
фонд земеделие /ДФЗ/ Програма за развитие на селските райони /ПРСР/.
2. Упълномощава кмета на Община Твърдица да извърши всички правни и фактически
действия във връзка с комплектоване на проектно предложение за кандидатстване по
упоменатата в т. 1 от решението програма с определения за кандидатстване проект.
3. Упълномощава кмета на община Твърдица да извършва всички правни,
финансови и фактически действия, подписва и подава всички необходими
документи във връзка с кандидатстването, реализирането и последващото отчитане
на проекта по посочената програма, както и да преупълномощава с дадените му
права при нужда.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 164/25.05.2015 г. относно предложение за участие на
община Твърдица с проект „Реконструкция на местен път Т-1 от км. 0+680 до км.
2+170”, връх „Чумерна”, пред Държавен фонд земеделие /ДФЗ/ Програма за
развитие на селските райони /ПРСР/
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
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1.Дава съгласие община Твърдица да кандидатства с проект „Реконструкция на
местен път Т-1 от км.0+680 до км 2+170”, пред Държавен фонд земеделие /ДФЗ/
Програма за развитие на селските райони /ПРСР/.
2. Упълномощава кмета на Община Твърдица да извърши всички правни и фактически
действия във връзка с комплектоване на проектно предложение за кандидатстване по
упоменатата в т. 1 от решението програма с определения за кандидатстване проект.
3. Упълномощава кмета на община Твърдица да извършва всички правни,
финансови и фактически действия, подписва и подава всички необходими
документи във връзка с кандидатстването, реализирането и последващото
отчитане на проекта по посочената програма, както и да преупълномощава с
дадените му права при нужда.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 165/25.05.2015 г. относно предложение за участие на
община Твърдица с проект „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната
ефективност в сградата на СОУ „Георги Каравелов” гр. Шивачево и СОУ
„Неофит Рилски” гр. Твърдица, пред Доверителен Екофонд /НДЕФ/ по
Приоритетна ос 1 на Националната схема за зелени инвестиции
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
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 с проект „Въвеждане на мерки
за повишаване на енергийната ефективност в сградата на СОУ „Георги
Каравелов”гр. Шивачево” и СОУ „Неофит Рилски” град Твърдица, пред
Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ по Приоритетна ос 1 на Националната
схема за зелени инвестиции.
2. Упълномощава кмета на Община Твърдица да извърши всички правни и фактически
действия във връзка с комплектоване на проектно предложение за кандидатстване по
упоменатата в т. 1 от решението програма с определения за кандидатстване проект.
3. Упълномощава кмета на община Твърдица да извършва всички правни,
финансови и фактически действия, подписва и подава всички необходими
документи във връзка с кандидатстването, реализирането и последващото отчитане
на проекта по посочената програма, както и да преупълномощава с дадените му
права при нужда.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 167/26.05.2015 г. относно допълване на Решение №
649/27.04.2015 г. на Общински съвет – Твърдица.
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg
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Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 17, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на община Твърдица
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
§ 1. Допълва свое Решение № 649 прието на 63-то редовно заседание,
проведено на 27.04.2015 г. както следва:
Стар текст:
Дава съгласие за отдаване под наем на помещение от ОДЗ „Щастливо
детство” гр. Твърдица, ул. „Нов живот” № 13 с площ 11 кв.м., представляващо
част от имот – самостоятелен обект с идентификатор 72165.504.238.1.1, актуван с
акт за публична общинска собственост № 771/12.12.2013 г., за административни
нужди.”
Нов текст:
„1. Дава съгласие за отдаване под наем на помещение от ОДЗ „Щастливо
детство” гр. Твърдица, ул. „Нов живот” № 13 с площ 11 кв.м., представляващо
част от имот – самостоятелен обект с идентификатор 72165.504.238.1.1, актуван с
акт за публична общинска собственост № 771/12.12.2013 г., за административни
нужди.
2. Упълномощава кмета на Община Твърдица да организира и проведе
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение от ОДЗ
„Щастливо детство” гр. Твърдица, ул. „Нов живот” № 13 с площ 11 кв.м.,
представляващо част от имот – самостоятелен обект с идентификатор
72165.504.238.1.1, актуван с акт за публична общинска собственост №
771/12.12.2013 г. и сключи договор за наем за срок от 5 /пет/ години.”
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 168/26.05.2015 г. относно замяна на терени ОГФ с
ДГФ;
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 16
присъстващи общински съветника с резултат: 16 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
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1. Дава съгласие, кмета на община Твърдица г-н Атанас Атанасов да подаде
документи за замяна на общински горски терени с такива от държавен
горски фонд както следва:
- От ДГФ в имот № 72165.632.112 - 100 дка
- От ДГФ в имот № 72165.632.139 - 50 дка
2. Упълномощава кмета на община Твърдица г-н Атанас Атанасов да
предприеме всички правни и фактически действие по провеждането на
преговори, подготовката на предложения и воденето на кореспонденция с
ресорните институции и министерства във връзка с подготовката на
замяната на имоти.
3. Задължава кмета на община Твърдица г-н Атанас Атанасов след
определенето на параметрите на замяната със съответните ресорни
институции да внесе предложение в ОбС – Твърдица за вземане на решение
да извършване на всички фактически и правни действия във връзка със
замяната.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 169/26.05.2015 г. относно разрешаване изработване на
проект за Подробен устройствен план – ПЗ за част от ПИ 72165.41.268 с НТП
„Нива”, местност „Шарабаница”, землище гр. Твърдица, общ. Твърдица, извън
границите на урбанизираните територии по чл. 124а, ал.1 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 17 присъстващи
общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
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:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез възлагане от
заинтересованото лице на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за част
от ПИ 72165.41.268 в местността „Шарабаница” в землището на гр. Твърдица,
общ. Твърдица, като се спазят следните указания и условия:
• ПУП да обхваща част от поземлен имот №72165.41.268 в
местността „Шарабаница” в землището на гр. Твърдица;
• ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване с цел
преотреждането му за неземеделски нужди и присъединяване
към ПИ № 72165.41.267 отреден „За овцеферма до 200 овце”
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg
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• ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и
съдържанието на устройствените планове, както и всички
специализирани

законови

и

подзаконови

актове,

касаещи

устройството на територията;
• ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от
ЗУТ;
• Решението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2
от ЗУТ.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 170/26.05.2015 г. относно предложение за участие на
община Твърдица с проект „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната
ефективност в сградата на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий 1914”, гр. Твърдица и НЧ
Просвета 1898” гр. Шивачево, пред Национален доверителен фонд /НДЕФ/ по
Приоритетна ос 1 на Националната схема за зелени инвестиции
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
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 с проект „Въвеждане на
мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата на НЧ ”Св. Св.
Кирил и Методий 1914”, гр. Твърдица и НЧ Просвета 1898” гр. Шивачево,
пред Национален Доверителен Екофонд (НДЕФ) по Приоритетна ос 1 на
Националната схема за зелени инвестиции.
2. Упълномощава кмета на Община Твърдица да извърши всички правни и
фактически действия във връзка с комплектоване на проектно предложение за
кандидатстване по упоменатата в т. 1 от решението програма с определения за
кандидатстване проект.
3. Упълномощава кмета на община Твърдица да извършва всички правни,
финансови и фактически действия, подписва и подава всички необходими
документи във връзка с кандидатстването, реализирането и последващото
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода”, тел. 0454/42440, fax. 0454/44049, e-mail: obs_tv@abv.bg
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отчитане на проекта по посочената програма, както и да преупълномощава с
дадените му права при нужда.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 171/26.05.2015 г. относно кандидатстване на община
Твърдица по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05М90Р001-5.002 „Независим живот” на Оперативна програма
„Развитие
на
човешките
ресурси”
2014-2020,
Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване”
Инвестиционен приоритет №3: „Повишаване на достъпа до услуги, които
са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включтелно здравни и
социални
услуги
от
общ
интерес”
Специфична цел 1 към ИМ3:”Подобряване на достъпа на хора с увреждания и
хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално
включване и здравеопазване.
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
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 по процедура на
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-5.002
„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване
на социалното включване”, Инвестиционен приоритет №3: „Повишаване на
достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени,
включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 1
към ИП3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в
невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и
здравеопазване”.
2. Подкрепя дейността на звеното за услуги в домашна среда към Домашен
социален патронаж - гр. Твърдица, създадено с решение №113 от 27.06.2012г. на
ОС - Твърдица по процедура „Помощ в дома”.
3. Община Твърдица да поддържа услуги за социално включване в
общността или в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване,
след одобряване на окончателния доклад по проекта.

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

11

65 редовно заседание на ОбС - Твърдица

2011-2015 г.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение с вх. № 172/26.05.2015 г. относно разрешаване изработване
на проект за Подробен устройствен план – ПЗ за ПИ 72165.157.799 с НТП Нива”,
местност „Ваел”, землище гр. Твърдица, общ. Твърдица, извън границите на
урбанизираните територии по чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на
територията;
Общински съвет – Твърдица след поименно при 17 присъстващи
общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
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:
• ОТЛАГА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В СЛЕДВАЩО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

–

ТВЪРДИЦА

НАПРАВЕНОТО

ПРЕДЛОЖЕНЕ за разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план – ПЗ за ПИ 72165.157.799 с НТП
Нива”, местност „Ваел”, землище гр. Твърдица, общ. Твърдица,
извън границите на урбанизираните територии по чл.124а,
ал.1 от Закона за устройство на територията;!

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение с вх. № 174/26.05.2015 г. относно предложение за участие на
община Твърдица с проект „Благоустрояване на площад „Свобода” – център
Твърдица, пространство между бивш Битов комбинат, сграда Социални грижи,
читалище Твърдица, бивш хотел Твърдица, чрез изработване на единен
ланшафтен проект с паркова и пешеходна зона” пред Държавен фонд
земеделие/ДФЗ/ Програма за развитие на селските райони /ПРСР/
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
На основание чл . 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
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1. Дава съгласие община Твърдица да кандидатства с проект „Благоустрояване на
площад „Свобода” – център Твърдица, пространството между бивш Битов
комбинат, сграда Социални грижи, читалище Твърдица, бивш Хотел
Твърдица, чрез изработване единен ланшафтен проект с паркова и пешеходна
зона.” пред Държавен фонд земеделие /ДФЗ/ Програма за развитие на селските
райони /ПРСР/.
2. Упълномощава кмета на Община Твърдица да извърши всички правни и
фактически действия във връзка с комплектоване на проектно предложение за
кандидатстване по упоменатата в т. 1 от решението програма с определения за
кандидатстване проект.
3. Упълномощава кмета на община Твърдица да извършва всички правни,
финансови и фактически действия, подписва и подава всички необходими
документи във връзка с кандидатстването, реализирането и последващото отчитане
на проекта по посочената програма, както и да преупълномощава с дадените му
права при нужда.
СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение с вх. № 189/08.06.2015 г. относно издаване на запис на
заповед от община Община Твърдица в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената
стойност след извършено авансово плащане по договор № 20/322/00792 от
27.11.2012 по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ за
Проект „Рехабилитация с подмяна на уличното осветление в 10 населени
места в община Твърдица”, сключен между Община Твърдица и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция;
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 17
присъстващи общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на общината Твърдица да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 163 871 лв. (Сто шестдесет и три хиляди
осемстотин седемдесет и един лв.) за обезпечаване на 110 % от стойността на
допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 20/322/00792 от 27.11.2012 по мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места“ за Проект „Рехабилитация с подмяна на
уличното осветление в 10 населени места в община Твърдица” сключен
между Община Твърдица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
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2. Възлага на кмета на Община Твърдица да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане на ДДС по договор №
20/322/00792 от 27.11.2012 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: мотивирано становище по искане на кмета на община Твърдица
за обособяване на съдебен район със седалище гр. Твърдица;
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 17 присъстващи
общински съветника с резултат: 17 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), във връзка с писмо на кмета на община
Твърдица изх.№ 1909/02.04.2015г.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Изразява мотивирано становище, че искането на кмета на община Твърдица
за обособяване на съдебен район със седалище град Твърдица следва да се
одобри.
Мотиви: Община Твърдица е под юрисдикцията на Сливенски съдебен район
и е единствената община в област Сливен, която е без собствен съдебен район.
Липсата на собствен съдебен район представлява затруднение за жителите на
общината да ползват услугите на районен съд, съдебно изпълнителна служба,
служба по вписвания, бюро за съдимост, районна прокуратура и нотариус. В
последните години е констатиран постоянен ръст на наказателните, гражданските,
изпълнителните и нотариални производства в които страни са физически и
юридически лица от община Твърдица. Броят на тези производства е съпоставим
с натовареността на по-малките съдебни района от страната. Във връзка с
предстоящата съдебна реформа, новите модели и правила за обслужване, и
тенденцията институциите да са по-близо до хората, считаме че е необходимо да
бъде обособен съдебен район със седалище град Твърдица с граници
административните граници на община Твърдица, както и включването на други
населении места от съседни общини.

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разни
По т. 19 от Дневния ред ОбС не взе решение.
инж. Иван Петров
Председател на Общински съвет – Твърдица

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

14

