ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ №160
30.09.2020г.
Възлагане на услугата „Патронажна грижа „ на „ Домашен социален патронаж”,
Твърдица като услуга от общ икономически интерес по проект „ Предоставяне на
патронажни грижи в общините Котел и Твърдица:, финансиран по административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 05 M9OP 001-2. 1030138- C01, по процедура BG 05 M9OP 001-2. 103 „ Патронажна грижа за възрастни хора
и лица с увреждания- Компонент 4” Оперативна програма „ Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020г., финансиране от ЕСФ.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от (ЗМСМА) и чл.18, ал.1, т.2 от Закона за
социално подпомагане, във връзка с Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 година,
предлагам Общински съвет - Твърдица да вземе следното:
РЕШЕНИЕ:
1. Общински съвет – Твърдица упълномощава кмета на община Твърдица да възложи
чрез Заповед изпълнението на услугата „Патронажна грижа” по проект „Предоставяне
на патронажни грижи в общините Котел и Твърдица”, финансиран по административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.1030138-С01 като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ на „Домашен социален
патронаж”, Твърдица, съдържаща всички необходими реквизити съгласно член 4 от
Решение на комисията от 20 декември 2011 година за УОИИ;
2. Общински съвет-Твърдица ще осъществява контрол върху предоставянето на
услугата съвместно с кмета на общината;
3. Финансираните услуги по административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.103-0138-С01 да се ползват от
потребителите без заплащане на такса;
4. Възлага на Кмета на община Твърдица да предприеме необходимите действия
по изпълнение на решението.
Решението се взема на основание чл.60, ал.1 от АПК с допускане на
предварително изпълнение
Решението е прието на дванадесето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 30.09.2020 г. по 21-ва точка на дневния ред и е
подпечатено с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС – Твърдица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ №163
30.09.2020г.
Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед” като
обезпечение на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.018-0025-C01З „Социалноикономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване
достъпа до образование“ Компонент1, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма “Наука
и образование за интелигентен растеж“.
На основание чл. 21, ал.1, т.10, и т. 23 от ЗМСМА предлагам Общинския съвет да вземе
следното :
1.Упълномощава кмета на Община Твърдица да подпише :
- Запис на заповед без протест и разноски, платим от поемателя - Министерство на
труда и социалната политика, в качеството му на Управляващ орган на Оперативна
програма „ Развитие на човешките ресурси“ в размер на 94 455,32 лева / деветдесет и
четири хиляди лева четиристотин петдесет и пет и 0.32 лв./ за обезпечаване на 100% от
стойността на допустимия аванс по договор № BG05М9OP001-2.018-0025-C01 за
проект „Комплексни мерки за социално-икономическа интеграция на уязвими групи
от Община Твърдица“.
2. На основание чл. 60 ал.1 от АПК се допуска предварително изпълнение на
решението. Мотиви за допускане на предварително изпълнение: защита на особено
важни обществени интереси и предотвратяване забавата на изпълнението, което може
да доведе до настъпване на значителни или трудно поправими вреди.
Решението се взема на основание чл.60, ал.1 от АПК с допускане на предварително
изпълнение
Решението е прието на дванадесето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 30.09.2020 г. по 24-та точка на дневния ред и е
подпечатено с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС – Твърдица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ №141
30.09.2020г.
На основание чл.21 ,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9 във връзка с чл.8,ал.6 от Закона за местните данъци и такси
,Общински съвет-Твърдица
РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Твърдица, както следва:
1.Чл.2,ал.1,т.3 се изменя ,както следва: „за ползване на детски
ясли,детски кухни,детски градини,лагери,общежития и социални услуги,финансирани
от общинския бюджет”.
2.В глава втора наименованието на раздел III се изменя,както следва:
„ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ,ДЕТСКИ ГРАДИНИ,ЛАГЕРИ И СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ,ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ”.
3.Чл.25 се изменя,както следва:
(1) „Лицата,ползващи социални услуги,финансирани от общинския
бюджет,заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно
лице”.
(2) „Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за
храна,постелен инвентар и облекло,перилни и хигиенни материали,транспортни
разходи за разнасяне на храната,както и съответната част от общите разходи за
електрическа и топлинна енергия,вода,канализация и битови отпадъци,с изключение на
даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица”.
Забележката под чл.25, ал.3 се отменя.
МОТИВИ
ОТНОСНО:НАПРАВЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ
ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ТВЪРДИЦА
1.Причини,които налагат приемането на изменението на подзаконовия нормативен
акт:
Синхронизиране на наредбата със законовите изисквания.
2.Цели,които се поставят:
Еднакво третиране на изискванията в закона и наредбата.
3.Финансови и други средства необходими за прилагането на новата уредба:
Проектът за изменението на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Твърдица не изисква нови
финансови или други средства.

4.Очаквани резултати от прилагането на наредбата:
Коректно прилагане на законодателството в областта на местните такси.
5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Решението е прието на дванадесето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 30.09.2020 г. по 2-ра точка на дневния ред и е подпечатено
с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС – Твърдица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
РЕШЕНИЕ №142
30.09.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет гр.Твърдица

Р Е Ш И:
1. Отпуска еднократна финансова помощ на Хюсеин Ахмедов Кечеджиев от
с.Бяла паланка, Община Твърдица в размер на 500 (петстотин) лв.
2. Сумата в размер на 500 лв. да бъде отнесена в дейност 122 ”Общинска
администрация” § 42-14 „Други помощи по решение на Общински съвет”, след
намаляване с 500 лв. на § 97-00 „Резерв на непредвидени и неотложни разходи” местни дейности.
3. Упълномощава кмета на Общината да извърши промените по общинския
бюджет.

Решението е прието на дванадесето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 30.09.2020 г. по 3-та точка на дневния ред и е подпечатено
с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС – Твърдица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
РЕШЕНИЕ №143
30.09.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Твърдица
РЕШИ:
1. Приема актуализирания план на общинския бюджет към 31.12.2019 г. по
приходите в размер на 17425766 лв., в т. ч.:
Приходи с държавен характер – 12277033 лв., в т. ч.:
- Обща субсидия и държавни трансфери по §§ 31-11- 10283471 лв.;
- Целеви трансфери по §§ 31-18 – 15698 лв.;
- Целеви трансфери по §§ 31-28 – 50821 лв.;
- Трансфери по § 61-00 – 855477 лв.
в т. ч.:трансфери по §§ 61-05- 373323 лв.;
- Трансфери от ПУДООС §§ 64-01 – 2475 лв.;
- Средства на училищата по §§ 88-03 - /-/ 59693 лв.;
- Преходен остатък на 01.01.2019 г. – /+/ 1128784 лв.
Приходи с общински характер- 5148733 лв., в т. ч.:
- Собствени бюджетни приходи- 2104110 лв.;
- Обща изравнителна субсидия за местни дейности §§ 31-12- 1532800 лв.;
- Целева субсидия за капиталови разходи §§ 31-13- 581600 лв.;
- Трансфери по § 61-00- /-/ 136208 лв.;
- Временни безлихвени заеми за сметки за средства от ЕС § 76-00 - /-/ 58571 лв.;
- Задължение по финансов лизинг - § 93-00 - /-/ 46460 лв.;
- Преходен остатък на 01.01.2019 г. /+/ 1171462 лв.
2. По разходите в размер на 17425766 лв., разпределени по функции както
следва:
- Общи държавни служби- 1656703 лв.;
- Отбрана и сигурност – 261778 лв.;
- Образование- 7809940 лв.;
- Здравеопазване- 277379 лв.;
- Социално осигуряване, подпомагане и грижи- 3560189 лв.;
- Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда – 1713197 лв.;
- Почивно дело, култура, религиозна дейност - 739015 лв.;
- Икономически дейности и услуги- 1234415 лв.;
- Разходи за лихви – 1140 лв.;
- Резерв за неотложни и непредвидени разходи - 172010 лв.
3. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Твърдица за
периода от 01.01. -31.12.2019 г. по прихода в размер на 15949261 лв. в т. ч.:
- Приходи в делегираните от държавата дейности- 10966589 лв.;
- Приходи в местните дейности- 4982672 лв.

4. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Твърдица за
периода 01.01. -31.12.2019 г. по разхода в размер на 15949261 лв., в т. ч.:
- Разходи в делегираните от държавата дейности – 11430534 лв., в т. ч.:
- От държавни трансфери- 10966589 лв.;
- От местни приходи /дофинансиране на държавни разходи с общински
приходи/- 463945 лв.;
- Разходи за местни дейности- 4518727 лв.
5. Приема окончателния годишен план и отчет за разходите за
строителство, основен ремонт и придобиване на материални и нематериални
дълготрайни активи съгласно Приложение № 3.
6. Приема отчета за общинския дълг през 2019 г., съгласно справка
Приложение 14.

Решението е прието на дванадесето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 30.09.2020 г. по 4-та точка на дневния ред и е подпечатено
с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС – Твърдица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
РЕШЕНИЕ №144
30.09.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията Общинския съвет –
Твърдица
РЕШИ:
Одобрява проекта за План схема за газификация към ПУП /подробен
устройствен план/ на гр.Твърдица,община Твърдица област Сливен – допълнение за
Обект: Газоснабдяване на Община Твърдица,подобект : „Газоразпределителна мрежа
на гр.Твърдица.

Решението е прието на дванадесето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 30.09.2020 г. по 5-та точка на дневния ред и е подпечатено
с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС – Твърдица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
РЕШЕНИЕ №145
30.09.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА /Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общински съвет- Твърдица
РЕШИ :
ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ за частично изменение на
ПУП – ПРЗ /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/за обхвата
на УПИ ІІ–Обществено застрояване, кв.5 по действащия Подробен устройствен
план/ПУП-ПРЗ/ на с.Жълт бряг, общ. Твърдица, област Сливен, одобрен със Заповед
№772 от 01.12.1987г.на кмета на Община Твърдица и имот пл.№ 197, допълнен към
кадастралния план на с.Жълт бряг със Заповед №331 от 02.10.2008г.на кмета на
Община Твърдица и възстановен на наследниците на Хасан Ферадов Османов с
Решение №316 / 25.07.2008г. на ОСЗГ – гр.Сливен ПУП – ПР на УПИ – II Обществено
застрояване, кв.5 по действащия Подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ на с.Жълт
бряг, общ.Твърдица, обл.Сливен, одобрен със Заповед №772 от 01.12.1987г. на кмета на
Община Твърдица, като се отделят два нови, равни по площ урегулирани поземлени
имота - УПИ – ХXIII 197 и УПИ – ХXIV 197, с обща площ съвпадаща с тази на
възстановения имот – 1320 кв. м. , съобразно изградените в имот пл.№ 197 две
жилищни сгради и УПИ – II Обществено застрояване и промяна на улично –
регулационните линии на улицата при о.т.18 в тупик до нова о.т.18а. ПУП – ПЗ за
УПИ – ХXIII197 и УПИ – ХXIV197, с устройствени показатели: Режим на застрояване
– Жм, Плътност на застрояване < 60%, Кинт < 1.2, Височина 1-3 (3-10м), Озеленяване
>40%.

Решението е прието на дванадесето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 30.09.2020 г. по 6-та точка на дневния ред и е подпечатено
с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС – Твърдица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
РЕШЕНИЕ №146
30.09.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Твърдица, Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
1.

Не приема актуализирания план на общинския бюджет към 30.06.2020 г. по
приходите в размер на 18577355 лв., в т. ч.:
Приходи с държавен характер – 13450379 лв., в т. ч.:
- Обща субсидия и държавни трансфери по §§ 31-11- 11805682 лв.;
- Целеви трансфери по §§ 31-18 – 2000 лв.;
- Целеви трансфери по §§ 31-28 – 40820 лв.;
- Трансфери по § 61-00 – 300939 лв.
в т. ч.:трансфери по §§ 61-05- 184283 лв.;
- Средства на училищата по §§ 88-03 - /-/ 110269 лв.;
- Преходен остатък на 01.01.2020 г. – /+/ 1411207 лв.
Приходи с общински характер- 5126976 лв., в т. ч.:
- Собствени приходи- 2187500 лв.;
- Обща изравнителна субсидия за местни дейности §§ 31-12- 1601200 лв.;
- Целева субсидия за капиталови разходи §§ 31-13- 664400 лв.;
- Трансфери по § 61-00- /-/ 87064 лв.;
- Трансфери от ПУДООС § 64-00 – 4999 лв.;
- Временни безлихвени заеми за сметки за средства от ЕС § 76-00 - 121006 лв.;
- Преходен остатък на 01.01.2020 г. /+/ 634935 лв.
2. Не приема актуализирания бюджет по разходите в размер на 18577355 лв.,
разпределени по функции както следва:
- Общи държавни служби- 1761604 лв.;
- Отбрана и сигурност – 282985 лв.;
- Образование- 9015931 лв.;
- Здравеопазване- 323889 лв.;
- Социално осигуряване, подпомагане и грижи- 3534474 лв.;
- Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда – 1388727 лв.;
- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - 471540 лв.;
- Икономически дейности и услуги- 1494567 лв.;
- Резерв за непредвидени и неотложни разходи - 303638 лв.

- Приходи в делегираните от държавата дейности- 5566575 лв.;
- Приходи в местните дейности- 1541791 лв.
3. Не приема отчета за изпълнение на бюджета на община Твърдица за
периода от 01.01. -30.06.2020 г. по прихода в размер на 7108366 лв., в т. ч.:

- Разходи в делегираните от държавата дейности – 5637403 лв., в т. ч.:
- От държавни трансфери- 5566575 лв.;
- От местни приходи /дофинансиране на държавни разходи с общински
приходи/- 70828 лв.;
- Разходи за местни дейности- 1470963 лв.

Решението е прието на дванадесето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 30.09.2020 г. по 7-ма точка на дневния ред и е подпечатено
с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС – Твърдица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
РЕШЕНИЕ №147
30.09.2020г.
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, Общински съветТвърдица
Р Е Ш И:
Допълва поименния списък по позиция № 13 с:
Доставка на лек автомобил-микробус на стойност 18000 лв. Средствата са от
бюджета на ДПЛУИ и ДПЛПР гр. Твърдица.

Решението е прието на дванадесето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 30.09.2020 г. по 8-ма точка на дневния ред и е подпечатено
с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС – Твърдица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ №148
30.09.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА /Закона за местното самоуправление и местната
администрация/ и чл.124 а , ал.1 и ал.5 от ЗУТ / Закон за устройство на територията
РЕШИ:
РАЗРЕШАВА изработването на ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – План за
застрояване / за ПИ №72165.222.2,местност „Кантона” землище
гр.Твърдица,община Твърдица област Сливен
за промяна на предназначението на част от имота от земеделска земя в
урбанизирана територия с устройствени показатели,характерни за Предимно
производствена зона/Пп/:Етажност:13,Н<10м,Плътност:80%,Кинт:2,5,Озеленяване:<20%

Решението е прието на дванадесето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 30.09.2020 г. по 9-та точка на дневния ред и е подпечатено
с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС – Твърдица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ №149
30.09.2020г.
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, Общински съветТвърдица
Р Е Ш И:
Допълва поименния списък с позиция № 16 „Аварийно възстановяване на мост
над река Тунджа между селата Близнец и Сърцево община Твърдица“ на стойност
41000 лв. Средствата са от преходния остатък с целеви характер за зимно поддържане
на четвъртокласна пътна мрежа.

Решението е прието на дванадесето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 30.09.2020 г. по 10-та точка на дневния ред и е
подпечатено с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС – Твърдица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ №150
30.09.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
1. Отменя решение № 109/30.07.2020 г. прието с Протокол № 9/30.07.2020 г. на
Общински Съвет – Твърдица.
2. Възлага на Кмета на Община Твърдица да извърши необходимите действия по
изпълнение на настоящото решение.

Решението е прието на дванадесето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 30.09.2020 г. по 11-та точка на дневния ред и е
подпечатено с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС – Твърдица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
РЕШЕНИЕ №151
30.09.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс,
предвид изложените в предложение с вх. № 1610/17.07.2020 г. фактически основания,
Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
1. Допуска
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №
134/30.07.2020 г., взето с Протокол № 9/30.07.2020 г. на Общински съвет – Твърдица,
като навсякъде в текста на решението номерът на имота да се чете:
№ 72165.507.2347, вместо № 72165.507.2147.
2. В останалата си част Решение № 134/30.07.2020 г., взето с Протокол №
9/30.07.2020 г. на Общински съвет – Твърдица остава непроменено.

Решението е прието на дванадесето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 30.09.2020 г. по 12-та точка на дневния ред и е
подпечатено с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС – Твърдица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ №152
30.09.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА/ Закона за местното самоуправление и местната
администрация/ и чл.124а, ал.1 чл.124б,ал.1 от ЗУТ /Закона за устройство на територията
Общинския съвет – Твърдица
РЕШИ:
Разрешава изработване на ПУП /Подробен устройствен план /-ПП / парцеларен
план/ за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за изграждане на трасе за оптичен
кабел в землищата на с.Бяла паланка,с.Жълт бряг ,с.Боров
дол,гр.Шивачево,общ.Твърдица ,област Сливен,като трасето извън границите на
населените места преминава през ПИ 07644.38.500 с НТП „местен път”, ПИ 07644.36.13
НТП „гори и храсти”, ПИ 07644.36.9 НТП „нива”, ПИ 07644.34.499, НТП „местен път”
ПИ 07644.34.7 НТП „дере”в землището на с. Бяла паланка,ПИ 29533.97.145 НТП
„местен път”, ПИ 29533.1.127 НТП „местен път”в землището на с.Жълт бряг, ПИ
05551.16.882 НТП „местен път”, ПИ 05551.18.886 НТП „за селскостоп.,горски”, ПИ
05551.22.889 НТП „местен път”землището на с.Боров дол, ПИ 15944.1.467 НТП „за
селскостоп.,горски,” ПИ 15944.1.468 НТП „за селскостоп.,горски,” ПИ 15944.1.469
НТП „за селскостоп.,горски,” ПИ 15944.25.154 НТП „за селскостоп.,горски”, ПИ
15944.26.885 НТП „водно течение,река”, ПИ 15944.26.908 НТП „дере”, ПИ
15944.27.154 НТП „за селскостоп.,горски”, ПИ 15944.271.738 НТП „за
селскостоп.,горски”, ПИ 15944.272.738 НТП „за селскостоп.,горски”, ПИ 15944.273.738
НТП „за селскостоп.,горски”, ПИ 15944.273.984 НТП „дере”,ПИ 15944.274.982 НТП
„местен път”, ПИ 15944.276.738 НТП „за селскостоп.,горски”, ПИ 15944.351.985 НТП
„за селскостоп.,горски”, ПИ 15944.352.985 НТП „за селскостоп.,горски”, ПИ
15944.353.985 НТП „за селскостоп.,горски”, ПИ 15944.354.985 НТП „за
селскостоп.,горски”, ПИ 15944.379.139 НТП „заместен път”в землището на
гр.Шивачево,всички общинска собственост и одобрява задание за неговото
проектиране.

Решението е прието на дванадесето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 30.09.2020 г. по 13-та точка на дневния ред и е
подпечатено с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС – Твърдица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
РЕШЕНИЕ №153
30.09.2020г.
На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.
21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Общинският съвет
РЕШИ:
Приема актуализация в Програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост в община Твърдица през 2020 г., съгласно приложение № 1

Приложение № 1
Описание на имота
I. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ
1. Общински имот № 72165.507.2375 с площ 332 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10м.,
трайно предназначение на територията – урбанизирана, гр. Твърдица.
2. Общински имот - УПИ IX-239, кв. 22 по пнана на с. Червенаковo с площ 694 кв.м.,
отреден за жилищно сторителство.
II. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ
1. Лекарски кабинет на втори етаж, част от сграда с идентификатор № 72165.504.240 с
площ 13 кв.м, гр. Твърдица.
2. Общински имот № 65499.147.30 с площ 998 кв.м., НТП – нива, шеста категория,
местност – „Трънова кория”, с. Сборище.
3. Общински имот № 65499.88.17 с площ 3188 кв.м., НТП – овощна градина, шеста
категория, местност „Чикаларе”, с. Сборище.
4. Общински имот № 65499.156.44 с площ 2502 кв.м., НТП – нива, четвърта категория,
местност „Кара куша”, с. Сборище.
5. Общински имот № 65499.214.4 с площ 5595 кв.м., НТП – нива, шеста категория,
местност „Герена” с. Сборище.
6. Общински имот № 65499.147.26 с площ 2998 кв.м., НТП – нива, осма категория,
местност „Трънова кория” С. Сборище.
7. Общински имот № 15944.3.19 с площ 995 кв.м., НТП – нива, пета категория, местност
„Чумерна”, гр. Шивачево.
8. Единадесет броя офис помещения с обща площ 278.55 кв.м., на втори и трети етаж от
сграда с идентификатор № 72165.505.2217.1, функционално предназначение – спортна
сграда/база, гр. Твърдица.
Решението е прието на дванадесето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 30.09.2020 г. по 14-та точка на дневния ред и е
подпечатено с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС – Твърдица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ №154
30.09.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, т. 3 и чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от
Закона за общинската собственост, Общинският съвет – Твърдица

РЕШИ:
1. Променя характера на собствеността на сграда с идентификатор №
72165.504.238.1 по КККР на гр. Твърдица, със застроена площ 274 кв.м., функц.
предназначение - сграда за детско заведение, от частна общинска собственост в
публична общинска собственост като имот предназначен за трайно задоволяване на
обществени потребности от местно значение.
2. Променя характера на собствеността на самостоятелен обект в сграда с
идентификатор № 72165.504.238.1.2 по КККР на гр. Твърдица с площ 254 кв.м., на
втори етаж от сграда с идентификатор № 72165.504.238.1, предназначение на
самостоятелния обект - за детско заведение, от частна общинска собственост в
публична общинска собственост като имот предназначен за трайно задоволяване на
обществени потребности от местно значение.
3. Променя характера на собствеността на самостоятелен обект в сграда с
идентификатор № 72165.504.238.1.3 по КККР на гр. Твърдица с площ 254 кв.м., на
трети етаж от сграда с идентификатор № 72165.504.238.1, предназначение на
самостоятелния обект - за детско заведение, от частна общинска собственост в
публична общинска собственост като имот предназначен за трайно задоволяване на
обществени потребности от местно значение.
Решението е прието на дванадесето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 30.09.2020 г. по 15-та точка на дневния ред и е
подпечатено с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС – Твърдица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
РЕШЕНИЕ №155
30.09.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 14, ал. 6 от Закона за общинска собственост, Общински съвет –
Твърдица
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се предостави под наем без търг или конкурс за откриване на
лекарски кабинет и част от обслужващо помещение с обща площ 13 кв.м. в здравна
служба гр. Твърдица, представляващ част от имот № 72165.504.240.1, частна общинска
собственост, актуван с АОС № 1104/21.01.216 г. на АСИМПК-ИП-Д-Р Пламена
Стефанова ЕООД на цена 9.10 лв. /без ДДС/ - месечен наем определен по реда на
Наредбата за базисни наемни цени за общински имоти.
2. Възлага на кмета на Община Твърдица да сключи договор за наем за срок от 5
/пет/ години.

Решението е прието на дванадесето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 30.09.2020 г. по 16-та точка на дневния ред и е
подпечатено с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС – Твърдица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
РЕШЕНИЕ №156
30.09.2020г.
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, Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим
имот № 72165.507.2375 по КККР на гр. Твърдица с площ 332 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1589/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1354.00 лв. (хиляда
триста петдесет и четири лева) за недвижим имот № 72165.507.2375 по КККР на гр.
Твърдица с площ 332 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м., частна общинска
собственост.
3. Упълномощава кмета на общината да организира и проведе публичен търг с
явно наддаване за продажба на гореописания недвижим имот – частна общинска
собственост.

Решението е прието на дванадесето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 30.09.2020 г. по 17-та точка на дневния ред и е
подпечатено с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС – Твърдица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ №157
30.09.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията и чл. 53а от
НРПУРОИ, Общински съвет – Твърдица
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Твърдица да прехвърли на Басри Алиосманов Емилов
собствеността върху общински имот с площ 475 кв.м. предаваема част към поземлен
имот УПИ І-209, кв. 23 по плана на с. Бяла паланка, актуван с АОС № 1618/07.07.2020
г.
2. Приема оценката на общински имот с площ 475 кв.м., изготвена от
лицензиран експерт оценител, възлизаща на 1881.00 лв. (хиляда осемстотин осемдесет
и един лева), без ДДС.
3. Възлага на кмета на Община Твърдица да сключи предварителен и
окончателен договор за прехвърляне право на собственост.

Решението е прието на дванадесето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 30.09.2020 г. по 18-та точка на дневния ред и е
подпечатено с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС – Твърдица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
РЕШЕНИЕ №158
30.09.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията и чл. 53а от
НРПУРОИ, Общински съвет – Твърдица
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Твърдица да прехвърли на Басри Алиосманов Емилов
собствеността върху общински имот с площ 175 кв.м. предаваема част към поземлен
имот УПИ ІI-209, кв. 23 по плана на с. Бяла паланка, актуван с АОС № 1619/07.07.2020
г.
2. Приема оценката на общински имот с площ 175 кв.м., изготвена от
лицензиран експерт оценител, възлизаща на 693.00 лв. (шестстотин деветдесет и три
лева), без ДДС.
3. Възлага на кмета на Община Твърдица да сключи предварителен и
окончателен договор за прехвърляне право на собственост.

Решението е прието на дванадесето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 30.09.2020 г. по 19-та точка на дневния ред и е
подпечатено с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС – Твърдица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
РЕШЕНИЕ №159
30.09.2020г.
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, Общински съвет –
Твърдица
РЕШИ:
1. Не дава съгласие за отдаване под наем в съвкупност на единадесет броя офис
помещения с обща площ 278.55 кв.м. на втори и трети етаж от сграда с идентификатор
№ 72165.505.2217.1 по КККР на гр. Твърдица, актуван с акт за публична общинска
собственост № 1096/11.11.2015 г., за административни нужди, описани в разпределение
по архитектурен обект на спортен комплекс – картинг писта, както следва:
Втори етаж
• В.07 – зала за пресконференции 25 ч. с площ 44.85 кв.м.
• В.08 – стая за стюарди с площ 18.19 кв.м.
• В.09 – помещение за медицински център с площ 18.19 кв.м.
Трети етаж
• В.06 – помещение за времеизмерване с площ 44.85 кв.м.
• В.07 – помещение за видеоконтрол с площ 18.19 кв.м.
• В.08 - помещение за говорителна с площ 18.19 кв.м.
• В.09 – помещение за ръководител на състезание с площ 17.38 кв.м.
• В.10 – помещение за секретариат с площ 17.87 кв.м.
• В.11 – стая за федерацията по картинг с площ 17.87 кв.м.
• В.12 – помещение за спортен ръководител с площ 18.12 кв.м.
• В.13 – стая за маршали с площ 44.85 кв.м.
2. Не упълномощава кмета на Община Твърдица да организира и проведе
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на горепосочените помещения с
начална месечна наемна цена 445.68 лв. /без ДДС/ и сключи договор за наем за срок от
10 (десет) години.

Решението е прието на дванадесето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 30.09.2020 г. по 20-та точка на дневния ред и е
подпечатено с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС – Твърдица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
РЕШЕНИЕ №161
30.09.2020г.
Опускане на еднократна финансова помощ на Елена Иванова Зрънкова от гр. Твърдица
кв. Козарево ул. „П.Боюклията” №3.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет- Твърдица
РЕШИ:
1.Отпуска еднократна финансова помощ на Елена Иванова Зрънкова от гр.Твърдица кв.
Козарево в размер на 500 (петстотин) лв.
2. Сумата в размер на 500 лв. да бъде отнесена в дейност 122 „ Общинска
Администрация” § 42-14 „Други помощи по решение на Общински съвет”, след
намаляване с 500 лв. на § 97-00 „ Резерв на непредвидени и неотложни разходи”местни дейности.
3. Упълномощава кмета на Община Твърдица да извърши промените по общинския
бюджет.

Решението е прието на дванадесето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 30.09.2020 г. по 22-ра точка на дневния ред и е
подпечатено с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС – Твърдица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
РЕШЕНИЕ №162
30.09.2020г.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, спазвайки Закона за горите и Наредба № 18/
07.10.2015г. Общински съвет- Твърдица:
РЕШИ:
Да се възложи изработване на горскостопански план на горските територии,
собственост на Община Твърдица по план сметка на утвърденото задание на РДГ
Сливен.
Цената на услугата е 87296,35 лв. без ДД.

Решението е прието на дванадесето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 30.09.2020 г. по 23-ра точка на дневния ред и е
подпечатено с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС – Твърдица

