ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
РЕШЕНИЕ№21
11.02.2020г.
На основание чл.21 ,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.1,ал.2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съветТвърдица
РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните
данъци на територията на община Твърдица, както следва :

§1.В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
„(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на
общината сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти, разполо
жени в строителните граници на населените места и селищните образувания, и поземле
ните имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението
по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на
предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.“
§2. В чл. 16 ал. 4 се изменя така:
„(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на
общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. Данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация и при наличие на счетоводни
данни, определени в нарушение на приложимото счетоводно законодателство.
Определянето на данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.“
§3. В чл. 29 ал. 2 се отменя.
§4. В чл. 36 се създават нови ал. 3 и 4:
„(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 2,
лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат
данъка в двумесечен срок от получаването му.
(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5,
6, 8 и 9 от Закона за местните данъци и такси, както и за получени и предоставени
дарения от юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност.“
§5. В чл. 39:
а) в ал. 2 се създава нова т. 5:
„5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 59, ал. 4 от Закона за
местните данъци и такси.“;
б) в ал. 3 изречение трето се изменя така:
„При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока
по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси, като в случай че същата не е подадена в
посочения срок, служител на общинската администрация образува служебно партида за
превозното средство въз основа на данните,налични в общината и в регистъра на
населението.“;

§6.В чл. 47, ал. 1, т. 2 след думите „на регистрация“ се добавя „при доставки
на услуги по чл. 97а и“.

§7. В чл. 57:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител
на общинската администрация въз основа на данни от Единната система за
туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма, като броят на
предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.“;

МОТИВИ
ОТНОСНО:НАПРАВЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

1.Причини,които налагат приемането на изменението на подзаконовия нормативен
акт:
В изпълнение на чл.1,ал.2 от Закона за местните данъци и такси и привеждане на
подзаконовия нормативен акт в съответствие с разпоредбите на закона.
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 изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци
на територията на Община Твърдица не изисква нови финансови или други средства.
4.Очаквани резултати от прилагането на наредбата:
Коректно прилагане на данъчното законодателство в областта на местните данъци.
5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Твърдица не противоречи на
норма от по висока йерархия и на европейското законодателство.

Решението е прието на пето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 11.02.2020 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№22
11.02.2020г.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 77, чл. 79 във връзка с чл. 75 от Административно – процесуалния
кодекс и чл. 26, ал. 1, ал.2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, чл. 22, ал. 1
от Закона за управление на отпадъците Общински съвет – Твърдица
РЕШИ:
Приема Наредба за изменение на Наредба за управление на отпадъците на
територията на Община Твърдица, както следва:
1. Отменя Раздел ХІ Административно – наказателни разпоредби
Чл.37, ал. (1), ал. (2) и ал. (3) се отменя
МОТИВИ

Относно: Направено предложение за изменение на Наредба за управление на
отпадъците на територията на Община Твърдица
1. Причини, които налагат приемането на изменението:
Във връзка с образувано административно дело № 261 по описа на съда за 2019 г. ,
образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Сливен и Решение №
193/16.10.2019 г. на Административен съд гр. Сливен са обявени за нищожни чл. 35 и
чл. 36 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Твърдица,
които са в противоречие с чл. 22, чл. 133-156 от Закона за управление на отпадъците,
оспорените текстове са отменени, като противоречащи на материалния закон,
съответно чл. 37 не намира приложение, поради отмяната на горните два текста.
2. Целите, които се поставят:
Привеждане на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община
Твърдица в съответствие с актове от по – висока степен, какъвто е Закона за управление
на отпадъците.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредбата:
За изменението на Наредбата за управление на отпадъците на територията на
Община Твърдица, не са необходими допълнителни финансови средства.
3. Очаквани резултати от прилагането:
С приемане изменението на Наредбата за управление на отпадъците на територията
на Община Твърдица, местната нормативна уредба ще бъде в съответствие с
нормативни актове от по- висока степен, какъвто е Закона за управление на отпадъците.
4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганото изменение на Наредбата не е в противоречие на нормативен акт от
по- висока степен и е в съответствие с правото на Европейския съюз.
В изпълнение на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, в 30 – дневен
срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страницата на Общината,
Общински съвет – Твърдица предоставя възможност на всички граждани, юридически
лица и др., да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на
Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Твърдица.

Решението е прието на пето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 11.02.2020 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№23
11.02.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
Приема “Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост в Община Твърдица през 2020 г.”

Решението е прието на пето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 11.02.2020 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№24
11.02.2020г.
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, Общински съвет –
Твърдица.
РЕШИ:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на стоматологичен кабинет и обслужващи
помещения с обща площ 22 кв.м. в здравна служба с. Сборище представляващи част от
имот публична общинска собственост, актуван с АОС № 49/13.07.2000 г.
2. Възлага на кмета на Община Твърдица да извърши процедура по провеждане
на публичен търг с явно наддаване и сключи договор за наем за срок от пет години.

Решението е прието на пето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 11.02.2020 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№25
11.02.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинска собственост, Общински съвет
– Твърдица
РЕШИ:
1. Да се прекрати съсобствеността между община Твърдица и Генка Драганова
Владова, наследник на Драган Стоянов Чотов върху поземлен имот УПИ XVI-858, кв.
52 по плана на гр. Шивачево, НТП – за жилищно строителство с площ 600 кв.м., чрез
изкупуване дела на община Твърдица, представляващ 400/600 (четиристотин върху
шестстотин) идеални части, равняващи се на 400 кв. м., АОС 1524/19.11.2019 г.
2. Приема оценката на общинската част от недвижимия имот, изготвена от
лицензиран експерт оценител, възлизаща на 2824.00 лв. /две хиляди осемстотин
двадесет и четири лева/.
3. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими действия
по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на пето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 11.02.2020 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№26
11.02.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8 ал. 1 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинска собственост, чл. 17, ал.
1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на община Твърдица, Общински съвет – Твърдица
РЕШИ:
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на
помещение с площ 58 кв.м., намиращо се на втори етаж в източно крило от
нефункциониращо училище - част от имот публична общинска собственост с
идентификатор № 72165.503.161.1, актуван с АОС № 557/15.02.2013 г. за срок от пет
години, с начална месечна наемна цена – 19.14 лв. /без ДДС/.
2. Упълномощава кмета на Община Твърдица да организира и проведе публичен
търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от гореописаният имот – публична
общинска собственост.

Решението е прието на пето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 11.02.2020 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№27
11.02.2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в
страната, Общински съвет – Твърдица
РЕШИ:

1. Приема отчета за получените командировъчни пари от кмета на
община Твърдица, за периода от 01.07.2019 година до 30.09.2019 година, в
размер на 50 лева.
2. Приема отчета за получените командировъчни пари от кмета на
община Твърдица, за периода от 01.10.2019 година до 31.12.2019 година, в
размер на 60 лева.

Решението е прието на пето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 11.02.2020 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№28
11.02.2020г.
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 Стефка Костадинова
Стойчева собствеността върху общински имот с площ 53 кв.м. предаваема част към
поземлен имот УПИ ХХІІ-684, кв. 29 по плана на гр. Шивачево, актуван с АОС №
1532/22.11.2019 г.
2. Дава съгласие Община Твърдица да прехвърли на Стефка Костадинова
Стойчева собствеността върху предаваема част от улица с площ 5 кв.м.
3. Дава съгласие Стефка Костадинова Стойчева да прехвърли на Община
Твърдица собствеността върху част от имот ХХІІ-684, кв. 29 по плана на гр. Шивачево
за отчуждаване към улица с площ 4 кв.м.
4. Приема оценката на общински имот с площ 53 кв.м., изготвена от лицензиран
експерт оценител, възлизаща на 222.00 лв. (двеста двадесет и два лева), без ДДС.
5. Приема оценката на част от улица с площ 5 кв.м., изготвена от лицензиран
експерт оценител, възлизаща на 21.00 лв. (двадесет и един лева), без ДДС.
6. Приема оценката за отчуждената площ от 4 кв.м., изготвена от лицензиран
експерт оценител, възлизаща на 16.80 лв. (шестнадесет лева и осемдесет стотинки).
7. Възлага на кмета на Община Твърдица да сключи предварителен и
окончателен договор за прехвърляне право на собственост.

Решението е прието на пето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 11.02.2020 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№29
11.02.2020г.
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
Общински съвет гр. Твърдица
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 стопанската
2020-2021 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
жителите на населеното място , отглеждащи пасищни селскостопански животни в
дребни земеделски стопанства или от образуваните колективни стада.
4.Пасищата, мерите и ливадите, определени за индивидуално ползване се
отдават под наем без търг на собственици и ползватели на животновъдни обекти,
регистрирани в Интегрираната информационна 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, 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 за една стопанска година.
6.Определя следните задължения на общината и ползвателите за поддържането
на общинските пасища, мери и ливади:
6.1 Задължения на общината :
- 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.
- Кметът на общината назначава комисия, която разпределя необходимата за
всеки кандидат площ , като при разпределението предимство имат кандидати , които до
датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори срокът на
който изтича през 2020 год.
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 1,2,3,4,5,6,7 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;
- да опазват електропреносните и други съоръжения и инсталации, както и
водоемите в предоставените им имоти.
-Сключените договори за повече от 1 година се вписват в Служба по
вписванията от и за сметка на ползвателя и се регистрират в Общинската служба по
земеделие .
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. С ползвателите на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ се сключват договори
за наем за срок от 5 / пет / стопански години, считано от , когато се предоставят по
реда на чл.37 и от.ал.1 до ал.12 от ЗСПЗЗ и за срок от 1 /една/ стопанска година , когато
се предоставят по реда на чл.37 и , ал. 13 и ал.14 от ЗСПЗЗ , считано от 01.10.2020 г.
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.
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 .
9.9 .Ползвателите нямат право да заграждат предоставените им за ползване
пасища, мери и ливади , както и да изаграждат в тях временни постройки без знанието
и съгласието на общината, освен в изрично разрешените случаи.
10. Възлага на кметовете на населените места и кметските наместници да
контролират изпълнението на настоящото Решение.
Решението е прието на пето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 11.02.2020 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№30
11.02.2020г.
На основание чл. 21,ал.1,т.11 от ЗМСМА /Закона за местното самоуправление и
местната администрация/ и чл.124а, ал.1 от ЗУТ /Закона за устройство на територията/
Общинския съвет – Твърдица
РЕШИ:
1.Одобрява задание и разрешава изработване на ПУП /Подробен Устройствен
План –ПР/ за частично изменение на ПУП- ПР на УПИ ІІІ общ.,УПИ IV общ, УПИ V
общ., УПИ VI общ. в кв.31б и УПИ IV- за „озеленяване” в кв.32 по действащия План за
Регулация на кв.”Козарево”,гр.Твърдица,Община Твърдица,Област Сливен.
2.Проектните материали на ПУП-ПР да се съобразят с изискванията на ЗУТ,
Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ и Наредба № 8 от 14.06.2001г за Обема и съдържание на
устройствените планове.

Решението е прието на пето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 11.02.2020 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№31
11.02.2020г.
На основание чл. 21 ал. 1 т.23 и т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 7, ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и
за ползването на дървесина и недървестни горски продукти и на Постановление № 316
от 24.11.2011 г. на Министерски съвет, ОбС – Твърдица
РЕШИ:
Приема одобрен Годишен план за ползване на дървесина през 2020 година в
горски територии, собственост на Община Твърдица.
Приложение: Годишен план за ползване на дървесина през 2020 година в гори,
собственост на Община Твърдица -1 бр.

Решението е прието на пето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 11.02.2020 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№32
11.02.2020г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, и чл. 37в, ал. 16
от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и постъпило искане вх. № РД-07-22-1 / 27.12.2019 г. от Директора на
ОД „Земеделие „ гр.Сливен с приложени Заявления на ползвателите на полските
пътища и канали за землищата на Община Твърдица.Общински съвет -. Твърдица
РЕШИ:

1. Дава съгласие да бъдат предоставени за ползване под наем при
условията и разпоредбите на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ на проектираните в
плана за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за
земеразделяне, в картата на съществуващите и възстановими стари реални
граници и в картата на възстановената собственост напоителни канали,
които не функционират, но попадат в масивите на ползване на съответния
ползвател по постъпило искане вх. № РД-07-22-1 / 27.12.2019 г. от
Директора на ОД „Земеделие „ гр.Сливен с приложени Заявления за
землищата на територията на Община Твърдица, както следва:
- За землище гр. Твърдица – 51 броя заявления;
- За землище с. Близнец
- 6 броя заявления;
- За землище с. Оризари – 36 броя заявления;
- За землище с.Сборище – 20 броя заявления;
- За землище с.Сърцево
– 3 броя заявления;
- За землище с. Червенаково – 9 броя заявления;
- За землище гр. Шивачево – 10 броя заявления;
2. Възлага на кмета на Община Твърдица да сключи договори за
наем с ползвателите на съответния масив , подали Заявление до
председателя на комисията по чл. 37в, ал.1от ЗСПЗЗ за стопанска 20192020 година по цена в размер на средното годишно рентно плащане за
съответното землище на територията на Община Твърдица.
Решението е прието на пето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 11.02.2020 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№33
11.02.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет - Твърдица
РЕШИ :
Приема “Стратегия за управление на общинската собственост на Община
Твърдица за периода 2020 г. - 2024 г.”

Решението е прието на пето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 11.02.2020 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№34
11.02.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 66а от Закона за общинската
собственост и чл. 4 от НРПУРОИ, Общинският съвет - Твърдица
РЕШИ:
Приема отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното
управление през 2019 година.
ОТЧЕТ
за състоянието на общинската собственост
и резултатите от нейното управление
за 2019 година

Общината е административно-териториална единица в Република България, в
която се осъществява местното самоуправление, самостоятелно юридическо лице и има
право на собственост.
Общинската собственост е постоянен източник на приходи за общинския
бюджет и обезпечава финансирането на голямата част от общинските дейности.
Основен принцип, регламентиран в Закона за общинската собственост е, че имотите и
вещите – общинска собственост, се управляват в интерес на населението на Общината с
грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са
предоставени. Съгласно Закона за общинската собственост имотите - общинска
собственост се разделят на публична и частна, съобразно предназначението и статута
им. В първата група имоти са включени паркове, площади, водоеми, сграден фонд,
чиито предназначение е задоволяване на обществени потребности от местно значение.
Втората група имоти се разделя на жилищни и нежилищни. Жилищните имоти служат
за задоволяване на жилищни нужди. Нежилищните имоти включват застроени и
незастроени парцели /урегулирани поземлени имоти/, сграден фонд, земеделски земи
от общинския поземлен фонд, земи и гори от общинския поземлен фонд.
Водещ планов документ за дейността през отчетния период е Годишната
програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приета с
Решение № 475/31.01.2019 по Протокол № 49 на Общински съвет – Твърдица.
Управлението на общинската собственост през 2019 година се извършваше в
съответствие с нормативната база включваща: Закон за общинската собственост;
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
Наредба за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд и гаражиобщинска собственост; Наредба за базисни наемни цени за общински имоти на

територията на община Твърдица; Закон за концесиите; Закон за собствеността; Закон
за собствеността и ползването на земеделските земи; Закон за устройство на
територията. В изпълнение на изискването за предоставяне на информация в общински
съвет за състоянието и управлението на общинската собственост е изготвен настоящия
отчет - на основание чл. 66а от Закона за общинската собственост. Дейността по
управлението и разпореждането на общинската собственост беше организирана в
следните направления:
І. ДЕЙНОСТ ПО ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА
Дейността по идентификацията на собствеността е свързана с издирване и
проучване на имоти и предприемане на действия по актуване на общинската
собственост. Към 31.12.2019 г. в община Твърдица са съставени общо 1532 броя актове
за общинска собственост. През 2019 г. са съставени 144 броя за застроени и
незастроени недвижими имоти, земеделски земи и гори от които 137 броя за частна
общинска собственост и 7 броя за публична общинска собственост. Броят на ново
съставените актове не може да бъде показател за ново придобити имоти, тъй като след
влизане в сила на кадастралната карта за гр. Твърдица се съставят нови актове.
Проучване и актуване на имоти се е извършвало предимно при наличието на
инициатива за разпореждане с имоти общинска собственост. През 2019 г. този процес
продължи да бъде доста интензивен, тъй като за всички имоти, включени в годишната
програма за управление и разпореждане с общинска собственост са съставени актове за
общинска собственост.
ІІ. ДЕЙНОСТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Дейностите по управление на собствеността се извършват чрез предоставяне
право на управление, право на ползване и отдаване под наем. Сделките по управление и
разпореждане с общинска собственост са предхождани от предложение до общинския
съвет, решение, обяви, подготовка на тръжна и конкурсна документация и провеждане
на търг или конкурс.
За отчетния период в Общински съвет Твърдица са внесени 37 броя
предложения, свързани с управление и разпореждане с общинска собственост.
Проведени са 7 броя търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 285 общински
имота. Сключени са договори за наем за 259 общински имота.
През разглеждания период от наеми са постъпили 212894.64 лв. при планирани
183000.00 лв.
Община Твърдица има една общинска концесия от която са постъпили 20981.58
лв. при планувани 20981.58 лв.
Системно се осъществява контрол по спазване клаузите на сключените договори
и по редовността на плащанията.
ІІІ. ДЕЙНОСТ ПО РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Дейностите по разпореждане с общинска собственост се извършват чрез
продажба, замяна, делба, възмездно и безвъзмездно учредяване на ограничени вещни
права.
През 2019 г. са проведени 4 броя търгове за извършване на разпоредителни
сделки. Сключени са 14 договора за продажба на общински имоти.

През отчетния период от продажба на общински имоти са постъпили 35639.49
лв. при планирани 65000.00 лв.
От притежаваните 89040 дка гори през 2019 година от продажба на дървесина и
дърва за огрев са постъпили в общината 1504745.98 лв. при планирани 1085000.00 лв.
ІV. ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ ИМОТИ
През 2019 година не са придобити нови имоти чрез закупуване, дарения или
безвъзмездно право на управление.
V. ДЕЙНОСТ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ И ДРУЖЕСТВА
В архива на „Общинска собственост” се съхраняват всички отчуждителни и
реституционни преписки, извършени продажби, преписки по отстъпено право на
строеж до настоящия момент. Това обуславя извършването на множество
справки, издаването на удостоверения и копия от документи на граждани и
юридически лица, поддържат се в актуалност главните регистри за частна и
публична общинска собственост, поддържа се регистъра на издадените
разрешителни за ползване на воден обект - язовири публична общинска
собственост, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „б” на ЗВ и регистъра за
разпоредителните сделки, ежемесечно се подготвят справки до Районна
прокуратура за разпоредителните сделки съгласно изискванията на ЗОС.
Относно състоянието на общинската собственост през отчетния период,
поддръжката и ремонтите на вещите и имотите общинска собственост е извършвана в
рамките на предвидените бюджетни и привлечени средства.
В заключение община Твърдица през изминалата 2019 г. е управлявала и се
е разпореждала с имотите - общинска собственост законосъобразно, в интерес на
населението на общината и с грижата на добър стопанин.

Решението е прието на пето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 11.02.2020 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№35
11.02.2020г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, и чл. 37в, ал. 10
от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи
Общински съвет гр. Твърдица
РЕШИ:
1. Дава съгласие за предоставяне под наем на общински имоти – земеделски земи
определени по реда на чл. 37 в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019- 2020 год.
2. Възлага на кмета на Община Твърдица да сключи договори за наем с
ползвателите на земи от общински поземлен фонд по реда на чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ за
стопанската 2019- 2020 година по цена в размер на средното годишно рентно плащане
за съответното землище на територията на Община Твърдица.

Решението е прието на пето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 11.02.2020 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№36
11.02.2020г.
На основание чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна
администрация и чл.66,ал.1 от Закона за местните данъци и такси,Общински
съвет-Твърдица
РЕШИ:
Одобрява План-сметка за разходите за дейностите по събирането,извозването и
обезвреждането на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване на територията на община Твърдица за 2020 година съгласно
Приложение №1.

Решението е прието на пето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 11.02.2020 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№37
11.02.2020г.
На основание чл.21 ,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.1,ал.2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съветТвърдица
РЕШИ:
Приема Наредба за изменение на Наредбата за определянето размера на местните
данъци на територията на община Твърдица, както следва :
§1.В чл. 51 ал.1,т.4 думите „12 и 13“ се заличават.

Решението е прието на пето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 11.02.2020 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№38
11.02.2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т 15 от ЗМСМА, чл. 21 и чл. 22 от Закон за
регионалното развитие и чл. 62, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закон за
регионалното развитие, ОбС - Твърдица
РЕШИ:
Определя представител на Областния съвет за развитие на област Сливен.
Общински съветник Мирослав Христанов Дяков от страна на Общински съвет –
Твърдица.

Решението е прието на пето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 11.02.2020 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№39
11.02.2020г.
Приемане на бюджета на Община Твърдица за 2020 г.
На основание чл. 21, ал.1, т.6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, и във връзка с разпоредбите на
Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
РЕШИ:
1.Приема бюджета на община Твърдица за 2020 г. както следва:
По прихода в размер на 17 362 725 лв. съгласно приложение № 1, в т. ч.:
Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности 12 274 690 лв. в т. ч.:
- Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 10 973 752 лв.
- Преходен остатък – 1 411 207 лв.
- Чужди средства за училищата по §§88-03 - /-/ 110 269 лв.
Приходи за финансиране на местни дейности – 5 088 035 лв., в т.ч.:
- Данъчни приходи – 526 000 лв.
- Неданъчни приходи – 1 661 500 лв.
- Трансфери за местни дейности- 1 601 200 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи – 664 400 лв.
- Преходен остатък - 634 935 лв.
По разходите в размер на 17 362 725 лв., разпределени по функции, групи, дейности
и параграфи, съгласно ЕБК за 2020 г. - приложение № 2
- За делегираните държавни дейности – 12 425 894 лв.
в т. ч: от държавен трансфер- 12 274 690 лв.
- дофинансиране – 151 204 лв.
-За местните дейности – 4 936 831 лв.
2.Приема поименен списък за разпределение на разходите за строителство, основен
ремонт и придобиване на дълготрайни активи за 2020 г. в размери съгласно
приложение № 3.
3.Приема
разпределение
на
преходния
остатък
към
31.12.2019г.,
съгласно приложение № 4.
4.Приема числеността, средствата за работни заплати и разпределението им по
месеци за делегираните от държавата дейности и местните дейности за 2020 г., съгласно
приложение № 5, 5А и 5Б.
5.Приема следните лимити за разходи:

5.1.Средства за социално битово и културно обслужване- съгласно приложение № 6.
5.2.Средства за представителни разходи - съгласно приложение № 7.
5.3.Средства за подпомагане разходите за погребения - съгласно приложение № 8.
5.4.Разходи за подпомагане издръжката на пенсионерски клубове и клуба на инвалида
Твърдица - съгласно приложение № 9.
5.5.Разходи за подпомагане дейността на спортни клубове и дружества на територията на
общината - съгласно приложение № 10.
5.6.Транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се
намират в различни населени места- съгласно приложение № 11.
6. Одобрява индикативен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз,
съгласно Приложение № 12.
7. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2020 г. и определя максимален размер на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., съгласно Приложение № 13.
8. Приема бюджета на общината по разпоредители с бюджети както следва:
Общинска администрация /в т.ч. кв. Козарево, с. Червенаково, с. Близнец и
Сърцево и с. Жълт бряг/ - 6 648 889 лв.;
Кметство гр. Шивачево – 1 097 248 лв.;
Кметство с. Сборище- 493 918 лв.;
Кметство с. Боров дол- 109 047 лв.;
Кметство с. Бяла паланка – 266 669 лв.;
Кметство с. Оризари -227 523 лв.;
ДПЛУИ и ДПЛПР гр. Твърдица- 2 615 876 лв.;
СУ гр. Твърдица – 2 733 215 лв.;
СУ гр. Шивачево -1 926 559 лв.;
ОУ с. Сборище – 619 389 лв.;
ОУ с. Бяла паланка – 391 291 лв.;
НУ с. Оризари – 144 102 лв.;
Исторически музей- Твърдица – 53 999 лв.
9. Приема актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности на Община
Твърдица за периода 2019-2022 г.
10. Упълномощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
10.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели
за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет,
при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
10.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в една дейност или от
една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
10.3. При наличие на свободен финансов ресурс по бюджетната банкова сметка на
общината заемообразно да се ползват финансови средства за разплащания по проектите, по
които се налага ползването на временни безлихвени заеми.
Решението е прието на пето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 11.02.2020 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№40
11.02.2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 8. от ЗМСМА, ОбС – Твърдица
РЕШИ:

1. Отпуска еднократна финансова помощ на Донка Йорданова Стоянова
от с. Оризари, в размер на 500 (петстотин) лева.
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 пето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 11.02.2020 г. по 21-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№41
11.02.2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 8. от ЗМСМА, ОбС – Твърдица
РЕШИ:
1. Отпуска еднократна финансова помощ на Йордан Йовов Стоянов от гр.
Твърдица, в размер на 500 (петстотин) лева.
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 пето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 11.02.2020 г. по 22-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№42
11.02.2020г.
На основание чл.21, ал.1, т. 15 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация и чл.64а, ал.1 и ал.2 от Закона за защита при бедствия, Общински
съвет -Твърдица
РЕШИ:

1.Определя за представител в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
общински съветник Данчо Киров Михайлов.

Решението е прието на пето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 11.02.2020 г. по 23-та точка на дневния ред и е
подпечатено с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС - Твърдица

