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

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
РЕШЕНИЕ №81
от 21.05.2020г.

На основание чл.21,ал.1 т.9 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.15 от Наредбата за упражняване правата на собственик на община
Твърдица, върху капитала на търговските дружества, Общински съвет-Твърдица,
Р Е Ш И:
І.Определя за представител в Общото събрание на „ДЗ и СР-Нова Загора” ООД Петко
Борисов Ненов- зам. кмет на Община -Твърдица
ІІ.Относно предложения дневен ред, същия да гласува както следва:
1. По т.1 от дневния ред: Приемане на Отчет и Баланс за 2019г.-ЗА.
2. Избор на Председател и Протоколчик, които се избират за периода от 1 година, считано
от датата на Общото събрание-ЗА.
Предложение за Председател- Катя Динева, предложение за протоколчик- Недка Славова
Решението се взема на основание чл.60 ал.1 от АПК с допускане на предварително
изпълнение.
Решението е прието на седмо редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 21.05.2020 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

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

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
РЕШЕНИЕ №60
21.05.2020г.
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

Описание на имота
I. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ
1. Общински имот № 72165.507.2236 с площ 420 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м.,
трайно предназначение на територията – урбанизирана, гр. Твърдица.
2. Общински имот № 72165.507.2175 с площ 271 кв.м., НТП – ниско застрояване до 10 м.,
трайно предназначение на територията – урбанизирана, гр. Твърдица.
II. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ
1. Общински терен № 4а с площ 18 кв.м. ул. „Ленин” гр. Шивачево.
2. Три броя помещения с обща площ 37.50 кв.м. представляващи част от имот с пл. № VI420, кв. 22, здравна служба с. Сборище.
3. Помещение с площ 15 кв.м. представляващ част от имот УПИ XIV-73, кв. 70, здравна
служба гр. Шивачево.
4. Общински имот № 72165.39.1 с площ 149 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност
„Шарабаница”, гр. Твърдица.
5. Общински имот № 72165.39.3 с площ 776 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност
„Шарабаница”, гр. Твърдица.
III. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ОТСТЪПИ ПРАВО НА
СТРОЕЖ

1. Общински имот № 72165.410.885 с площ 123 кв.м., НТП – пасище, шеста категория,
местност „Веждата”, гр. Твърдица.
Настоящата актуализация в програмата за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост е приета с Решение
№60/21.05.2020 г. на Общински съвет – Твърдица.

Решението е прието на седмо редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 21.05.2020 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 №61
21.05.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, § 27, ал. 2 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
1. Дава съгласие, наследниците на Ахмед Хасанов Караахмедов, бивш жител на
с. Жълт бряг, община Твърдица, област Сливен да бъдат обезщетени с 2334/13106
идеални части от имот № 000087, НТП - изоставена нива, седма категория, местност
„Кирезлик”, целия с площ 13106 кв.м., общинска собственост, в землището на с. Жълт
бряг, община Твърдица, област Сливен.
2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими действия
във връзка с извършване на обезщетението.

Решението е прието на седмо редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 21.05.2020 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 №62
21.05.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, § 27, ал. 2 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
1. Дава съгласие, наследниците на Димитър Иванов Раднев, бивш жител на с.
Градско, община Сливен, област Сливен да бъдат обезщетени с имот № 015020, НТП –
нива, шеста категория с площ 20000 кв.м., местност „Яранлъка”, общинска
собственост, в землището на с. Жълт бряг, община Твърдица, област Сливен.
2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими действия
във връзка с извършване на обезщетението.

Решението е прието на седмо редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 21.05.2020 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 №63
21.05.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, § 27, ал. 2 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
1. Дава съгласие, наследниците на Иван Тодоров Бъчваров, бивш жител на гр.
Твърдица, община Твърдица, област Сливен да бъдат обезщетени с имот №
72165.507.2171, НТП – ниско засторяване /до 10 м./ с площ 627 кв.м., трайно
предназначение на територията – урбанизирана, общинска собственост, по КККР на гр.
Твърдица, община Твърдица, област Сливен.
2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими действия
във връзка с извършване на обезщетението.

Решението е прието на седмо редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 21.05.2020 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 №64
21.05.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, § 27, ал. 2 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
1. Дава съгласие, наследниците на Фатмегюл Ризова Ахмедова, бивш жител на с.
Жълт бряг, община Твърдица, област Сливен да бъдат обезщетени със следните имоти,
както следва:
- № 025025 с площ 5061 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност
„Екенлика” в землището на с. Жълт бряг, общ. Твърдица;
- № 020036 с площ 3742 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Кору
янъ” в землището на с. Жълт бряг, общ. Твърдица;
- № 025027 с площ 644 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност „Екенлика”
в землището на с. Жълт бряг, общ. Твърдица;
- № 050037 с площ 2000 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория,
местност „Балък янъ” в землището на с. Жълт бряг, общ. Твърдица;
- № 049011 с площ 1335 кв.м., НТП – овощна градина, шеста категория местност
„Балък янъ” в землището на с. Жълт бряг, общ. Твърдица;
- 1089/3081 идеални части част от имот № 000080 с обща площ 3081 кв.м., НТП изоставена нива, седма категория, местност ''Кирезлик'' в землището на с. Жълт бряг,
общ. Твърдица.
2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими действия
във връзка с извършване на обезщетението.

Решението е прието на седмо редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 21.05.2020 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 №65
21.05.2020г.
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 21 кв.м. в здравна
служба гр. Шивачево, представляващ част от имот УПИ XIV-73, кв. 70, частна
общинска собственост, актуван с АОС № 16/18.03.1999 г. на Д-р Здравко Ценков
Пенков на цена 10.50 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 седмо редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 21.05.2020 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 №66
21.05.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 17 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 три броя помещения с обща площ 37.50
кв.м. за откриване на дрогерия в здравна служба с. Сборище, представляващи част от
имот с пл. № VI-420, кв. 22, публична общинска собственост, актуван с АОС №
49/13.07.2000 г.
2. Възлага на кмета на Община Твърдица да извърши процедурата по
провеждане на публичен търг с явно наддаване и сключи договор за наем за срок от 5
/пет/ години.

Решението е прието на седмо редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 21.05.2020 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 №67
21.05.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, § 27, ал. 2 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
1. Дава съгласие, наследниците на Кязим Веизов Алиев, бивш жител на с. Жълт
бряг, община Твърдица, област Сливен да бъдат обезщетени със следните имоти, както
следва:
- № 026017 с площ 3364 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност
„Екенлика” в землището на с. Жълт бряг, общ. Твърдица;
- № 025008 с площ 1301 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност
„Екенлика” в землището на с. Жълт бряг, общ. Твърдица;
- № 021003 с площ 1567 кв.м., НТП – нива, шеста категория, местност
„Екенлика” в землището на с. Жълт бряг, общ. Твърдица;
- 1992/3081 идеални части част от имот № 000080 с обща площ 3081 кв.м., НТП изоставена нива, седма категория, местност „Кирезлик” в землището на с. Жълт бряг,
общ. Твърдица;
- 1000/6997 идеални части част от имот № 001013 с обща площ 6997 кв.м., НТП
– нива, шеста категория, местност „Боик тарла” в землището на с. Жълт бряг, общ.
Твърдица;
- 1056/8255 идеални части част от имот № 025028 с обща площ 8255 кв.м., НТП
– нива, шеста категория, местност „Екенлика” в землището на с. Жълт бряг, общ.
Твърдица;
- 1067/8425 идеални части част от имот № 026019 с обща площ 8425 кв.м., НТП
– нива, шеста категория, местност „Екенлика” в землището на с. Жълт бряг, общ.
Твърдица.
2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими действия
във връзка с извършване на обезщетението.

Решението е прието на седмо редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 21.05.2020 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 №68
21.05.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124а, ал.1 , чл.109 ал.2 от Закона за устройство на територията
Общинския съвет – Твърдица
РЕШИ :
Разрешава изработване на 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 и
одобрява заданието

Решението е прието на седмо редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 21.05.2020 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 №69
21.05.2020г.
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 Подробен устройствен план/ -ПП /парцеларен
план/ за елементите на техническата инфрастр укт ура извън границите на
населеното място за линеен обект В и К схема за ПИ 067014 местност
„Дингил тепе”землище с.Оризари,общ.Твърдица ,област Сливен.

Решението е прието на седмо редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 21.05.2020 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 №70
21.05.2020г.
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 УПИ-XXXIII, кв. 1 по плана на гр. Шивачево с площ 619 кв.м., отреден за
жилищно строителство, частна общинска собственост, АОС № 1530/19.11.2019 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 2340.00 лв. (две хиляди
триста и четиридесет лева) за недвижим имот УПИ-XXXIII, кв. 1 по плана на гр.
Шивачево с площ 619 кв.м., отреден за жилищно строителство, 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 седмо редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 21.05.2020 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 №71
21.05.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА /Закона за местното самоуправление и местната
администрация/ и чл. 56,ал.2 от ЗУТ / Закон за устройство на територията /и Наредба на
Общински Съвет Твърдица приета с Решение № 188/31.03.2005 год. изм. с Решение № 341
/29.07.2013г.
РЕШИ:
Дава съгласие разполагане на временен преместваем павилион за търговска дейност
върху общински терен между о.т.185 , о.т.94 и о.т.95, част от парк по ПУП на
с.Сборище,община Твърдица,област Сливен, одобрен със Заповед № 1900 от 24.09.1964
год.

Решението е прието на седмо редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 21.05.2020 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 №72
21.05.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА /Закона за местното самоуправление и местната
администрация/ и чл. 56,ал.2 от ЗУТ / Закон за устройство на територията /и Наредба на
Общински Съвет Твърдица приета с Решение № 188/31.03.2005 год. изм. с Решение № 341
/29.07.2013 год.

РЕШИ:
Дава съгласие за разрешение за разполагане на преместваеми гаражи върху общински
терен в УПИ І „за жилищно строителство” кв.62 по улица”Петър Атларски” между
о.т.180, о.т.181и о.т.179,о.т.177 по ПУП на гр.Шивачево,общ.Твърдица област Сливен

Решението е прието на седмо редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 21.05.2020 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 №73
21.05.2020г.
РЕШЕНИЕ №73
21.05.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА.
РЕШИ:
Дава съгласие за изграждането на „ Паметник на загиналите във войните/опълченци
1877-1878г., 1912-1913г., 1915- 1918г., 1944-1945г./ жители на гр. Твърдица” по
отношение на ситуирането и скулптурното предложение.

Решението е прието на седмо редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 21.05.2020 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 №74
21.05.2020г.
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:
Приема следната промяна:
Позиция № 1 „Преустройство на помещение в сграда на медицински център гр.
Твърдица” – увеличение с 1936 лв. /от резерва по § 97-00/.

Решението е прието на седмо редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 21.05.2020 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 №75
21.05.2020г.

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:
Приема отчета за получените командировъчни пари от кмета на община
Твърдица, за периода от 01.01.2020 година до 31.03.2020 година, в размер на 70
лева.

Решението е прието на седмо редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 21.05.2020 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 №76
21.05.2020г.

По протокол № 7 / 21.05.2020г.
На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.002-0030 от 09.05.2019г. по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Ремонт на сградата на Средно училище
„Неофит Рилски“, гр. Твърдица” сключен между ДФ „Земеделие” и Община
Твърдица, седалище и адрес на управление: гр. Твърдица, пл. Свобода, №1, ЕИК по
БУЛСТАТ 000590704, идентификационен номер по ДДС № BG000590704,
представляван от Атанас Христов Атанасов
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Твърдица да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер
до 470 441,35лева, (словом: четиристотин и седемдесет хиляди четиристотин
четиридесет и един лева тридесет и пет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения
размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG06RDNP001-7.002-0030 от 09.05.2019г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР),
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР) за Проект „Ремонт на сградата на Средно училище „Неофит Рилски“, гр.
Твърдица” сключен между Община Твърдица и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Твърдица да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.002-0030 от
09.05.2019г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
Настоящото решение е прието на седмо редовно заседание на общински съвет,
проведено на 21.05.2020г. , Протокол № 7 , т 18. от дневния ред по доклад
вх.№1506/08.05.2020г. при кворум от 17 общински съветника и след проведено
съгласно чл. 21, ал1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
поименно гласуване - с 17гласа „за”, .без„против” и „въздържали се” и е подпечатано с
официалния печат на общински съвет ...

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 №77
21.05.2020г.

По протокол № 7 / 21.05.2020г.
На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.002-0030 от 09.05.2019г. по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Ремонт на сградата на Средно училище
„Неофит Рилски“, гр. Твърдица”, сключен между ДФ „Земеделие” и Община
Твърдица, седалище и адрес на управление: гр. Твърдица, пл. Свобода, №1, ЕИК по
БУЛСТАТ 000590704 идентификационен номер по ДДС № BG000590704,
представляван от Атанас Христов Атанасов.
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Твърдица да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер
до 94 088,27 лева, (словом: деветдесет и четири хиляди осемдесет и осем лева,
двадесет и седем стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения за финансиране
разход за ДДС към заявка за авансово плащане по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.002-0030 от 09.05.2019г. по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Ремонт на сградата на Средно училище
„Неофит Рилски“, гр. Твърдица” сключен между Община Твърдица и ДФ
„Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Твърдица да подготви необходимите документи за
получаване на заявения за финансиране разход за ДДС към заявка за авансово плащане
по договор № BG06RDNP001-7.002-0030 от 09.05.2019г. и да ги представи пред ДФ
„Земеделие”.
Настоящото решение е прието на седмо редовно заседание на общински съвет,
проведено на 21.05.2020г. , Протокол № 7 , т 19. от дневния ред по доклад
вх.№1507/08.05.2020г при кворум от 17 общински съветника и след проведено
съгласно чл. 21, ал1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
поименно гласуване - с 17гласа „за”, .без„против” и „въздържали се” и е подпечатано с
официалния печат на общински съвет ...

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 №78
21.05.2020г.

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:
Приема отчета за получените командировъчни пари от Иван Георгиев
Петров – председател на Общински съвет гр. Твърдица, за периода от 01.01.2020
година до 31.03.2020 година, в размер на 164,44 лева.

Решението е прието на седмо редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 21.05.2020 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 №79
21.05.2020г.
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 Общински
съвет – Твърдица
РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
§1. Създава се нова ал. 2 на чл. 6 със следният текст :
(2) Общинският съвет приема стратегия за управлението на общинската собственост за
срока на мандата си по предложение на кмета на Общината съгласно изискванията на
чл. 8 ал. 8 от ЗОС.
§2. Създава се нова ал. 3 на чл. 6 със следният текст :
(3) В изпълнение на стратегията общинският съвет приема годишна програма за
управление и разпореждане с имотите общинска собственост по предложение на кмета
на общината. Програмата съдържа:
а/ прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването,
управлението и разпореждането с общинско имущество;
б/ описание на имотите, които се предвижда да бъдат отдадени под наем, да бъдат
предложени за продажба, за внасяне в капитала на търговските дружества с общинско
имущество, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;
в/ описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна
срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и
вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;
г/ описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за
тяхното придобиване;
д/ обектите, за които е необходимо отчуждаване на частни имоти.
§3. Създава се нова ал. 4 на чл. 6 със следният текст :
(4) Програмата се приема най - късно до приемането на бюджета на общината за
съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при
необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.
§4. Създава се нова ал. 5 на чл. 6 със следният текст :
(5) Стратегията по ал. 2 и програмата по ал. 3, както и промените в тях се обявяват на
населението чрез публикуването им на интернет страницата на Общината.
§ 5. Изменя: Чл. 21/нов/
Чл. 21. (1) Имоти - частна общинска собственост се предоставят безвъзмездно от кмета
на Общината на местните ръководства на политическите партии, регистрирани по

Закона за политическите партии и получили над 1% от действителните гласове на
последните парламентарни избори.
(2) Исканията от политическите партии за предоставяне на имоти се подават до кмета
на общината. Въз основа на искането кметът на общината издава заповед и сключва
договор.
(3) Политическите партии, на които са предоставени помещения, заплащат
експлоатационните разходи, ако има такива.
Редакция на чл. 21към настоящия момент:
Чл. 21. (1) Със заповед на кмета на Общината се отдават под наем помещения частна общинска собственост, за срок от 3 години, за задоволяване на доказани
административни нужди на:
1. местните ръководства на политическите партии, регистрирани по Закона за
политическите партии и получили над 1% от действителните гласове на последните
парламентарни избори;
2. политическите партии, регистрирани по Закона за политическите партии,
представени в общински съвет на последните местни избори;
3. синдикалните организации, признати за представителни с решение на
Министерски съвет.
(2) Искането се придружава от декларация за финансовото състояние и
възможности за плащане на наема и че не притежават в собственост годни за постоянно
ползване помещения.
(3) Кметът на Общината издава заповед за настаняване, въз основа на която се
сключва договор за наем.
(4) (Изм. - реш. № 129/22.12.2008 г.) Наемната цена на помещения - частна
общинска собственост, предоставени на местните ръководства на политическите
партии, регистрирани по Закона за политическите партии, се определят по реда на
същия закон.
(5) Наемната цена на помещения - частна общинска собственост, предоставени
на ръководствата на синдикални организации се определя по реда на Наредбата за
базисните наемни цени за общинските имоти в Община Твърдица.
(6) Всяка година до 31 март, цените по ал. 4 и ал. 5 се актуализират с
коефициента на инфлация за предходната година.
(7) Помещението се предоставя в 14- дневен срок след сключване на договора.
§6. Създава се нов чл. 21а със следният текст :
Чл. 21а. (1) Помещения - частна общинска собственост се отдават под наем без
търг или конкурс от кмета на Общината на синдикални организации, признати за
представителни с Решение на Министерски съвет.
(2) Исканията на синдикалните организации за предоставяне на помещения се подават
до кмета на общината. Въз основа на искането кметът на общината издава Заповед и
сключва договор. Срокът на договора не може да бъде по-дълъг от три години.
(3) Наемната цена на помещения - частна общинска собственост, предоставени на
ръководствата на синдикални организации се определя по реда на Наредбата за
базисните наемни цени за общинските имоти в Община Твърдица.
(4) Всяка година до 31 март, цената по ал. 3 се актуализира с коефициента на инфлация
за предходната година.

§ 7. Изменя: Чл. 81 /нов/

Чл. 81. Условията на публичния търг по отношение на обекта, началната цена,
специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за
участие се публикуват на интернет страницата на община Твърдица най - малко 15 дни
преди крайния срок за подаване заявленията за участие. Извлечение от заповедта на
кмета на общината по чл. 80, ал. 1 от настоящата наредба, с изключение на състава на
комисията, се обявява на видно място в сградата на общинската администрация и в
съответното кметство по местонахождение на имота в 3-дневен срок от нейното
издаване.
Редакция на чл. 81 към настоящия момент:
Чл. 81. Условията на публичния търг по отношение на обекта, началната
цена,специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията
заучастие се обнародват поне в един национален или регионален ежедневник наймалко 30 дни преди крайния срок за подаване заявленията за участие. Извлечение от
заповедта на кмета на общината по чл. 80, ал. 1 от настоящата наредба, с изключение на
състава на комисията, се обявява на видно място в сградата на общинската
администрация в 3-дневен срок от нейното издаване.
§ 8. Изменя: Чл. 97/нов/
Чл. 97. Условията на публично оповестения конкурс и срока за подаване на
предложенията се публикуват на интернет страницата на община Твърдица най - малко
15 дни преди крайния срок за подаване предложенията за участие. Извлечение от
заповедта на кмета на общината по чл. 96, ал. 1, с изключение на състава на комисията,
се обявява на видно място в сградата на общинската администрация и в съответното
кметство по местонахождение на имота в 3-дневен срок от нейното издаване.
Редакция на чл. 97 към настоящия момент:
Чл. 97. Условията на публично оповестения конкурс и срока за подаване на
предложенията се обнародват поне в един национален ежедневник най-малко 30 дни
преди крайния срок за подаване на предложенията за участие. Извлечение от заповедта
на кмета на общината по чл. 96, ал. 1, с изключение на състава на комисията, се обявява
на видно място в сградата на общинската администрация в 3-дневен срок от нейното
издаване.

Решението е прието на седмо редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 21.05.2020 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 №80
21.05.2020г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 7, ал. 3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 40,
ал. 4 от Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи,
Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
1. Учредява възмездно право на строеж на „НЕСИ ОЙЛ” ООД с ЕИК 123506285
за изграждане на пътна връзка с площ 123 кв.м. в поземлен имот с идентификатор №
72165.410.885 по кадастралната карта на гр. Твърдица с площ 123 кв.м., трайно
предназначение на територията – земеделска, НТП – пасище, шеста категория, частна
общинска собственост, АОС № 1597/05.05.2020 г., за осигуряване на транспортен
достъп до поземлени имоти с идентификатори № 72165.189.1 и № 72165.189.2 за
нуждите на „НЕСИ ОЙЛ” ООД.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1605.00 лв. (хиляда
шестстотин и пет лева) за учредяването на право на строеж.
3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за учредяване на право
на строеж с „НЕСИ ОЙЛ” за гореописания недвижим имот – частна общинска
собственост.

Решението е прието на седмо редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 21.05.2020 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

