ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
РЕШЕНИЕ №97
30.07.2020г.
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 № 15 „Доставка на два броя климатици за Общинска администрация
Твърдица“ на стойност 2500 лв. /от резерва по § 97-00/.

Решението е прието на девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 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 №98
30.07.2020г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и 23 от Закона за местното самоуправление , Общински
съвет- Твърдица
РЕШИ:
1.Дава мандат на кмета на Община Твърдица- г-н Атанас Атанасов да представлява
Община Твърдица за предстоящото на 31.07. 2020г. извънредно заседание на общото
събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия,
обслужване от „ Водоснабдяване и канализация- Сливен” ООД. При невъзможност от
негова страна да присъства определя за негов заместник г-н Петко Борисов Ненов
заместник кмет на Община Твърдица.
2. Определя представителя на Община Твърдица да гласува определения
предварително дневен ред.
1. Приема препоръчителен размер на вноската на Държавата в бюджета на
Асоциацията по „ В и К” на обособена територия, обслужвана от „ В и К Сливен” ООД
за 2021г..2.
2.Приема сведение за Годишен отчет доклад на „ Водоснабдяване и канализацияСливен” ООД за 2019г.
3…………………………………………………………………….
3. Упълномощава кмета на Община Твърдица да подпише протокола от проведеното
извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособена територия, обслужена от „ Водоснабдяване и канализацияСливен” ООД.

Решението е прието на девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 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 №99
30.07.2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА /Закона за местното самоуправление и местната
администрация/ и чл.124 а , ал.1 от ЗУТ / Закон за устройство на територията
РЕШИ:
/ РАЗРЕШАВА изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване /
ПУП-ПЗ/ и одобрява задание за проектиране за ПИ 65499.67.890 в землището на
с.Сборище, местност: „Тепята”, с ЕКАТЕ 65499, община Твърдица, област Сливен за
промяна предназначението на имота с устройствени показатели, характерни за
Предимно производствена зона (Пп): Етажност: 1-3, H<10м; Плътност: 80%; Кинт:1,2;
Озеленяване: > 20% и отреждане „За електроенергийно производство“.
Застроителната линия да се съобрази със сервитута на преминаващия през имота
въздушен електропровод 20kvСборище.

Решението е прието на девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 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 №100
30.07.2020г.

На основание чл.21,ал.1,т.23 и във връзка с чл.27 ал.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,Общински съвет –Твърдица
РЕШИ:
Приема Отчета за дейността на Общински съвет- Твърдица и неговите постоянни
комисии за периода 11.11.2019г.до 30.06.2020г.., съгласно Приложение
Приложение 1

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ТВЪРДИЦА И НЕГОВИТЕ
КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 11.11.2019г.до 30.06.2020г.
Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Твърдица и неговите комисии е
изготвен и се внася за разглеждане на основание чл.27, ал.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл. 17 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет-Твърдица, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация. Отчетът обхваща периода:
11.11.2019г.до 30.06.2020г.. В него е отразен общия брой на решенията взети от
Общински съвет-Твърдица и на неговите постоянни комисии, както и най важните
решения приети от Общинския съвет.
Като орган на местното самоуправление Общинския съвет приема решения в рамките
на своята компетентност при спазване на изискванията на ЗМСМА и съобразяване с
интересите на гражданите на Общината.
За отчетния период ОбС- Твърдица е провел общо осем заседания, две от които са
извънредни и едно тържествено. Заседанията са свикани и проведени съгласно
разпоредбите на ЗМСМА. Редовните заседания на ОбС- Твърдица са проведени на
следните дати: 10.01.2020г., 11.02.2020г., 20.03.2020г., 13.05.2020г. ., 25.06.2020г
Извънредните заседания са проведени на 04.12.2019г. от 16:00ч., 06.01.2020г. от
16:00ч., а тържествената сесия е проведена на 11.11.2020г.
За периода, който отчитам по свиканите заседания на ОбС са внесени 9 предложения
като неотложни по реда на чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на
общински съвет Твърдица, които след проведено гласуване са били включени като
точки в съответния дневен ред. Шестте неотложни предложения са внесени от кмета
на общината, а останалите 3 неотложни предложения са внесени от Председателя на
Общински съвет-Твърдица. За отчетния период ОбС е приел 94 решения.От тях 81са
приети въз основа на предложения внесени от кмета на общината, 10 от решенията са
приети въз основа на предложения внесени от председателя на общински съвет 1 по
предложения на общински съветници и 2 по предложения на Областен управител.
Преобладаващи
решения
са свързани
с правомощията
на ОбС
по
чл.21,ал.1,т.6,т.8,т11,т.23 от ЗМСМА.Това са решения свързани с правомощията ни по
управление и разпореждане с недвижими имоти общинска собственост, с устройството
на територията и др.
През отчетния период бяха приети, изменени и допълнени действащи нормативни
актове, както следва:

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и данъци на Община Твърдица.
- Проект на Наредба за изменение на Наредба за управление на отпадъците на
територията на Община Твърдица.
- Проект на Наредба за изменение на Наредба за управление на отпадъците на
територията на Община Твърдица.
-Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето
администрирането на местните данъци на територията на Община Твърдица.

и

-Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за управление и
разпореждане с общински жилище фонд и гаражи- общинска собственост.
-Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Твърдица.
-Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера
на местните данъци на територията на Община Твърдица.
-Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
През отчетния период бяха приети следните доклади, прогнози, планове, стратегии и
програми:
- Приемане на Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. в горски
територии, собственост на община Твърдица
- Начина на ползване на дървесина от Общински горски територии на Община
Твърдица, съгласно приет Годишен план за 2020 г.
- Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина, съгласно чл. 71, ал. 1, т.
5 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, добита от ОГТ и Ценоразпис за продажба на
дървесина, съгласно чл. 71, ал. 1, т. 1,2,3,4,6,7 от същата Наредба за 2020 г.
- Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост.
- Допълнение на Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. в горски
територии, собственост на Община Твърдица.
- Приемане на Общински план за младежта-2020г.
-Приемане актуализация в Програмата за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост.
- Приемане на бюджетната прогноза за местните дейности на общината за периода
2021-2023г. –I етап.
- Приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община-Твърдица за 2020г.
от Общински съвет-Твърдица.
- Промени в поименния списък за разпределение на разходите за строителство,
основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи на
Община Твърдица за 2020 г
През отчетния период бяха отпуснати пет еднократни финансови помощи.
С оглед правомощията на Областния управител свързани с упражняването на контрол
по законосъобразност на актовете на Общинския съвет през периода който отчитам, за

ново обсъждане са върнати Решение № 3/04.12.2019г,. Решение № 13/10.01.2020г. и
Решение №14/10.01.2020г. Решение№ 3/04.12.2019г което е потвърдено с Решение №.6/
06.01.2020г. е оспорено от Областен Управител на област Сливен пред
Административен съд - Сливен;
Общинските съветници се включиха с дарение както следва:
-Дарение от 1990,80лв. лева за подмяна на Алуминиева дограма (прозорци и врати);
Вътрешни щори и подпрозоречни дъски на ЦСМП филиал гр. Твърдица.
-Дарение от Председателя на Общински съвет-Твърдица за Спешен център-1747,20лв.
(шест канален ЕКГ апарат ECG60G; LED Отоскоп Auris-черен и консумативи за двата
апарата).
Дарение от г-жа Жана Иванова ( общински съветник) за онлайн обучение на
стойност 190лв.
Председателят на съвета както лично, така и съвместно с други общински съветници
провежда срещи с граждани, организации и институции на които се поставят наболели
проблеми за общината и се търсят пътища за решаването им.
Констатира се слабо участие на гражданите в заседанията на общинския съвет и в
работата на постоянните комисии.
-

Присъствие на заседанията на ОбС:
Общинските съветници присъстват на заседанията на общинския съвет и формират
кворум необходим за законното провеждане на заседанията.Служител от звеното по
чл.29а, ал.2 от ЗМСМА изготвя поименни списъци в която общинските съветници
полагат подписи за всяко едно от проведените заседания.По долу предоставям справка
за отсъствията въз основа на отразеното в списъците по дати на свиканите и проведени
редовни заседания на ОбС- Твърдица.
На 11.11.2019г..- на тържественото заседание на ОбС-Твърдица са присъствали 17
общински съветника.
На 04.12.2019г..- извънредно заседание на ОбС-Твърдица са присъствали 16 общински
съветника поради здравословни причини отсъства г-жа Жана Иванова.
На 10.01.2020г.- редовно заседание на ОбС-Твърдица са присъствали 17 общински
съветника.
На 06.01.2020г.- извънредно заседание на ОбС-Твърдица са присъствали 17 общински
съветника.
На 11.02.2020г.- редовно заседание на ОбС-Твърдица са присъствали 16 общински
съветника. По здравословни причини отсъства г-жа Анелия Стоянова.
На 20.03.2020г.- редовно заседание на ОбС-Твърдица са присъствали 17 общински
съветника.
На 21.05.2020г.- редовно заседание на ОбС-Твърдица са присъствали 17 общински
съветника.
На 25.06.2020г.- редовно заседание на ОбС-Твърдица са присъствали 16 общински
съветника. По здравословни причини отсъства г-н Бакалов.
Приетите от ОбС актове в седмодневен срок се изпращат на кмета на общината,
секретаря на общината, областния управител и районния прокурор на Районна
прокуратура Сливен.

Актовете се разгласяват на населението на общината чрез интернет страницата на
общината и вестник „Твърдишки глас”. Заседанията на общински съвет са винаги
публични и открити за обществеността.
Относно дейността на постоянните комисиите при общински съвет- Твърдица:
През периода който отчитам комисията за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси е провела 4 заседания, Комисия по финанси, бюджет,
икономическо развитие е провела 5 заседания, Комисия по общинска собственост и
местно самоуправление, жилищна, стопанска и инвестиционна политика, оперативни и
други програми и проекти е провела 5 заседания, Комисия по образование, наука,
култура, вероизповедание, интеграция и граждански права е провела 4 заседания,
Комисия по устройство на територията, пътната и селищната мрежа, околна среда,
екология, селско и горско стопанство е провела 5 заседания, Комисия по социална
политика, здравеопазване, спорт, туризъм, младежки дейности и международно
сътрудничество е провела 6 заседания и Комисия по нормативна уредба,
законосъобразност на актовете на ОбС и контрол на изпълнение на решенията на
Общински съвет – Твърдица е провела 5 заседания.

Решението е прието на девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 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 №101
30.07.2020г.

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 недвижим имот представляващ предаваема част към УПИ I-209, кв. 23 с
площ 475 кв.м., с. Бяла паланка.
2. Общински недвижим имот представляващ предаваема част към УПИ II-209, кв. 23 с
площ 175 кв.м., с. Бяла паланка.
II. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ
1. Общински имот № 65499.13.7 с площ 2931 кв.м., НТП – нива, шеста категория,
местност „Над село” с. Сборище.
2. Общински имот № 65499.17.5 с площ 775 кв.м., НТП – лозе, шеста категория, местност
”Гюлба” с. Сборище.
3. Общински имот № 65499.17.14 с площ 296 кв.м., НТП – гори и храсти в земеделска
земя, местност „Гюлба” с. Сборище.
4. Общински имот № 65499.13.11 с площ 1005 кв.м., НТП – нива, шеста категория,
местност „Над село” с. Сборище.
5. Общински имот № 65499.17.1 с площ 1067 кв.м., НТП – лозе, шеста категория,
местност „Гюлба” с. Сборище.
6. Общински имот № 65499.17.46 с площ 1221 кв.м., НТП – нива, шеста категория,
местност „Гюлба” с. Сборище.
7. Общински имот № 65499.17.51 с площ 1864 кв.м., НТП – нива, шеста категория,
местност „Гюлба” с. Сборище.
8. Общински имот № 65499.14.21 с площ 486 кв.м., НТП – нива, шеста категория,
местност „Над село” с. Сборище.
9. Общински имот № 65499.14.29 с площ 560 кв.м., НТП – нива, шеста категория,
местност „Над село” с. Сборище.
10. Общински имот № 65499.20.9 с площ 153 кв.м., НТП – нива, шеста категория,
местност „Гюлба” с. Сборище.

11. Общински имот № 65499.18.3 с площ 665 кв.м., НТП – изоставена орна земя, шеста
категория, местност „Гюлба” с. Сборище.
12. Общински имот № 65499.14.5 с площ 454 кв.м., НТП – лозе, шеста категория,
местност „Над село” с. Сборище.
13. Общински имот № 65499.16.2 с площ 261 кв.м., НТП – нива, шеста категория,
местност „Гюлба” с. Сборище.
14. Общински имот № 65499.14.15 с площ 252 кв.м., НТП – нива, шеста категория,
местност „Над село” с. Сборище.
15. Общински имот № 65499.13.13 с площ 639 кв.м., НТП – нива, шеста категория,
местност „Над село” с. Сборище.
16. Общински имот № 65499.17.4 с площ 180 кв.м., НТП – гори и храсти в земедеслка
земя, шеста категория, местност „Гюлба” с. Сборище.
17. Общински имот № 65499.18.11 с площ 1038 кв.м., НТП – нива, шеста категория,
местност „Гюлба” с. Сборище.
18. Общински имот № 65499.18.4 с площ 1057 кв.м., НТП – изоставена орна земя, шеста
категория, местност „Гюлба” с. Сборище.
19. Общински имот № 65499.18.2 с площ 3231 кв.м., НТП – гори и храсти в земеделска
земя, шеста категория, местност „Гюлба” с. Сборище.
20. Общински имот № 65499.20.1 с площ 1857 кв.м., НТП – изоставена орна земя, шеста
категория, местност „ Гюлба” с. Сборище.
21. Общински имот № 65499.20.4 с площ 1039 кв.м., НТП – изоставена орна земя, шеста
категория, местност „Гюлба” с. Сборище.
22. Общински имот № 04443.10.24 с площ 10134 кв.м., НТП – изоставена орна земя, пета
категория, местност „Бряста” с. Близнец.
23. Общински имот № 04443.13.17 с площ 26152 кв.м., НТП – изоставена орна земя,
девета категория, местност „Трапа” с. Близнец.
24. Общински имот № 04443.13.12 с площ 5704 кв.м., НТП – изоставена орна земя, девета
категория, местност „Трапа” с. Близнец.
25. Общински имот № 04443.12.19 с площ 13327 кв.м., НТП – изоставена орна земя, шеста
категория, местност „Трапа” с. Близнец.
26. Общински имот № 04443.16.15 с площ 3783 кв.м., НТП – изоставена орна земя, шеста
категория, местност „Кишата” с. Близнец.
27. Общински имот № 04443.13.6 с площ 3593 кв.м., НТП – нива, девета категория,
местност „Трапа” с. Близнец.
28. Общински имот № 04443.13.1 с площ 2018 кв.м., НТП – нива, девета категория,
местност „Трапа” с. Близнец.
29. Общински имот № 04443.12.18 с площ 4004 кв.м., НТП – нива, девета категория,
местност „Трапа” с. Близнец.
30. Общински имот № 72165.188.96 с площ 1186 кв.м., НТП – нива, шеста категория,
местност „Ганев мост” гр. Твърдица.
31. Седем броя офис помещения с обща площ 152.79 кв.м., на втори и трети етаж от
сграда с идентификатор № 72165.505.2217.1, функционално предназначение – спортна
сграда/база, гр. Твърдица.
32. Офис помещение с площ 17.87 кв.м., на трети етаж от сграда с идентификатор №
72165.505.2217.1, функционално предназначение – спортна сграда/база, гр. Твърдица.

33. Общински терен (градина) с площ 980 кв.м. южно от улица „Антим I”, гр. Твърдица.
Решението е прието на девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 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 №102
30.07.2020г.

На основание чл. 53 ал. 5, чл. 54 ал. 6 от ЗПУО и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и

във връзка с ал. 2 от ЗМСМА.
РЕШИ:
1. Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ с. Бяла паланка да бъде
включено в Списъка на защитените училища и в Списъка на средищните
училища за учебната 2020-2021 година.

Решението е прието на девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 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 №103
30.07.2020г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 256, ал.1 и чл. 280, ал.1
от Закона за предучилищното и училищно образование, Общински съвет – Твърдица
Р Е Ш И:
Утвърждава мрежата от общински детски градини и училища за учебната 20202021 година както следва:
І. Общински детски градини
1. Детска градина „Щастливо детство” гр. Твърдица
1.1. Целодневни групи – 7 със 175 деца;
1.2. Яслени групи – 2 с 40 деца.
2. Детска градина „ В. Левски”гр. Твърдица-кв. Козарево
2.1. Целодневни групи -3 с 72 деца.
3. Детска градина „Атанас Дамянов” с. Оризари
3.1. Целодневни групи – 2 с 40 деца.
4. Детска градина „Брезичка“ с. Сборище
4.1. Целодневни групи – 2 с 41 деца;
4.2. Полудневни групи – 2 с 39 деца.
5. Детска градина „Слънчев ден” гр. Шивачево
5.1. Целодневни групи – 6 със 150 деца.
6. Детска градина „В.Пеева” с. Бяла паланка
7.1. Целодневни групи – 2 групи с 24 деца;
ІІ. Общински училища
1. Средно училище „Неофит Рилски” гр. Твърдица
1.1. Паралелки-40 с 842 ученици
1.1. Полудневни подготвителни групи – 2 с 40 деца;
1.2. Непрофилирани паралелки – 32 с 684 ученици;
1.3. Професионални паралелки– 3.
1.4. Профилирани паралелки-5 .
2. Средно училище „ Георги Каравелов” гр. Шивачево
2.1. Паралелки – 27 с 594 ученици.
2.2.Непрофилирани паралелки-19.
2.3. Профилирани паралелки-8.
3. Основно училище „ Никола Прокопиев” с. Сборище
3.1.Непрофилирани паралелки – 10 със 164 ученици.
4. Основно училище „Никола Вапцаров” с. Бяла паланка
4.1. Самостоятелни паралелки – 7 със 52 ученици;
5. Начално училище „Христо Ботев” с. Оризари
5.1. Слети паралелки – 2 с 21 ученици.

Решението е прието на девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 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 №104
30.07.2020г.

На основание чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 294 т. 2 от
ЗПУО и чл. 68 ал. 1 т. 1- 3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на
предучилищно и училищно образование на МОН
РЕШИ:
Дава съгласие през учебната 2020-2021 година да се сформират паралелки с брой на
учениците под определения минимум и слети паралелки в следните общински училища:
1. По чл. 68, ал.1, т. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата
на предучилищно и училищно образование / в защитени училища /
1.1. ОУ „Н. Вапцаров” с. Бяла паланка: І кл.-5 ученици; ІІ кл.- 11 ученици; ІІІ кл.- 6
ученици; ІV кл.- 9 ученици; V кл.- 8 ученици; VІ кл.- 6 ученици и VII клас-7.
На учебното заведение се осигуряват допълнителни финансови средства като
средищно и защитено училище.

2. По чл. 68, ал. 1, т. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищно образование
3.1. НУ „Хр. Ботев” с. Оризари – 2 слети паралелки / І кл.и ІI кл.- 12 ученици; ІІI кл. и IV
кл.-10 ученици /.
За училището ще бъдат осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния
процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност.
Решението е прието на девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 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 №105
30.07.2020г

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.53 ал. 2, 3 , 4, 5 и ал. 6 от
ЗПУО следните училища да бъдат включени в списъка на средищните училища
за учебната 2020/2021 година:
2. Средно училище „Неофит Рилски“ гр. Твърдица
3. Средно училище „Георги Каравелов“ гр. Шивачево
4. Основно училище „Никола Вапцаров“ с. Бяла паланка
Решението е прието на девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 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 №106
30.07.2020г

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. Дава съгласие за отдаване под наем на терен с площ 12 кв.м., част от имот 413,
кв. 18 по плана на с. Сборище, публична общинска собственост за поставяне на
преместваем обект за търговия.
2. Упълномощава кмета на Община Твърдица да организира и проведе публичен
търг с явно наддаване за отдаване под наем на горепосочения имот и сключи договор за
наем за срок от 5 (пет) години.

Решението е прието на девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 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 №107
30.07.2020г

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 № 72165.507.2175 по КККР на гр. Твърдица с площ 271 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1252/14.06.2017 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1106.00 лв. (хиляда сто
и шест лева) за недвижим имот № 72165.507.2175 по КККР на гр. Твърдица с площ 271
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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 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 №108
30.07.2020г

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 № 72165.507.2376 по КККР на гр. Твърдица с площ 397 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1590/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1619.00 лв. (хиляда
шестстотин и деветнадесет лева) за недвижим имот № 72165.507.2376 по КККР на гр.
Твърдица с площ 397 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 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 №109
30.07.2020г

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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 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 №110
30.07.2020г

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 № 72165.507.2374 по КККР на гр. Твърдица с площ 338 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1588/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1379.00 лв. (хиляда
триста седемдесет и девет лева) за недвижим имот № 72165.507.2374 по КККР на гр.
Твърдица с площ 338 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 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 №111
30.07.2020г

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 № 72165.507.2373 по КККР на гр. Твърдица с площ 390 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1587/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1591.00 лв. (хиляда
петстотин деветдесет и един лева) за недвижим имот № 72165.507.2373 по КККР на
гр. Твърдица с площ 390 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 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 №112
30.07.2020г

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 № 72165.507.2372 по КККР на гр. Твърдица с площ 333 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1586/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1359.00 лв. (хиляда
триста петдесет и девет лева) за недвижим имот № 72165.507.2372 по КККР на гр.
Твърдица с площ 333 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 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 №113
30.07.2020г

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 № 72165.507.2371 по КККР на гр. Твърдица с площ 333 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1585/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1359.00 лв. (хиляда
триста петдесет и девет лева) за недвижим имот № 72165.507.2371 по КККР на гр.
Твърдица с площ 333 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 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 №114
30.07.2020г

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 № 72165.507.2370 по КККР на гр. Твърдица с площ 387 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1584/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1579.00 лв. (хиляда
петстотин седемдесет и девет лева) за недвижим имот № 72165.507.2370 по КККР на
гр. Твърдица с площ 387 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 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 №115
30.07.2020г

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 № 72165.507.2369 по КККР на гр. Твърдица с площ 418 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1583/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1706.00 лв. (хиляда
седемстотин и шест лева) за недвижим имот № 72165.507.2369 по КККР на гр.
Твърдица с площ 418 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 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 №116
30.07.2020г

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 № 72165.507.2368 по КККР на гр. Твърдица с площ 550 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1582/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 2244.00 лв. (две хиляди
двеста четиридесет и четири лева) за недвижим имот № 72165.507.2368 по КККР на
гр. Твърдица с площ 550 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 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 №117
30.07.2020г

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 № 72165.507.2367 по КККР на гр. Твърдица с площ 541 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1581/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 2207.00 лв. (две хиляди
двеста и седем лева) за недвижим имот № 72165.507.2367 по КККР на гр. Твърдица с
площ 541 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 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 №118
30.07.2020г

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 № 72165.507.2366 по КККР на гр. Твърдица с площ 527 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1580/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 2150.00 лв. (две хиляди
сто и петдесет лева) за недвижим имот № 72165.507.2366 по КККР на гр. Твърдица с
площ 527 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 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 №119
30.07.2020г

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 № 72165.507.2365 по КККР на гр. Твърдица с площ 352 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1579/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1436.00 лв. (хиляда
четиристотин тридесет и шест лева) за недвижим имот № 72165.507.2365 по КККР на
гр. Твърдица с площ 352 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 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 №120
30.07.2020г

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 № 72165.507.2364 по КККР на гр. Твърдица с площ 433 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1578/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1767.00 лв. (хиляда
седемстотин шестдесет и седем лева) за недвижим имот № 72165.507.2364 по КККР
на гр. Твърдица с площ 433 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 г. по 25-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 №121
30.07.2020г

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 № 72165.507.2363 по КККР на гр. Твърдица с площ 347 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1577/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1415.00 лв. (хиляда
четиристотин и петнадесет лева) за недвижим имот № 72165.507.2363 по КККР на гр.
Твърдица с площ 347 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 г. по 26-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 №122
30.07.2020г

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 № 72165.507.2362 по КККР на гр. Твърдица с площ 431 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1576/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1758.00 лв. (хиляда
седемстотин петдесет и осем лева) за недвижим имот № 72165.507.2362 по КККР на
гр. Твърдица с площ 431 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 г. по 27-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 №123
30.07.2020г

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 № 72165.507.2361 по КККР на гр. Твърдица с площ 358 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1575/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1461.00 лв. (хиляда
четиристотин шестдесет и един лева) за недвижим имот № 72165.507.2361 по КККР
на гр. Твърдица с площ 358 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 г. по 28-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 №124
30.07.2020г

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 № 72165.507.2359 по КККР на гр. Твърдица с площ 478 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1573/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1951.00 лв. (хиляда
деветстотин петдесет и един лева) за недвижим имот № 72165.507.2359 по КККР на
гр. Твърдица с площ 478 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 г. по 29-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 №125
30.07.2020г

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 № 72165.507.2358 по КККР на гр. Твърдица с площ 409 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1572/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1669.00 лв. (хиляда
шестстотин шестдесет и девет лева) за недвижим имот № 72165.507.2358 по КККР на
гр. Твърдица с площ 409 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 г. по 30-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 №126
30.07.2020г

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 № 72165.507.2357 по КККР на гр. Твърдица с площ 378 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1571/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1543.00 лв. (хиляда
петстотин четиридесет и три лева) за недвижим имот № 72165.507.2357 по КККР на
гр. Твърдица с площ 378 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 г. по 31-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 №127
30.07.2020г

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 № 72165.507.2356 по КККР на гр. Твърдица с площ 513 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1570/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 2093.00 лв. (две хиляди
деветдесет и три лева) за недвижим имот № 72165.507.2356 по КККР на гр. Твърдица
с площ 513 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 г. по 32-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 №128
30.07.2020г

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 № 72165.507.2355 по КККР на гр. Твърдица с площ 315 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1569/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1285.00 лв. (хиляда
двеста осемдесет и пет лева) за недвижим имот № 72165.507.2355 по КККР на гр.
Твърдица с площ 315 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 г. по 33-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 №129
30.07.2020г

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 № 72165.507.2354 по КККР на гр. Твърдица с площ 284 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1568/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1159.00 лв. (хиляда сто
петдесет и девет лева) за недвижим имот № 72165.507.2354 по КККР на гр. Твърдица с
площ 284 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 г. по 34-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 №130
30.07.2020г

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 № 72165.507.2352 по КККР на гр. Твърдица с площ 474 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1566/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1934.00 лв. (хиляда
деветстотин тридесет и четири лева) за недвижим имот № 72165.507.2352 по КККР
на гр. Твърдица с площ 474 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 г. по 34-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 №131
30.07.2020г

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 № 72165.507.2351 по КККР на гр. Твърдица с площ 430 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1565/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1754.00 лв. (хиляда
седемстотин петдесет и четири лева) за недвижим имот № 72165.507.2351 по КККР
на гр. Твърдица с площ 430 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 г. по 35-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 №132
30.07.2020г

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 № 72165.507.2350 по КККР на гр. Твърдица с площ 466 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1564/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1901.00 лв. (хиляда
деветстотин и един лева) за недвижим имот № 72165.507.2350 по КККР на гр.
Твърдица с площ 466 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 г. по 36-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 №132 А
30.07.2020г

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 № 72165.507.2350 по КККР на гр. Твърдица с площ 466 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1564/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1901.00 лв. (хиляда
деветстотин и един лева) за недвижим имот № 72165.507.2350 по КККР на гр.
Твърдица с площ 466 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 г. по 37-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 №133
30.07.2020г

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 № 72165.507.2349 по КККР на гр. Твърдица с площ 396 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1563/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1616.00 лв. (хиляда
шестстотин и шестнадесет лева) за недвижим имот № 72165.507.2349 по КККР на гр.
Твърдица с площ 396 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 г. по 38-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 №134
30.07.2020г

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 № 72165.507.2147 по КККР на гр. Твърдица с площ 282 кв.м., НТП – ниско
застрояване до 10 м., частна общинска собственост, АОС № 1561/09.03.2020 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 1150.00 лв. (хиляда сто
и петдесет лева) за недвижим имот № 72165.507.2147 по КККР на гр. Твърдица с площ
282 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 г. по 39-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 №135
30.07.2020г.

На основание чл. 21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински
съвет – Твърдица
РЕШИ:
1. Приема докладите на читалищата за осъществените дейности в изпълнение на
програмата през 2019 г по чл.26а, ал. 5 от ЗНЧ. /Приложение: 1 – Отчети на 9-те
читалища; /.
Решението е прието на девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 г. по 40-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 №136
30.07.2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА /Закона за местното самоуправление и местната
администрация
РЕШИ :
ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ за частично изменение на
ПУП – ПР /Подробен устройствен план – план за регулация за обхвата на УПИ ІІ–237
и УПИ ІІІ–234, кв.27 по действащия Подробен устройствен план/ПУП-ПРЗ/ на
с.Оризари, общ.Твърдица, област Сливен, одобрен със Заповед №326/25.05.1984г.
Решението е прието на девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 г. по 41-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 №137
30.07.2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, Общински съветТвърдица
РЕШИ:
І. Детска градина „Вела Пеева“ с. Бяла паланка да бъде включена в списъка със
защитените
детски
градини
за
учебната
2020/2021
година
.
Решението е прието на девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 г. по 42-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 №138
30.07.2020г.

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 01.04.2020 година до 30.06.2020 година, в размер на 20
лева.
Решението е прието на девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 г. по 43-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
30.07.2020г

. 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 Фатме Адем Бекир от с.Бяла
паланка, Община Твърдица в размер на 300 (триста) лв.
2. Сумата в размер на 300 лв. да бъде отнесена в дейност 122 ”Общинска
администрация” § 42-14 „Други помощи по решение на Общински съвет”, след
намаляване с 300 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 девето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 30.07.2020 г. по 44-та точка на дневния ред и е подпечатено с
официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС – Твърдица

