ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ТВЪРДИЦА

2011-2015

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА,
приети на 24-то редовно заседание, проведено на 28.03.2013 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. Предложение относно приемане на актуализирания бюджет на
Община Твърдица към 31.12.2012 г. и отчета за касово изпълнение на
бюджета за периода 01.01. – 31.12.2012 г.
3. Предложение относно извършване на лесокултурна дейност
„Залесяване и отглеждане на горски култури” в общински горски
фонд.
4. Предложение относно почистване на напоителен канал на поземлен
имот с идентификатор 72165.315.916 с площ 12 955 кв.м от храстова и
дървесна растителност за подобряване отока към язовир Митрокук.
5. Предложение относно приемане на Годишен план за действие за 2013
г. по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните
услуги в Община Твърдица /2011-2016/.
6. Предложение относно приемане на Общински план за младежта за
2013 г.
7. Предложение относно приемане актуализация в Програмата за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
8. Предложение относно приемане на оценка и продажба на недвижим
имот с идентификатор 72165.630.117 с площ 1 640 кв.м., местност
“Козарево”, урбанизирана територия, НТП – за водостопанско,
хидромелиоративно съоръжение, частна общинска собственост, в
землището на гр. Твърдица.
9. Предложение относно приемане на оценка и продажба на недвижим
имот с идентификатор 72165.630.115 с площ 1 922 кв.м., местност
“Стара
планина”,
урбанизирана
територия,
НТП
–
за
електроенергийно производство, частна общинска собственост, в
землището на гр. Твърдица.
10. Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот с идентификатор 72165.242.6
с площ 16.063 дка – нива, VІІІ категория, частна общинска
собственост, в землището на гр. Твърдица.
11. Предложение относно искане за обезщетение със земеделска земя от
общински поземлен фонд.
12. Предложение относно искане за обезщетение със земеделска земя от
общински поземлен фонд.
13. Предоставяне на “Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД гр.
Сливен правото да стопанисва, поддържа и експлоатира ВиК системи
и съоръжения.
14. Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
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15. Предложение относно отчет за дейността на Общински съвет –
Твърдица и неговите постоянни комисии за периода от 01.07.2012 г. до
31.12.2012 г.
16. Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Стоян Драганов Денчев от гр. Шивачево.
17. Разни.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане на актуализирания бюджет на
Община Твърдица към 31.12.2012 г. и отчета за касово изпълнение на
бюджета за периода 01.01. – 31.12.2012 г.
РЕШЕНИЕ № 264
28.03.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местно самоуправление и
местна администрация, чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и във
връзка с чл. 31 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на
общинския бюджет, Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
1. Приема актуализирания план на общинския бюджет към 31.12.2012 г.
по приходите в размер на 9 496 421 лв., в т. ч.:
Приходи с държавен характер – 6 446 702 лв., в т. ч.:
- Обща субсидия и държавни трансфери по §§ 31-11-5 648 097 лв.;
- Целеви трансфери по §§ 31-18 – 3 789 лв.;
- Целеви трансфери по §§ 31-28 – 55 203 лв.;
- Трансфери по § 61-00 – 207 810 лв.;
в т: ч:трансфери по §§ 61-05- 203 563 лв.;
- Курсова разлика от валута - /-/ 5 лв.
- Преходен остатък 01.01.2012 г. – /+/ 531 808 лв.
Приходи с общински характер - 3 049 719 лв., в т. ч.:
- Собствени бюджетни приходи - 14 83164 лв.;
- Обща изравнителна субсидия за местни дейности §§ 31-12 - 1 002 500 лв.;
- Целева субсидия за капиталови разходи §§ 31-13 - 271 600 лв.;
- Трансфери по §§ 61-01 – 17 160 лв.;
- Трансфери по §§ 61-02- /-/ 11 721 лв.;
- Трансфери по §§ 62-02 - /-/ 561 лв.;
- Трансфери от ПУДООС §§ 64-01 – 9 964 лв.;
- Временни безлихвени заеми за извънбюджетни сметки § 76-00 - /-/ 94 732
лв.;
- Временна финансова помощ §§ 72-01 - /-/ 20 000 лв.;
- Преходен остатък на 01.01.2012 г. /+/ 392 345 лв.
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2. По разходите в размер на 9 496 421 лв., разпределени по функции
както следва:
- Общи държавни служби – 1 031 850 лв.;
- Отбрана и сигурност – 111 504 лв.;
- Образование - 3 951 659 лв.;
- Здравеопазване - 151 113 лв.;
- Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 2 114 088 лв.;
- Жилищно строителство и БКС – 781 194 лв.;
- Почивно дело, спорт, култура – 302 262 лв.;
- Икономически дейности и услуги – 942 943 лв.
- Резерв за неотложни и непредвидени разходи – 109 808 лв.
3. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Твърдица за
периода от 01.01. - 31.12.2012 г. по прихода в размер на 8 344 399 лв. в т. ч.:
- Приходи в делегираните от държавата дейности – 5 607 673 лв.;
- Приходи в местните дейности - 2 736 726 лв.
4.Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Твърдица за
периода 01.01. -31.12.2012 г. по разхода в размер на 8 344 399 лв., в т. ч.:
- Разходи в делегираните от държавата дейности – 578 6471 лв., в т: ч:
- От държавни трансфери – 5 607 673 лв.;
- От местни приходи /дофинансиране на държавни разходи с общински
приходи/ - 178 798 лв.;
- Разходи за местни дейности- 2 557 928 лв.
5. Приема окончателния годишен план на планираните разходи за
строителство, основен ремонт и придобиване на материални активи в
размер на 592 007 лв. – Приложение № 3.
6. Приема отчета за капиталови разходи за 2012 г. – строителство,
основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи в размер
на 469 392 лв. – Приложение № 4.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно извършване на лесокултурна дейност
„Залесяване и отглеждане на горски култури” в общински горски фонд.
РЕШЕНИЕ № 265
28.03.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 79, т. 3 във връзка с чл. 44,
ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество, чл. 91 от Закона за горите, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнение на дейности в горските територии –
държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни
горски продукти, Общински съвет – Твърдица
РЕШИ:
1. Дава съгласие, кмета на Общината да проведе открит конкурс за
възлагане на лесокултурни мероприятия, както следва:
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1.1. „Ново залесяване” в отдели: 42-е /1 дка/, 43-ж /2.2 дка/, 131-б /1.8 дка/,
133-д /20.5 дка/, 136-д /12.9 дка/ и 136-е /7.4 дка/ в общински горски фонд в
землището на гр. Твърдица с обща площ 45.8 дка.
1.2. „Попълване и отглеждане на горски култури” в отдел 439-я /25 дка/ в
общински горски фонд в землището на с. Червенаково.
2. Одобрява общ размер на мероприятията по т. 1 и т. 2 на стойност до
25 974.46 лв. /двадесет и пет хиляди деветстотин седемдесет и четири лева и
четиридесет и шест стотинки/ без ДДС съгласно „Спецификация за
необходимите разходи за създаване и отглеждане на горски култури на
общински гори” – Приложение № 1.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно почистване на напоителен канал на поземлен
имот с идентификатор 72165.315.916 с площ 12 955 кв.м от храстова и
дървесна растителност за подобряване отока към язовир Митрокук.
РЕШЕНИЕ № 266
28.03.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и утвърден ценоразпис на
стояща дървесина на корен, Общински съвет – Твърдица
РЕШИ:
1. Дава съгласие за почистване на напоителен канална ПИ с
идентификатор 72165.315.916 с площ 12 955 кв.м от храстова и дървесна
растителност за подобряване на отока към язовир Митрокук и да извърши
продажбата на 39.9 пл.куб.м. по ценоразпис на стояща дървесина на корен и
представи за задоволяване потребностите на местното население.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане на Годишен план за действие за 2013
г. по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните
услуги в Община Твърдица /2011-2016/.
РЕШЕНИЕ № 267
28.03.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 19, ал. 2 от
Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Твърдица
РЕШИ:
1. Приема Годишен план за действие за 2013 г. по изпълнение на
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Твърдица
/2011-2016/.
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ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане на Общински план за младежта за
2013 г.
РЕШЕНИЕ № 268
28.03.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 16 от Закона за
младежта, Общински съвет – Твърдица
РЕШИ:
1. Приема Общински план за младежта за 2013 г.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане актуализация в Програмата за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 269
28.03.2013 г.
На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и във
връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
1. Приема актуализация в Програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост в Община Твърдица през 2013 г., съгласно
приложение № 1
Приложение № 1
Описание на имота
А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ
Общински имот № 000041 с площ 3879 кв.м. – трайни насаждения, с. Близнец.
В. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ
Общински имот 72165.503.2202 – за друг обществен обект, комплекс с площ 72 кв.,
гр.Твърдица.
Общински имот 72165.507.2163 – за друг вид застрояване с площ 1.747 дка, гр.Твърдица.
Общински имот № 000866 – нива с площ 2.186 дка, гр. Шивачево.
Общински имот № 018003 – двор-гор.стоп. с площ 9.020 дка, с. Бяла паланка.
Общински имот № 011003 – нива с площ 8.510 дка, с. Червенаково.
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Общински имот № 019026 – нива с площ 4.055 дка, с. Червенаково.
Общински имот № 013025 – нива с площ 1.600 дка, с. Червенаково.
Общински имот № 055119 – нива с площ 0.488 дка, с. Боров дол.
Общински имот № 055120 – нива с площ 0.970 дка, с. Боров дол.
Общински имот № 055123 – нива с площ 0.555 дка, с. Боров дол.
Настоящата актуализация в програмата за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост е приета с Решение № 269/28.03.2013 г. на
Общински съвет – Твърдица.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане на оценка и продажба на недвижим
имот с идентификатор 72165.630.117 с площ 1 640 кв.м., местност
“Козарево”, урбанизирана територия, НТП – за водостопанско,
хидромелиоративно съоръжение, частна общинска собственост, в
землището на гр. Твърдица.
РЕШЕНИЕ № 270
28.03.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 79, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за горите и чл. 54а,
ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
1. Да се извърши продажба на недвижим имот с идентификатор
72165.630.117 с площ 1 640 кв.м., местност “Козарево,” урбанизирана територия,
НТП – за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение в землището на гр.
Твърдица, Община Твърдица, АОС № 333/27.10.2010 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 4 080 (четири
хиляди и осемдесет) лева за недвижим имот с идентификатор 72165.630.117 с
площ 1 640 кв.м., урбанизирана територия, НТП – за водостопанско,
хидромелиоративно съоръжение, частна общинска собственост в землището на
гр. Твърдица, Община Твърдица.
3. Упълномощава кмета на Общината да извърши всички необходими
действия във връзка с продажбата на гореописания недвижим имот – частна
общинска собственост.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане на оценка и продажба на недвижим
имот с идентификатор 72165.630.115 с площ 1 922 кв.м., местност “Стара
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планина”, урбанизирана територия, НТП – за електроенергийно
производство, частна общинска собственост, в землището на гр. Твърдица.
РЕШЕНИЕ № 271
28.03.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 79, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за горите и чл. 54а,
ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
1. Да се извърши продажба на недвижим имот с идентификатор
72165.630.115 с площ 1 922 кв.м., местност “Стара планина”, урбанизирана
територия, НТП – за електроенергийно производство в землището на гр.
Твърдица, Община Твърдица, АОС № 334/27.10.2010 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 4 970 (четири
хиляди деветстотин и седемдесет) лева за недвижим имот с идентификатор
72165.630.115 с площ 1 922 кв.м., урбанизирана територия, НТП – за
електроенергийно производство, частна общинска собственост в землището на
гр. Твърдица, Община Твърдица.
3. Упълномощава кмета на Общината да извърши всички необходими
действия във връзка с продажбата на гореописания недвижим имот – частна
общинска собственост.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно приемане на оценка и продажба, чрез публичен
търг с явно наддаване на недвижим имот с идентификатор 72165.242.6 с
площ 16.063 дка – нива, VІІІ категория, частна общинска собственост, в
землището на гр. Твърдица.
РЕШЕНИЕ № 272
28.03.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 79, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за горите и чл. 54а,
ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг, с явно наддаване на
недвижим имот с идентификатор 72165.242.6 с площ 16.063 дка – нива, местност
„Махмудова кория”, VІІІ категория в землището на гр. Твърдица, Община
Твърдица, АОС № 595/07.03.2013 г., скица № 468/18.01.2013 г.
2. Одобрява направената експертна оценка на стойност 8 032.00 (осем
хиляди тридесет и два) лева за недвижим имот с идентификатор 72165.242.6 с
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площ 16.063 дка – нива, VІІІ категория, местност „Махмудова кория”, частна
общинска собственост в землището на гр. Твърдица, Община Твърдица.
3. Упълномощава кмета на Общината да организира и проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на гореописания недвижим имот – частна
общинска собственост.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно искане за обезщетение със земеделска земя от
общински поземлен фонд.
РЕШЕНИЕ № 273
28.03.2013 г.
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
ползуването на земеделските земи и чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за приложение
на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет
- Твърдица
РЕШИ:
1. Дава съгласие, наследниците на Димо Коев Светиев, бивш жител на гр.
Твърдица, Област Сливен да бъдат обезщетени, със следните имоти общинска
собственост в землището на гр. Твърдица:
- № 72165.165.19 – лозе, местност „Синов дол” с площ 0.417 дка.;
- № 72165.162.20 – лозе, местност „Синов дол” с площ 0.810 дка.
2. Упълномощава кмета на Общината да извърши всички необходими
действия във връзка с извършване на обезщетението.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно искане за обезщетение със земеделска земя от
общински поземлен фонд.
РЕШЕНИЕ № 274
28.03.2013 г.
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
ползуването на земеделските земи и чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за приложение
на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет
- Твърдица
РЕШИ:
1. Дава съгласие, наследниците на Никола Георгиев Николов, бивш
жител на с. Жълт бряг, Община Твърдица да бъдат обезщетени със следните
имоти общинска собственост в землището на с. Жълт бряг, Община Твърдица:
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- № 000195 – нива, местност „Язла”, VІ категория с площ 15.000 дка.;
- № 006037 – нива, местност „Тарлалък”, ІХ категория с площ 6.500 дка.;
- № 017005 – нива, местност „Харманлък”, VІ категория с площ 8.000 дка.
2. Упълномощава кмета на Общината да извърши всички необходими
действия във връзка с извършване на обезщетението.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предоставяне на “Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД гр.
Сливен правото да стопанисва, поддържа и експлоатира ВиК системи и
съоръжения.
РЕШЕНИЕ № 275
28.03.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 198о, ал. 4 от Закона за водите във връзка с § 30 от
ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите /ДВ, бр. 47/ 2009
г./, Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
Упълномощава кмета на Общината да извърши всички необходими
действия във връзка със сключването на договор с „Водоснабдяване и
канализация – Сливен” ООД гр. Сливен за предоставяне стопанисването,
поддържането и експлоатацията на следните ВиК системи и съоръжения:
1. Пречиствателна станция за питейни води, изградена в гр. Шивачево в
поземлен имот № 396049 по плана за земеразделяне на гр. Шивачево, включваща
напорен резервоар с обем 150 куб.м., комбинирана сграда с площ от 99,45 кв.м.,
комбинирано съоръжение, калово поле и подпорна стена.
2. Водопровод по улиците: „Иглика” от о.к. 2 до о.к. 4 с дължина 258 м. и
диаметър 90 мм, полиетилен висока плътност; „Беленска”от о.к. 309 до о.к. 313 с
дължина от 281 м. и диаметър 90 мм, полиетилен висока плътност; „Стара
планина” от о.к.313 до о.к.12 с дължина 171 м. с диаметър 90 мм, полиетилен
висока плътност и „Чумерна” от о.к.309 до о.к.8 с дължина 243 м. и диаметър 90
мм, полиетилен висока плътност, находящ се гр. Шивачево, кв.1, 6 и 8 по плана
на гр. Шивачево.
3. Водоснабдяване на с. Бяла паланка и с. Жълт бряг, включващо водоем с
обем 140 куб.м., изграден в поземлен имот № 017010 по плана за земеразделяне
на с. Бяла паланка с площ 0.360 дка и гравитачен водопровод с дължина 4 000 м
от напорния водоем до с. Бяла паланка и с. Жълт бряг.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
РЕШЕНИЕ № 276
28.03.2013 г.
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На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
Изменя Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, както следва:
§1. Изменя чл. 82 (1):
СТАР ТЕКСТ:чл.82 (1) Публичният търг може да се проведе само в
случай, че са се явили най-малко:
1. трима от членове на комисията по чл.80, ал. 3;
2. двама кандидати са подали заявления за участие.
НОВ ТЕКСТ: чл. 82 Публичният търг може да се проведе само в случай,
че са се явили най-малко:
1. трима от членове на комисията по чл.80, ал. 3;
2. заявление за участие е подадено поне от един кандидат.
§2. Заличава ал. 2, 3, 4, 5 и 6 в чл. 82.
§3. Създава нов член 82а със следния текст:
Чл. 82а (1) Когато на публичния търг с тайно наддаване се яви само един
кандидат, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена,
която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
(2) Когато на публичния търг не се яви кандидат, той се обявява за
непроведен и кмета на общината насрочва нов публичен търг в едномесечен
срок.
(3) Когато на публичния търг, провеждан повторно в случая по
предходната алинея, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по
предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна
цена.
(4) В случай, че отсъстват повече от един член на комисията или
правоспособният юрист, публичният търг се отлага за същия час и място за
следващия ден.
(5) В случаите, когато се отлага започнат вече публичен търг, поради
невъзможност за продължаването му, обявените до този момент за спечелили
участници за отделни обекти от имуществото - предмет на публичния търг,
запазват правата си.
§4 Изменя чл. 84:
СТАР ТЕКСТ: чл. 84. При публичен търг, председателят на комисията
обявява първоначалната цена, от която да започне наддаването и определя
стъпката на наддаване. Тя не може да бъде по-малка от 1 на сто и по-голяма от
10 на сто от началната цена.
НОВ ТЕКСТ: чл. 84. При публичен търг с явно наддаване,
председателят на комисията обявява първоначалната цена, от която да започне
наддаването и определя стъпката на наддаване. Тя не може да бъде по-малка от 1
на сто и по-голяма от 10 на сто от началната цена.
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§5 Изменя чл. 88:
СТАР ТЕКСТ: чл. 88. В случай, че в резултат на декласиране на
участник остане само един кандидат, публичният търг се провежда и кандидатът
се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от
обявената начална тръжна цена.
НОВ ТЕКСТ: Чл. 88 Когато на публичния търг с явно наддаване се яви
само един кандидат, той се обявява за спечелил, ако след обявяване на началната
тръжна цена от председателят на комисията даде една стъпка.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно отчет за дейността на Общински съвет –
Твърдица и неговите постоянни комисии за периода от 01.07.2012 г. до
31.12.2012 г.
РЕШЕНИЕ № 277
28.03.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА,
Общински съвет – Твърдица
РЕШИ:
1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Твърдица и неговите
постоянни комисии за периода от 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г., съгласно
Приложение № 1.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на
Стоян Драганов Денчев от гр. Шивачево.
РЕШЕНИЕ № 278
28.03.2013 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 1 и чл. 23, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински
съвет - Твърдица
РЕШИ:
1. ОТЛАГА ЗА СЛЕДВАЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
– ТВЪРДИЦА Предложението с вх. № 92/06.03.2013 г. относно отпускане на
еднократна финансова помощ на Стоян Драганов Денчев от гр. Шивачево.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
РАЗНИ.
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Общински съвет – Твърдица се запозна с постъпил сигнал с вх. №
58А/08.02.2013 г. от г-жа Цветана Ненова.
инж. Иван Петров
Председател на Общински съвет
гр. Твърдица
ИП/НД
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