РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
приети на 34-то извънредно заседание, проведено на 7 октомври 2013 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение с вх. № 377/03.10.2013 г. относно допълване на Годишен план
за 2013 г.
2. Предложение с вх. № 378/03.10.2013 г. относно начина на ползване,
възлагането на дейността добив на дървесина в Общинска горска територия на Община
Твърдица в отдели 43-б, 92-е и 92-л с общ обем на прогнозните количества стояща
дървесина 728 пл.куб. м., отразени по отдели категориидървесина и дървесни видове в
приложена справка
3. Предложение с вх. № 379/07.10.2013 г. относно одобряване на ПУП-ПП за
обект „Третокласен горски автомобилен път „Бички дюзю-Ялъ борун” в землище с.
Бяла паланка, Община Твърдица, Област Сливен, етап от КПИИ
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 377/03.10.2013 г. относно допълване на Годишен план за
2013 г.
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване с 12 гласа „за”, без
„против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 372
07.10.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 6, ал. 6 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението
на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването
на дървесина и недървесни горски продукти,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема допълнението на Годишен план за 2013 г. от 31.01.2013 г.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 378/03.10.2013 г. относно начина на ползване,
възлагането на дейността добив на дървесина в Общинска горска територия на Община
Твърдица в отдели 43-б, 92-е и 92-л с общ обем на прогнозните количества стояща
дървесина 728 пл.куб. м., отразени по отдели категориидървесина и дървесни видове в
приложена справка
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване с 12 гласа „за”, без
„против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 373
07.10.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 42, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
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разпореждане с общинско имущество и чл. 5, ал. 3 от Наредба за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Ползването на дървесина от общинските горски територии на Община
Твърдица от отдели: 43-б, 92-е и 92-л да се осъществи съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти.
2. Възлагането изпълнението на дейносттадобив на дървесина в отдели: 43-б, 92е и 92-л да се извърши по реда на чл. 12, ал. 1 от Наредба за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
3. Продажбата на дървесина на дървата за огрев, добити от отдели: 43-б, 92-е и
92-л да се осъществи съгласно чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 379/07.10.2013 г. относно одобряване на ПУП-ПП за
обект „Третокласен горски автомобилен път „Бички дюзю-Ялъ борун” в землище с.
Бяла паланка, Община Твърдица, Област Сливен, етап от КПИИ
Общински съвет – Твърдица с 12 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”
прие
РЕШЕНИЕ № 374
07.10.2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 150, ал. 3, от ЗУТ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Одобрява ПУП-ПП – част от КПИИ за обект „Третостепенен горски
автомобилен път „Бички дюзю-Ялъ борун”, землище с. Бяла паланка, общ. Твърдица.
Трасето на автомобилен горски път с дължина 3,323 км, преминава през ПИ № 000802
от КВС на с. Бяла паланка - собственост на Държавно горско стопанство.
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