РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
приети на 58-то редовно заседание, проведено на 13.02.2015 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Изказвания, питания, становища и предложения на
граждани
Предложение с вх. № 26/27.01.2015 г. относно промени в
структурата на персонала в делегираната от държавата дейност
„Общинска администрация”;
Предложение с вх. № 27/27.01.2015 г. относно определяне
размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на
общината и кметовете на кметства;
Обяснителна записка с вх. № 28/27.01.2015 г. относно приемане
на бюджета на община Твърдица за 2015 г.;
Предложение с вх. № 53/11.02.2015 г. относно провеждане на
редовно заседание на общото събрание на съдружниците на
„Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от
„ВиК – Сливен” ООД”
Разни

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 26/27.01.2015 г. относно промени в структурата на
персонала в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”.
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 612
13.02.2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1 т.2 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация, чл.5, ал.1 т.2 от Правилника за организация и дейността на
Общински съвет - Твърдица
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Определя структура на Общинска администрация Твърдица към 01.01.2015
г., съгласно Приложение № 1
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
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Предложение с вх. № 27/27.01.2015 г. относно определяне размера на
индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината и кметовете на
кметства
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 613
13.02.2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1 т.5 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация, чл.5, ал.1 т.4 от Правилника за организация и дейността на
Общински съвет - Твърдица
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Определя на кмета на общината и кметовете на кметства индивидуални
основни месечни заплати, считано от 01.01.2015 г. както следва:
Община/Кметство

Твърдица
Шивачево
Сборище
Бяла паланка
Боров дол
Оризари
Жълт бряг

Име, Презиме, Фамилия

Индивидуална
основна месечна
заплата –лв.
Атанас Христов Атанасов- кмет 1535
на община
Петко Тодоров Петков – кмет
943
Злати Раднев Златев – кмет
861
Нехат Ахмедов Кечеджиев – 840
кмет
Василка Георгиева Ганчева – 772
кмет
Петко енчев Петков – кмет
772
Хасан Назифов Ферзов - кмет
683

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Обяснителна записка с вх. № 28/27.01.2015 г. относно приемане на
бюджета на община Твърдица за 2015 г.
Общински съвет – Твърдица след поименно гласуване при 15
присъстващи общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и
„въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 614
13.02.2015 г.
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На основание чл. чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал.1, т.6 и във връзка с чл.27, ал.4 и
ал.5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 94, ал.2 и
ал.3 от Закона за публичните финанси, и във връзка с разпоредбите на Закона за
държавния бюджет на РБ за 2015 г.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1.Приема бюджета на община Твърдица за 2015 г. както следва:
По прихода в размер на 11335807 лв. съгласно приложение № 1, в т. ч.:

Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности 7201680
лв. в т. ч.:
- Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 6248969 лв.
- Преходен остатък – 979830 лв.
- Чужди средства за училищата по §§88-03 - /-/ 27119 лв.
Приходи за финансиране на местни дейности – 4134127 лв., в т.ч.:
- Данъчни приходи – 253000 лв.
- Неданъчни приходи – 1414100 лв.
- Трансфери за местни дейности- 1202300 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи – 469800 лв.
- Преходен остатък - 794927 лв.
По разходите в размер на 11335807 лв., разпределени по функции, групи, дейности и
параграфи, съгласно ЕБК за 2015 г. - приложение № 2
- За делегираните държавни дейности – 7380853 лв.
в т. ч: от държавен трансфер- 7201680 лв.
и дофинансиране – 179173 лв.
-За местни дейности - 3954954 лв.
2.Приема поименен списък за разпределение на разходите за
строителство, основен ремонт и придобиване на дълготрайни активи за 2015 г.
в размери съгласно приложение № 3.
3.Приема разпределение на преходния остатък към 31.12.2014г, съгласно
приложение № 4.
4.Приема
числеността,
средствата
за
работни
заплати
и
разпределението им по месеци за делегираните от държавата дейности,
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местните дейности и дофинансираната численост за 2015 г., съгласно
приложение № 5.
5.Приема следните лимити за разходи:
5.1.Средства за социално битово и културно обслужванем, - съгласно
приложение № 6.
5.2.Средства за представителни разходи - съгласно приложение № 7.
5.3.Средства за подпомагане разходите за погребения - съгласно приложение
№ 8.
5.4.Разходи за подпомагане издръжката на пенсионерски клубове и клуба на
инвалида Твърдица - съгласно приложение № 9.
5.5.Разходи за подпомагане дейността на спортни клубове и дружества на
територията на общината - съгласно приложение № 10.
5.6.Транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно,
когато те се намират в различни населени места - съгласно приложение № 11.
6. Одобрява индикативен разчет на сметките за средствата от
Европейския съюз, съгласно Приложение № 12.
7. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които
могат да бъдат натрупани през 2015 г. и определя максимален размер на
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., съгласно
Приложение № 13.
8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности
за периода 2015-2017 г.
9. Приема бюджета на общината по разпоредители с бюджети както
следва:
Общинска администрация /в т.ч. кв. Козарево, с. Червенаково, с.
Близнец и Сърцево и с. Жълт бряг/ - 4903053 лв.;
Кметство гр. Шивачево – 703581 лв.;
Кметство с. Сборище- 360199 лв.;
Кметство с. Боров дол- 87417 лв.;
Кметство с. Бяла паланка – 151487 лв.;
Кметство с. Оризари -148573 лв.;
ДВУИ и ДВПР гр. Твърдица- 1901641 лв.;
СОУ гр. Твърдица – 1175631 лв.;
СОУ гр. Шивачево -1118676 лв.;
ОУ с. Сборище – 391709 лв.;
ОУ с. Бяла паланка – 241346 лв.;
НУ с. Оризари – 71229 лв.;
НУ кв. Козарево – 81265 лв.
10.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани
промени:
10.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите
на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за
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делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в
съответната делегирана дейност;
10.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
10.3.Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит, като информира
Общинския съвет в законово установените срокове.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх. № 53/11.02.2015 г. относно провеждане на редовно
заседание на общото събрание на съдружниците на „Асоциацията по В и К на
обособена територия, обслужвана от „ВиК – Сливен” ООД”
Общински съвет – Твърдица след гласуване при 15 присъстващи
общински съветника с резултат: 15 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 615
13.02.2015 г.
На основание чл.21, ал.1, т.9 и 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за представител на община Твърдица в Общо събрание на
„Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК –
Сливен ООД „ с дата на провеждане 27.02.2015 г. – г-н Атанас Атанасов –
кмет на община Твърдица или упълномощен негов представител
2. Упълномощава определение в т. 1 представител на община Твърдица в
редовно заседание на общо събрание на „Асоциацията по В и К на
обособена територия, обслужвана от „ВиК – Сливен” ООД” с дата на
провеждане 27.02.2015 г. да гласува по определените точки от дневния ред,
както следва:
По т.1 от ДР Общото събрание на „Асоциацията по В и К на обособена
територия, обслужвана от „ВиК – Сливен” ООД”, на основание чл.34, ал. 3 от
Правилника за организация и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация дава принципно съгласие за сключване на договор за
стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и
съораженията, както и предоставяне на В и К услуги с действащия В и К
оператор – „ВиК Сливен” ООД, по реда на чл.198п, ал.1, предложение първо
от Закона за водите, във връзка с § 30, ал.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите,
да гласува „ЗА”;
По т.2 от ДР Приемане на годишен отчет за дейността на асоциацията през
2014 г. , да гласува „ЗА”;
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По т.3 от ДР Приемане на бюджета на асоциацията за 2015 г., да гласува
„ЗА”;
По т.4 от ДР Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2014 г., да
гласува „ЗА”;
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
РАЗНИ
По т. 6 от дневния ред Общински съвет - Твърдица не взе решение.

инж. Иван Петров
Председател на Общински съвет – Твърдица
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