РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТВЪРДИЦА
приети на 69-то извънредно заседание, проведено на 18 септември 2015 г.

ДНЕВЕН РЕД:
1.Предложение с вх.№ 289/17.09.2015 год.относно компенсирани промени в
поименния списък за разпределение разходите за строителство, основен ремонт и
придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи на Община Твърдица
за 2015 г.
2.Предложение с вх.№ 290/17.09.2015 год. относно удостояване със званието
„Почетен гражданин на Община Твърдица” на г-н Петко Петков Петков.
3.Предложение с вх.№ 291/17.09.2015 год. относно избор на представител на
Община Твърдица в комисията за изготвяне на националната здравна карта и областна
здравна карта.
4. Предложение с вх.№ 293/17.09.2015 год. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Величка Атанасова Георгиева от гр.Шивачево, ул.”Аврам
Стоянов” № 36.
5. Предложение с вх.№ 294/17.09.2015 год. относно избор на временно
изпълняващ длъжността „кмет на кметство”и „кметски наместник” за кметство
с.Сборище, кметство с.Оризари, кметство гр.Шивачево, кметство с.Червенаково,
гр.Твърдица.
6.Предложение с вх.№295/17.09.2015 год. относно одобряване на проект за Общ
устройствен план за територията на Община Твърдица.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:.
Предложение с вх.№ 289/17.09.2015 год.относно компенсирани промени в
поименния списък за разпределение разходите за строителство, основен ремонт и
придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи на Община Твърдица
за 2015 г.
Общински съвет Твърдица след поименно гласуване при 13 присъстващи
общински съветника с резултат: 13 гласа „за, без „против” и „въздържал се” прие
Р Е Ш Е Н И Е № 742
18.09.2015 г.
На основание чл. 21,ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси , Общински
съвет Твърдица
Р Е Ш И:
Извършват се следните компенсирани промени в списъка за разпределение на
разходите за строителство, основен ремонт и придобиване на материални и
нематериални активи за 2015 г.:
- Позиция № 8 „Подпорна стена с. Бяла паланка” – увеличение с 18000 лв.;
- Позиция № 18 „Изграждане на отоплителна инсталация в ОДЗ гр. Твърдица –
намаление с 18000 лв.;

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение с вх.№ 290/17.09.2015 год. относно удостояване със званието
„Почетен гражданин на Община Твърдица” на г-н Петко Петков Петков.
Общински съвет Твърдица след гласуване при 13 присъстващи общински
съветника с резултат: 13 гласа „за, без „против” и „въздържал се” прие

РЕШЕНИЕ № 743
18.09.2015 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 23 от Наредбата за символиката на Община
Твърдица, Общински съвет -Твърдица
РЕШИ:
1. Удостоява със званието “Почетен гражданин на община Твърдица” – г-н
Петко Петков Петков.
2. Определя, на удостоения със званието “Почетен гражданин на община
Твърдица” – г-н Петко Петков Петков да се връчи почетен знак /плакет/ на община
Твърдица в едно с удостоверение за присъждане на званието.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение с вх.№ 291/17.09.2015 год. относно избор на представител на
Община Твърдица в комисията за изготвяне на националната здравна карта и областна
здравна карта.
Общински съвет Твърдица след гласуване при 13 присъстващи общински
съветника с резултат: 13 гласа „за, без „против” и „въздържал се” прие
РЕШЕНИЕ № 744
18.09.2015 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 29, ал. 3 и 4 от Закона за лечебните
заведения, Общински съвет -Твърдица
РЕШИ:
Определя за представител на община Твърдица в комисията за изработването
националната здравна карта и областна здравна карта:
г-н ПЕТКО БОРИСОВ НЕНОВ.

на

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение с вх.№ 293/17.09.2015 год. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на Величка Атанасова Георгиева от гр.Шивачево, ул.”Аврам
Стоянов” № 36.
Общински съвет Твърдица след поименно гласуване при 14 присъстващи
общински съветника с резултат: 14 гласа „за, без „против” и „въздържал се” прие

Р Е Ш Е Н И Е № 745
18.09.2015 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Твърдица
Р Е Ш И:
1. Отпуска еднократна финансова помощ на Величка Атанасова Георгиева от
гр.Шивачево, Община Твърдица в размер на 500 (петстотин) лв.
2. Сумата в размер на 500 лв. да бъде отнесена в дейност 122 ”Общинска
администрация” § 42-14 „Други помощи по решение на Общински съвет”, след
намаляване с 500 лв. на § 97-00 „Резерв на непредвидени и неотложни разходи ” местни дейности.
3. Упълномощава кмета на общината да извърши промените по общинския
бюджет.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение с вх.№ 294/17.09.2015 год. относно избор на временно
изпълняващ длъжността „кмет на кметство”и „кметски наместник” за кметство
с.Сборище, кметство с.Оризари, кметство гр.Шивачево, кметство с.Червенаково,
гр.Твърдица
Общински съвет Твърдица след гласуване при 14 присъстващи общински
съветника с резултат: 14 гласа „за, без „против” и „въздържал се” прие

Р Е Ш Е Н И Е № 746
18.09.2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 42, ал. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 161, ал. 1 от ИК,
Общински съвет – Твърдица
РЕШИ:
1.1. Избира за временно изпълняващ длъжността „кмет на кметство” с. Сборище –
Румен Иванов Акланов с ЕГН **********, ЛК № ********** изд. от МВР Сливен на
31.05.2015 г., с ПА: с. Сборище, общ. Твърдица, обл. Сливен, ул. „Зора”№ 4, за срок от
датата на регистрация в ОИК – Твърдица на настоящия кмет до полагане на клетва от
новоизбрания кмет.

1.2. Определя възнаграждение на лицето временно изпълняващо длъжността
„кмет на кметство”, в размер на основната месечна заплата на настоящия кмет, за периода
, през който ще изпълнява функциите на кмет на кметството.
2.1. Избира за временно изпълняващ длъжността „кмет на кметство” с. Оризари –
Янка Калчева Драганова с ЕГН **********, ЛК № **********изд. от МВР Сливен на
03.02.2006 г., с ПА: с. Оризари, общ. Твърдица, обл. Сливен, ул. „Димитър Благоев”№ 19,
за срок от датата на регистрация в ОИК – Твърдица на настоящия кмет до полагане на
клетва от новоизбрания кмет.
2.2 Определя възнаграждение на лицето временно изпълняващо длъжността
„кмет на кметство”, в размер на основната месечна заплата на избрания кмет, за периода ,
през който ще изпълнява функциите на кмет на кметството.
3.1. Избира за временно изпълняващ длъжността „кмет на кметство” с.
Червенаково – Димитър Димитров Димитров с ЕГН **********, ЛК № ********** изд. от
МВР Сливен на 17.05.2007 г., с ПА: с. Червенаково, общ. Твърдица, обл. Сливен, ул.
„Иван Вазов”№ 8, за срок от датата на регистрация в ОИК – Твърдица на настоящия
кметски наместник, до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
3.2 Определя възнаграждение на лицето временно изпълняващо длъжността „кмет
на кметство”, в размер на основната месечна заплата на избрания кмет, за периода, през
който ще изпълнява функциите на кмет на кметството.
4.1. Избира за временно изпълняващ длъжността „кмет на кметство” гр. Шивачево
– Катя Петкова Йорданова с ЕГН **********, ЛК № ********** изд. от МВР Сливен на
18.02.2015 г., с ПА: гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен, ул. „Георги Каравелов”№
26А, за срок от датата на регистрация в ОИК – Твърдица на настоящия кмет, до полагане
на клетва от новоизбрания кмет.
4.2 Определя възнаграждение на лицето временно изпълняващо длъжността
„кмет на кметство”, в размер на основната месечна заплата на избрания кмет, за периода ,
през който ще изпълнява функциите на кмет на кметството.
5.1. Избира за временно изпълняващ длъжността „кмет на община” гр. Твърдица –
Калоян Христов Кременски с ЕГН **********, ЛК № ********** изд. от МВР Стара
Загора, с НА: гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен, ул. „Княз Борис първи”№73-А-514, за срок от датата на регистрация в ОИК – Твърдица на настоящия кмет до полагане
на клетва от новоизбрания кмет.
5.2 Определя възнаграждение на лицето временно изпълняващо длъжността
„кмет на кметство”, в размер на основната месечна заплата на избрания кмет, за периода ,
през който ще изпълнява функциите на кмет на кметството.
9. Определените длъжностно лица в посочения период да изпълняват функциите на
длъжностни лица по гражданско състояние. Кмета на община със своя заповед на
основание чл. 44, ал.1, т. 9 от ЗМСМА да определи конкретните правомощия на
длъжностните лица при нужда.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение с вх.№295/17.09.2015 год. относно одобряване на предварителен
проект за Общ устройствен план на Община Твърдица
Общински съвет Твърдица след гласуване при 14 присъстващи общински
съветника с резултат: 14 гласа „за, без „против” и „въздържал се” прие

Р Е Ш Е Н И Е № 747
18.09.2015 г.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
1.Съгласува за одобряване внесения предварителен проект за общ устройствен план за
обхвата на територията на Община Твърдица.
2.Възлага на кмета на Община Твърдица да извърши всички необходими действия и
процедури по съгласуване и одобряване на ОУП при условията и по реда на чл.127,
ал.1, 2, 3 и 6 от ЗУТ.

инж. Иван Петров
Председател на Общински съвет – Твърдица

