ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ№7
10.01.2020 г.

Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет – Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС - Твърдица
РЕШИ:
Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет
– Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.

Решението е прието на трето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 10.01.2020 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№8
10.01.2020 г.
Определяне състава и ръководството на Постоянните комисии на
Общински съвет - Твърдица
На основание чл. 42 и чл. 43 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, ОбС - Твърдица
РЕШИ:
Избира състав и ръководство на постоянните комисии на Общински
съвет - Твърдица, както следва:
1. Комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и
контрол на изпълнение на решенията на Общински съвет – Твърдица:
Председател: Валентин Лазаров Кръстев
Членове:
Ваня Дечкова Колева
Злати Станков Златев
Кольо Желев Кадирев
Жана Николаева Иванова
2. Комисия по финанси, бюджет, икономическо развитие:
Председател: Любомир Иванов Леонов
Членове:
Кольо Желев Кадирев
Стоянка Русева Павлова
Анелия Стоянова Стоянова
Хюсеин Алиосман Кула
3. Комисия по общинска собственост и местно самоуправление, жилищна,
стопанска и инвестиционна политика, оперативни и други програми и проекти:
Председател: Жана Николаева Иванова
Членове:
Валентин Лазаров Кръстев
Илия Боянов Рангелов
Росица Стоянова Иванова
Злати Станков Златев

Данчо Киров Михайлов
Байрам Рашидов Рашидов
4. Комисия по образование, наука, култура, вероизповедание, интеграция и
граждански права:
Председател: Стоянка Русева Павлова
Членове:
Вера Атанасова Атанасова
Росица Стоянова Иванова
Мирослав Христанов Дяков
Тодор Петров Бакалов
5. Комисия по устройство на територията, пътната и селищната мрежа, околна
среда, екология, селско и горско стопанство:
Председател: Данчо Киров Михайлов
Членове:
Любомир Иванов Леонов
Анелия Стоянова Стоянова
Илия Боянов Рангелов
Байрам Рашидов Рашидов
6. Комисия по социална политика, здравеопазване, спорт, туризъм, младежки
дейности и международно сътрудничество:
Председател: Мирослав Христанов Дяков
Членове:
Ваня Дечкова Колева
Тодор Петров Бакалов
Вера Атанасова Атанасова
Хюсеин Алиосман Кула
7. Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:
Председател: Валентин Лазаров Кръстев
Членове:
Ваня Дечкова Колева
Злати Станков Златев
Кольо Желев Кадирев
Байрам Рашидов Рашидов
Жана Николаева Иванова
Данчо Киров Михайлов
Решението е прието на трето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 10.01.2020 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№9
10.01.2020 г.
Избор на заместник-председатели на Общински съвет - Твърдица
На основание чл. 14а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, ОбС - Твърдица
РЕШИ:
Избира за заместник-председатели на Общински съвет – Твърдица:
1. Г-н Данчо Киров Михайлов
2. Г-н Любомир Иванов Леонов
Решението е прието на трето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 10.01.2020 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

Р Е Ш Е Н И Е № 10
10.01.2020 г.

Определяне представители на Общински съвет - Твърдица в Общото
събрание на РАО „Тракия”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и съгласно чл. 35, ал. 3 и ал. 4
от Устава на РАО „Тракия”, ОбС - Твърдица
РЕШИ:
1. Определя за делегат на Общински съвет – Твърдица в Общото събрание
на РАО „Тракия” – г-жа Анелия Стоянова Стоянова.
2. Определя за заместник делегат на Общински съвет – Твърдица в Общото
събрание на РАО „Тракия” – г-жа Вера Атанасова Атанасова.

Решението е прието на трето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 10.01.2020 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

Р Е Ш Е Н И Е № 11
10.01.2020 г.

Определяне на делегат на Общински съвет –Твърдица в Общото
събрание в Националното сдружение на общините в Република България

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл.
27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, ОбС - Твърдица
РЕШИ:
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България представителя на Общински съвет – Твърдица –
г-н инж. Иван Георгиев Петров – председател на Общински съвет – Твърдица.
2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание
на Общото събрание, той ще бъде заместван от – г-н Данчо Киров Михайлов –
зам.-председател на Общински съвет – Твърдица

Решението е прието на трето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 10.01.2020 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

Р Е Ш Е Н И Е № 12
10.01.2020 г.

Определяне представител на Общински съвет - Твърдица в Общото
събрание на НАПОС - РБ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, ОбС - Твърдица
РЕШИ:
Дава съгласие председателят на Общински съвет – Твърдица да членува в
Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република
България, като дължимия членски внос е за сметка на бюджета на Общината в
частта „Общински разходи за Общинския съвет и параграфа за разходи за
членски внос и участие в нетърговски организации”.

Решението е прието на трето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 10.01.2020 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
Р Е Ш Е Н И Е № 13
10.01.2020 г.
Отпускане на еднократна финансова помощ на Донка Йорданова
Стоянова от с. Оризари, ул. „Малчика“ № 6
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС – Твърдица
РЕШИ:
1. Отпуска еднократна финансова помощ на Донка Йорданова Стоянова
от с. Оризари, в размер на 500 (петстотин) лева.
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.

Решението е прието на трето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 10.01.2020 г. по 8-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
Р Е Ш Е Н И Е № 14
10.01.2020 г.
Отпускане на еднократна финансова помощ на Йордан Йовов
Стоянов от гр. Твърдица, ул. „П. Хилендарски“ № 5
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС – Твърдица
РЕШИ:
4. Отпуска еднократна финансова помощ на Йордан Йовов Стоянов от гр.
Твърдица, в размер на 500 (петстотин) лева.
5. 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.
6. Упълномощава кмета на Общината да извърши промените по
общинския бюджет.

Решението е прието на трето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 10.01.2020 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
Р Е Ш Е Н И Е № 15
10.01.2020 г.
Приемане на Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. в горски
територии, собственост на Община Твърдица.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 7, ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост и за ползването на дървесина и недървестни горски продукти и на
Постановление № 316 от 24.11.2011 г. на Министерски съвет, ОбС - Твърдица
РЕШИ:
Приема одобрен Годишен план за ползване на дървесина през 2020 година
в горски територии, собственост на Община Твърдица.
Приложение: Годишен план за ползване на дървесина през 2020 година в
гори, собственост на Община Твърдица -1 бр.

Решението е прието на трето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 10.01.2020 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
Р Е Ш Е Н И Е № 16
10.01.2020 г.
Начина на ползване на дървесина от Общински горски територии на
Община Твърдица, съгласно приет годишен план за 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация 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, ОбС - Твърдица
РЕШИ:
1. Ползването на дървесина от общинските горски територии на Община
Твърдица да се осъществи, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 и 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: /1 – чрез продажба на стояща дървесина на корен и 2 – чрез добив и
продажба на добита дървесина/.

Решението е прието на трето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 10.01.2020 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
Р Е Ш Е Н И Е № 17
10.01.2020 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.
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 20, ал. 3 от Наредбата за управление на общински
горски територии, собственост на Община Твърдица и чл. 71, ал. 5, т. 3 и ал. 6, т.
1 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите, ОбС – Твърдиц
1. Приема: Ценоразпис за продажба на дървесина съгласно чл. 71, ал. 1, т.
5 от Наредбата по чл. 95, ал. 1, от ЗГ, както и Ценоразпис за продажба на
дървесина съгласно чл. 71, ал. 1, т. 1,2,3,4,6,7 и обемът на дървесината по чл. 71,
ал. 1 от същата Наредба.
Приложение:
Приложение № 1 - Ценоразпис за продажба на дървесина по чл. 71, ал. 1,
т. 5.
Приложение № 2 - Ценоразпис за продажба на дървесина съгласно чл. 71,
ал. 1, т. 1,2,3,4,6,7.

Решението е прието на трето редовно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 10.01.2020 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

Р Е Ш Е Н И Е № 18
10.01.2020 г.

Упълномощаване на представител на Община Твърдица за участие в
четвъртото Общо събрание на АОГ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, ОбС - Твърдица
РЕШИ:
1. Определя за представител на Община Твърдица в четвъртото Общо
събрание на АОГ г-н Атанас Атанасов – кмет на Община Твърдица и
заместник и инж. Георги Христов – ръководител на ОГСЕ Твърдица.
2. Общински съвет – Твърдица упълномощава избрания по т. 1 представител
да участва в избора на нови органи на управление на АОГ – управителен
съвет, контролен съвет и изпълнителен директор.

Решението е прието на трето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 10.01.2020 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

Р Е Ш Е Н И Е № 19
10.01.2020 г.
Доклад с вх. № 1357/17.12.2019 г. относно проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и данъци на Община Твърдица.
На основание чл. 86, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, ОбС - Твърдица
РЕШИ:
Отлага за следващо заседание Доклад с вх. № 1357/17.12.2019 г. относно проект
на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и данъци на Община Твърдица.

Решението е прието на трето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 10.01.2020 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

Р Е Ш Е Н И Е № 20
10.01.2020 г.
Доклад с вх. № 1359/20.12.2019 г. относно проект на Наредба за изменение на
Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Твърдица.
На основание чл. 86, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, ОбС - Твърдица
РЕШИ:
Отлага за следващо заседание Доклад с вх. № 1359/20.12.2019 г. относно проект
на Наредба за изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на
Община Твърдица.

Решението е прието на трето редовно заседание на Общински съвет - Твърдица,
проведено на 10.01.2020 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

