ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ТВЪРДИЦА И НЕГОВИТЕ
КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 09.11.2015 – 09.05.2016г.

Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Твърдица и неговите комисии е
изготвен и се внася за разглеждане на основание чл.27, ал.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл. 17 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет- Твърдица,неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация.Отчетът обхваща периода:
09.11.2015-09.05.2016г.В него е отразен общия брой на решенията,взети от Общински
съвет- Твърдица и на неговите постоянни комисии,както и най важните
решения,приети от Общинския съвет.
Като орган на местното самоуправление Общинския съвет приема решения в рамките
на своята компетентност при спазване на изискванията на ЗМСМА и съобразяване с
интересите на гражданите на Общината.
Общински съвет- Твърдица,мандат 2015-2019г. е конституиран след провеждане на
първото заседание,свикано от Областния управител на Област Сливен,състояло се на
09.11.2015 година.На това заседание ,общинските съветници положиха клетва съгласно
чл.32,ал.1 от ЗМСМА.На същото заседание с решение№1/09.11.2015г. бе избран
Председател на Общински съвет- Твърдица- г-н Валентин Лазаров Кръстев,а с решение
№2/09.11.2015г.бе избрана Временната комисия за изработване на проект на Правилник
за организацията и дейността на Общински съвет- Твърдица
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет- Твърдица,неговите
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация бе приет на третото
редовно заседание с решение№6/04.12.2016г.
Общински съвет- Твърдица се състои от 17 общински съветника.
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 Общинският съвет – Твърдица с решение №7/04.12.2015г. бе избран
състава и ръководство на постоянните комисии 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 с решение №8/04.12.2015г. Иван Недялков Жабов и Петко Стефанов
Таранджиев бяха избрани за заместник-председатели на Общински съвет Твърдица.
През отчетния период Общински съвет –Твърдица е провел 10 заседания,от
които 7 редовни и 3 извънредни.Приети са общо 96 решения.

Заседанията са свикани и проведени съгласно ЗМСМА и Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет –Твърдица,неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация.
От приетите общо 96 решения са изпълнени 69. В процес на изпълнение са
следните 27 решения:
1. Закупуване на сграда за детска градина в с.Сборище, община Твърдица.
2. Предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ на земеделски стопани
животновъди за общо и индивидуално ползване.
3. Вземане на решение от ОбС – Твърдица относно процедура за приключване на
ликвидация на МЦ Твърдица.
4. Отдаване под наем на три помещения в сграда кметство гр. Шивачево,
представляващи част от имот публична общинска собственост.
5. Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на община Твърдица,
върху поземлен имот № 000734 по плана за земеразделяне на гр. Шивачево.
6. Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на община Твърдица,
върху поземлен имот № 001180 по плана за земеразделяне на гр. Шивачево.
7. Отдаване под наем на микроязовир - публична общинска собственост, в
землището на гр. Твърдица.
8. Предоставяне безвъзмездно управление на част от сграда публична общинска
собственост, находяща се в гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 3
9. Отдаване под наем без търг или конкурс на помещения от сграда /Поликлиника/
за здравни дейности
10. Предоставяне на имоти – полски пътища и канали на ползватели, съгласно
сключеното споразумение за ползване на масиви в землището на с. Сборище и
землището на с. Близнец
11. Безвъзмездно придобиване в собственост на Община Твърдица имоти ДГФ с
№№000629 и 000808 , Землище с.Бяла паланка , Община Твърдица, Област
Сливен
12. Образувано административно производство по промяна на предназначението на
поземлен имот в горски територии за изграждане на заслон за ловно-рибарска
дейност.
13. Продажба на земя- частна общинска собственост на собственика на построени в
нея сгради.
14. Вземане на решение от ОбС – Твърдица за вписване на заличаване на МЦ
Твърдица в ликвидация.
15. Даване на разрешение от Общински съвет Твърдица на „В и К-Сливен „ООД
за обезпечаване на всички задължения, съгласно чл .10.10 от сключения на
26.02.2016 г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни
услуги с Асоциацията по ВиК-Сливен, за възлагане на дейностите по
чл.198о,ал.1 от ЗВ , чрез предоставяне на безусловна банкова гаранция в полза
на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК- Сливен „ ООД.
16. Закриване на НУ „Христо Ботев” гр. Твърдица – кв.Козарево

17. Приемане на Програма за оптимизация на училищната мрежа в община
Твърдица през 2016 - 2020 година
18. Откриване “Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи
с капацитет 15 места ” в община Твърдица –кметство Шивачево като
делегирана от държавата дейност
19. Предоставяне безвъзмездно управление на част от сграда публична общинска
собственост, находяща се в гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 3
20. Определяне за продажба по административен ред на апартамент, частна
общинска собственост в ж.к. “Миньор”с.Боров дол
21. Определяне за продажба по административен ред на апартамент, частна
общинска собственост в ж.к. “Миньор”с.Боров дол
22. Безвъзмездно придобиване в собственост на Община Твърдица имот ДГФ
№293038, Землище с.Сборище , Община Твърдица, Област Сливен
23. Извършване на лесокултурна дейност”Отглеждане на горски култури” в
общински горски територии през 2016г.
24. Приемане на оценка и продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
недвижим имот № 000748 с площ 7.594 дка, НТП – изоставена нива, ІV
категория, частна общинска собственост в землището на гр.Шивачево.
25. Утвърждаване на схеми за разполагане на временни преместваеми павилиони
за търговски и обслужващи дейности върху общински терени.
26. Поемане на дългосрочен дълг под формата на финансов лизинг.
27. Предварително съгласие за прокарване на трасе на подземен кабел 1 kV и
водопровод D90 , одобряване на техническо задание
и разрешаване
изработване на ПУП-ПП за линейните обекти на техническата инфраструктура
до ПИ с идентификатор 72165.157.799

В периода 09.11.2015-09.05.2016г. преобладават приети решения,свързани с
правомощията на ОбС по чл.21,ал.1, т.6,8,11 и 23 от ЗМСМА. С оглед
правомощията на областния управител свързани с упражняването на контрол по
законосъобразност на актовете на общинския съвет през периода който отчитаме
няма върнато решение.
През отчетния период Общински съвет-Твърдица е приел следните планове и
програми:
1.Годишен план за ползване на дървесина за 2016година.
2.Общински план за младеща за 2016година.
3.Приемане на Годишен план за действие за 2016 година по изпълнение на
Общинска
стратегия за развитие на социалните услуги в община Твърдица20162020 година
4.Програма за оптимизацията на училищната мрежа в Община Твърдица 20162020година
5.Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Твърдица за
2016г от Общински съвет Твърдица
Общинските съветници и председателя на ОбС се включваха в
мероприятия,форуми,срещи ,тържества и други прояви в града,по населени
места на територията на общината,на областно и национално ниво.

През месец януари бе проведено двудневно обучение на председателя и
председателите на постоянните комисии Петко Таранджиев,Иван Жабов и Милен
Минев в гр.Бургас.През месец февруари председателя на ОбС взе участие в Общо
отчетно изборно събрание на-НСОРБ в гр.София.През месец март председателя на
ОбС взе участие в отчетно изборно събрание на Национална Асоциация на
Председателите на Общински съвети –Република България в гр.Пловдив. През
месец април председателя присъства на работна среща в град Ямбол с участието на
министър Танева. През месец април председателя участва в Общото събрание на
Асоциацията на общинските гори в гр.София.
През месеците април и март председателя на ОбС заедно с г-н Петко Таранджиев
председател на ПК по териториално устройство, пътна и селищна мрежа и
благоустрояване, участваха в срещи по населени места в общината на които
запознаха гражданите с проекта за общия устройствен план на общината. През
месец март председателя на ОбС- Твърдица и председателя на ПК по образование,
култура, вероизповедание, здравеопазване, спорт, туризъм и международно
сътрудничество г-жа Жана Иванова, проведоха среща с педагогическия състав на
ОУ”Христо Ботев” кв. Козарево относно предложението за закриване на училището
и преназначаването на педагогическия състав в СОУ”Неофит Рилски”. През месец
март поканих на среща с общинските съветници началника на ВиК- Сливен с
предварително зададени въпроси, но такава среща не бе осъществена по негова
вина.Общинските съветници направиха и две дарения:
1.Дарение в размер на 150лв. за Обществена трапезария гр.Твърдица за обслужване
на социално слаби граждани.
2.Дарение в размер на 170лв. за празника „Цветница”
Присъствие на заседанията на ОбС:
Общинските съветници присъстват на заседанията на общинския съвет и формират
кворум необходим за законното провеждане на заседанията.Служител от звеното по
чл.29а,ал.2 от ЗМСМА води списък в който общинските съветници полагат подписи
за всяко едно от проведените заседания.По долу представям справка въз основа
отразеното в списъците по дати на свикани и проведени редовни заседания на ОбСТвърдица:
На 19.01.2016г.- редовно заседание на ОбС- Твърдица не са присъствали г-н Иван
Петров и г-н Алиосман Байрактаров които имат подадени уведомления за наличие
на уважителни причини.
На 01.02.2016г- редовно заседание на ОбС- Твърдица не е присъствала г-жа Ваня
Колева която има подадено уведомление за наличие на уважителни причини.
На 26.02.2016г- редовно заседание на ОбС- Твърдица не е присъствал г-н Иван
Петров който има подадено уведомление за наличие на уважителни причини.
В съответствие с реда,начина, начина , сроковете и мястото,уредени в Правилника
ни се публикуват поканите за заседанията.
Приетите от ОбС актове се изпращат на кмета на общината,секретаря на
общината,областния управител и районния прокурор.Освен това те се разгласяват
на населението на общината в седмодневен срок от приемането им чрез средствата
за масово осведомяване- Общинският вестник и интернет страницата на
общината.Заседанията на общински съвет са винаги публични,открити за медиите и
обществеността.По отношение на условията на работа на ОбС
споделям
констатация за лошото озвучаване на ритуалната зала (заседателна) зала, което
рефлектира и затруднява протоколирането на заседанията.Започна ремонт и

обзавеждане на нова стая на председателя и нова стая на общинските съветници
,които се намират в бившето общежитие на първия етаж.
Относно дейността на комисиите при общински съвет-Твърдица
С Правилника са създадени шест постоянни комисии по смисъла на чл.48 ал.1 от
ЗМСМА. През периода, който отчитам петте от тях са провели по десет заседания.
Постоянната комисия по Конфликт на интереси е провела едно заседание през
отчетния период.
Съгласно чл.170,ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържане под
стража към обшински съвет-Твърдица е създадена Наблюдателна комисия със
седем членен състав, която през отчетния период епровела едно заседание.
Искрено се надявам,че в бъдещата съвместна работа,между Общински съветТвърдица и Общинска администрация Твърдица,ще бъдат положени повече усилия
и инициативност за актуализирането на действащите нормативни актове в
Общината.
С уважение,
ВАЛЕНТИН ЛАЗАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
Твърдица

