Приложение 1

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ТВЪРДИЦА И НЕГОВИТЕ
КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 – 27.06.2018г.

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:
01.01.2018-27.06.2018г. 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.
За отчетния период ОбС- Твърдица е провел общо пет редовни заседания,едно от
които е извънредно.Заседанията са свикани и проведени съгласно разпоредбите на
ЗМСМА.Редовните заседания на ОбС- Твърдица са проведени на следните дати:
31.01.2018г., 27.02.2018г., 20.04.2018г., 30.05.2018г. Извънредното заседание се проведе
на 22.05.2018г. от 17:00ч.
За периода,който отчитам по свиканите заседания на ОбС са внесени 12 предложения
като неотложни по реда на чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на
общински съвет Твърдица,които след проведено гласуване са били включени като
точки в съответния дневен ред. Дванайсетте неотложни предложения са внесени от
кмета на общината.Неотложните предложения внесени през този отчетен период са помалко в сравнение с предходния , когато техния брой беше четиринадесет.
За отчетния период ОбС е приел 75 решения.От тях 61 са приети въз основа на
предложения внесени от кмета на общината,а 14 от решенията са приети въз основа на
предложения внесени от председателя на общински съвет.
Отново както през предходния отчетен период и през този се констатират
преобладаващи решения,свързани с правомощията на ОбС по чл.21,ал.1,т.6,т.8,т11,т.23
от ЗМСМА.Това са решения свързани с правомощията ни по управление и
разпореждане с недвижими имоти общинска собственост,с устройството на
територията и др.
През отчетния период бяха изменени и допълнени действащи нормативни актове,
както следва:

- Проект на Наредба за изменение Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Твърдица.
- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и
администрирането за местните данъци на територията на Община Твърдица.
- Проект на Наредба за изменение Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Твърдица.
- Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет-Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация.
- Проект на Наредба за изменение Наредбата за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на община Твърдица.
През отчетния период бяха приети следните доклади, прогнози, планове, стратегии и
програми:
- Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска
собственост.
-План-Сметка за разходите дейностите по събирането, извозването и обезвреждането на
битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване на
територията на Община Твърдица за 2018г.
- Допълване на годишен план за ползване на дървесина през 2018г. в горски територии,
собственост на Община Твърдица.
- Приемане на планове на читалищата и годишна програма за развитие на читалищната
дейност в Община Твърдица.
- Приемане план за противодействие на тероризма на Община Твърдица.
- Приемане на Общински план за младежта-2018г.
- Приемане актуализация в Програма за управление и разпореждане с имотите –общинска
собственост.

- Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Твърдица за периода
2017-2020г.
- Приемане актуализация в Програмата за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост.
- Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Твърдица за 2018г от

Общински съвет Твърдица.
- Приемане на Годишен план за действие за 2019 година по изпълнение на Общинската

стратегия за развитие на социалните услуги в Община Твърдица /2016-2020/.

-Приемане на годишен план за дейността за подкрепа на личното развитие на децата и
учениците 2018-2019г.
През отчетния период бяха отпуснати две еднократни финансови помощи, както и
персонални пенсии на две деца сираци. Бяха отпуснати дърва за огрев на последния
фронтовак от нашата Община - живущ в с. Сборище.
С оглед правомощията на Областния управител свързани с упражняването на контрол
по законосъобразност на актовете на Общинския съвет през периода,който отчитам за
ново обсъждане не са връщани Решения.
Общинските съветници и Председателят на ОбС се включваха в мероприятия,
тържества, дарителски кампании и др. прояви в града, по населените места на
територията на общината, на областно и национално ниво.
Общинските съветници бяха инициатори и се включиха с дарения както следва:
1. Дарение от 1105 лева„Храм Възкресение Христово”- село Оризари.
2.Дарение от 330 лева за „Храм Свето Вознесение Христово”- село Сборище.
3.Дарение от 180 лева за Фолклорен събор „ Пролетни игри и обичаи- Цветница”Твърдица.
Председателят на съвета, както лично, така и съвместно с други общински съветници
провежда срещи с граждани, организации и институции, на които се поставят наболели
проблеми за общината и се търсят пътища за решаването им.
Констатира се неучастие на гражданите в заседанията на общинския съвет и в работата
на постоянните комисии. Изключение прави 35-то и 38-то редовно заседание.
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 изготвя поименни списъци в която общинските съветници
полагат подписи за всяко едно от проведените заседания.По долу предоставям справка
за отсъствията въз основа на отразеното в списъците по дати на свиканите и проведени
редовни заседания на ОбС- Твърдица.
На 31.01.2018г..- редовно заседание на ОбС-Твърдица са присъствали 16 общински
съветника. Не е присъствала по уважителни причини г-жа Ваня Колева.
На 27.02.2018г.- редовно заседание на ОбС-Твърдица са присъствали 17 общински
съветника.
На 20.04.2018г.- редовно заседание на ОбС-Твърдица са присъствали 17 общински
съветника.
На 22.05.2018г.- ,- извънредно заседание на ОбС-Твърдица са присъствали 14 общински
съветника. Не са присъствали г-жа Ваня Колева, г-н Петко Таранджиев и г-н Иван
Петров.
На 30.05.2018г.,- редовно заседание на ОбС-Твърдица са присъствали 16 общински
съветника. Не е присъствал по уважителни причини г-н Иван Петров.
Приетите от ОбС актове в седмодневен срок се изпращат на кмета на общината,
секретаря на общината, областния управител и районния прокурор на Районна
прокуратура Сливен.

Актовете се разгласяват на населението на общината чрез интернет страницата на
общината и вестник „Твърдишки глас”. Заседанията на общински съвет са винаги
публични и открити за обществеността.
Относно дейността на комисиите при общински съвет- Твърдица:
През периода който отчитам комисията по образование е провела 6 заседания, а
останалите постоянни комисии по 5 заседания. Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е провела 2 заседания
Надявам се че в бъдещата съвместна работа между Общински съвет-Твърдица 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

