ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 38
Взето с протокол № 3 от 26.02.2013 г.
ОТНОСНО: Отмяна на решение № 25, взето с протокол № 2 от
13.02.2013г.
ОСНОВАНИЕ: чл. 45, ал. 9 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 5 от
Закона за автомобилните превози и чл. 8, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 от 15.03.2002
г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Отменя свое решение № 25, взето с протокол № 2 от 13.02.2013 г.
МОТИВИ: С горецитираното решение Общински съвет „Марица”
утвърждава общинска автобусна линия за превоз на пътници със маршрут:
общинска автобусна линия за превоз на пътници с. Ясно поле – с. Манолско
Конаре – с. Маноле – с. Рогош – с. Скутаре до границата на община „Марица” с
община Пловдив и обратно от границата на община Пловдив – с. Скутаре – с.
Рогош – с. Маноле – с. Манолско Конаре – с. Ясно поле. Във връзка с
упражнявания контрол за законосъобразност върху решенията на общински съвет
„Марица” областният управител на област Пловдив с административен център гр.
Пловдив връща за ново обсъждане Решение № 25, взето с протокол № 2 от
13.02.2013 г., вследствие на изложени доводи, сочещи несъответствие на така
взетото решение с императивните изисквания на чл. 6 от Наредба № 2 от
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. Новите автобусни
линии следва да бъдат обсъдени от общинската комисия по чл. 8 от Наредба № 2 на
МТ, след което да бъдат внесени за утвърждаване от общински съвет Марица. С
оглед на неспазените процесуални разпоредби относно утвърждаването на
общинска автобусна линия за превоз на пътници следва така взетото решение да
бъде отменено. Ето защо Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: ……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
29
29
29
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 39
Взето с протокол № 3 от 26.02.2013 г.
ОТНОСНО: Отмяна на решение № 26, взето с протокол № 2 от
13.02.2013г.
ОСНОВАНИЕ: чл. 45, ал. 9 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 5 от
Закона за автомобилните превози и чл. 8, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 от 15.03.2002
г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Отменя свое решение № 26, взето с протокол № 2 от 13.02.2013 г.
МОТИВИ: С горецитираното решение Общински съвет „Марица”
утвърждава общинска автобусна линия за превоз на пътници със следния
маршрут: с. Войсил – с. Бенковски – до границата на Община “Марица” с Община
Пловдив и обратно от границата на Община “Марица” с Община Пловдив – с.
Бенковски – с. Войсил. Във връзка с упражнявания контрол за законосъобразност
върху решенията на общински съвет „Марица” областният управител на област
Пловдив с административен център гр. Пловдив връща за ново обсъждане
Решение № 26, взето с протокол № 2 от 13.02.2013 г., вследствие на изложени
доводи, сочещи несъответствие на така взетото решение с императивните
изисквания на чл. 6 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози
на пътници с автобуси. Новите автобусни линии следва да бъдат обсъдени от
общинската комисия по чл. 8 от Наредба № 2 на МТ, след което да бъдат внесени
за утвърждаване от общински съвет Марица. С оглед на неспазените процесуални
разпоредби относно утвърждаването на общинска автобусна линия за превоз на
пътници следва така взетото решение да бъде отменено. Ето защо Общинският
съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: ……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се
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ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 40
Взето с протокол № 3 от 26.02.2013 г.
ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на
Община „Марица”.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, както и чл.8, ал. 2 от ЗОС,
и чл. 79, във връзка с чл.76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс.
След проведено

поименно гласуване Общински съвет “Марица”

реши:
І. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община „Марица”
ПРОЕКТ
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община
„Марица”
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Чл. 1, ал. 1 приема нова редакция със следния текст:
Чл. 1 С тази наредба се определят условията и редът за придобиване, управление
и разпореждане с имуществото собственост на община „Марица” – област
Пловдив, както и конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на
кметства при спазване на разпоредбите на Закона за общинската собственост и на
специалните закони в тази област, освен когато е приложим Законът за публичночастното партньорство.
§2. В чл. 2, се създават нови ал. 7, 8 и 9 със следния текст, както следва:
/7/Застроените имоти - публична общинска собственост, задължително се
застраховат, включително срещу природни бедствия и земетресения. Общинският
съвет определя имотите - частна общинска собственост, които подлежат на
задължително застраховане, по застрахователните рискове.
/8/ Застрахователните вноски се предвиждат по бюджетите на общината или на
съответните организации и юридически лица на бюджетна издръжка, на които
имотите и вещите по ал. 3 са предоставени за управление. Застрахователните
вноски за имотите и вещите по ал. 3, предоставени под наем, за ползване или на

концесия, са за сметка на наемателите, ползвателите или концесионерите, а в
случаите на публично-частно партньорство - за сметка на определения в договора
партньор.
/9/ Не се допуска самоучастие при задължителното застраховане на имотите по
ал. 3 срещу рисковете "природни бедствия" и "земетресение".
§2А В чл. 22 се създава нова т. 6 със следния текст:
6. обременени с вещни тежести
§2Б Предложение първо на ал. 4, чл. 43 приема нова редакция, както следва:
Всяко длъжностно лице, упълномощено по силата на тази наредба да получава
дарения в полза на общината /кмет, кмет на кметство, директори на
образователни, културни и социални учреждения/ е длъжно в четиринадесет
дневен срок от получаване на дарението да представи документацията в
общинска администрация за обявяване в публичния регистър.
§3. Чл. 66, ал. 8 приема нова редакция със следния текст:
/8/ Дирекция „Общинска собственост” предоставя информация на кмета на
общината за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното
управление по видове и категории обекти, на територията на съответното
кметство, в едномесечен срок от поискването. Въз основа на справките, кметът на
общината внася в общинския съвет
1. отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното
управление по видове и категории обекти, едновременно с отчета за изпълнение
на бюджета за предходната година.
2. годишна програма за управлението и разпореждането с имотите – общинска
собственост. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на
общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината,
като при необходимост се извършва и актуализация на бюджета на общината.
Програмата е в съответствие с раздела за общински публично-частни
партньорства от програмата за реализация на общинския план за развитие и
съдържа:
а/ прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с
придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;
б/ описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала
на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публичночастно партньорство или за предоставяне на концесия;
в/ описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна
срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите
и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;
г/ описание на имотите, които общината има намерение да придобие в
собственост, и способите за тяхното придобиване;
д/ обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни
имоти;

е/ обектите по б. д/ от първостепенно значение;
ж/ други данни, определени от общинския съвет.
§4. Чл. 70, ал. 1 приема нова редакция със следния текст:
Чл. 70. /1/ Предложенията за разпореждане с имоти, частна общинска
собственост, се комплектоват от общинската администрация с протокол от
кметски съвет, акт за общинска собственост, надлежно вписан в Агенция по
вписванията, актуална скица на имота по кадастрална карта, становище от
главния архитект на общината за състоянието на имота, характера и параметрите
на застрояване.
§4А. Чл. 71, ал. 4 приема нова редакция със следния текст:
/4/Плащанията следва да се направят в едномесечен срок от връчване на
заповедта. При неплащане в указания срок, заповедта се отменя с нова заповед,
преписката се прекратява.
§5. Чл. 73 приема нова редакция със следния текст:
Чл. 73. (1) В капитала на търговски дружества могат да се внасят само
нежилищни имоти или ограничени вещни права върху тях - частна общинска
собственост, след решение на общински съвет.
(2) Оценката на имотите по ал. 1 се извършва по реда на чл. 72, ал. 2 от
Търговския закон.
(3). Търговски дружества с общинско участие в капитала се създават директно
или по приета от Общински съвет Марица програма, която се оповестява
публично.
(4) Програмата съдържа анализ и обосновка на инвестиционните намерения на
община Марица, налагащи създаване на търговски дружества с общинско участие
в капитала.
(5) Процедурата по създаване на търговско дружество с общинско участие в
капитала се открива с решение на Общински съвет Марица, което съдържа:
общи условия за участие, бизнес програма, брой съдружници, съответно
акционери, срок за подаване на предложенията и документите, които следва да
бъдат представени.
(6) С решението по ал. 5, Общински съвет Марица определя комисия за оценка на
предложенията. Комисията да бъде най-малко от пет члена, но не
повече от 7 члена, от които 4-ма представители на Общински съвет –
Марица и един представител на общинската администрация
(7) Въз основа на решението на Общински съвет Марица в един централен и един
местен ежедневник, и на страницата на община Марица в Интернет се публикува
обява за изразяване на интерес, съдържаща информацията по ал. 5.
(8). Комисията оценява направените предложения и представя на Общински
съвет Марица тези от тях, които в най-голяма степен удовлетворяват условията на
изразения интерес.
(9) Общински съвет Марица с решение одобрява предложението/та, след което се

предприемат действия за учредяване на търговското дружество по реда и при
условията на ТЗ.
(10)
В
случай,
че
Общински
съвет
Марица
не
одобри
предложението/та,процедурата се прекратява и се открива нова по реда на чл. 73.
§6. Чл. 79, ал. 3 приема нова редакция със следния текст:
(3) Заявленията на лицата по предходните алинеи за закупуване се подават до
кмета на общината. Към тях се прилагат:
§7. В чл. 91, ал. 1 се създава нова т. 4 със следния текст:
4. други лица, когато това е предвидено в закон.
§8. В чл. 96 се създават нови ал. 2 и 3 със следния текст, както следва:
/2/ Безвъзмездно право на ползване се учредява без търг или конкурс след
решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на
съветниците.
/3/ Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на ползване, са
определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на
общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на
съветниците, по ред, определен в наредбата.
Глава пета
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
Раздел ІІ
Ред и начин на ползване на дървесина, добита извън горски фонд
на територията на Община Марица
§9. Приема нова редакция на чл. 128, ал. 1 със следния текст:
Чл. 128. (1)Продажбата на дървесина в земеделски земи, собственост на
общината, и в други общински имоти, които не представляват гора по смисъла на
Закона за горите, при условията и по реда на Закона за опазване на
селскостопанското имущество, във връзка с прилагането на чл. 211, ал. 4 от
Закона за горите и чл. 131б от Правилника за прилагане на Закона за горите се
извършва след решение на общинския съвет по един от следните начини:
1. на стояща дървесина на корен;
2. на добита дървесина.
§10. Отменя чл.128, ал. 2
§11. Приема нова редакция на чл. 128, ал. 3 със следния текст:
(3) Началните цени при провеждане на процедури за продажба на дървесина в
земеделски земи - общинска собственост и в други общински имоти, които не
представляват гора по смисъла на Закона за горите, се определят въз основа на:
1. анализ на размера и тенденциите за изменение на продажната цена през
текущата и предходната година;
2. разходите за добив и тенденциите за изменението им;

3.сравнителен анализ за продажбата на дървесина и недървесни продукти от
Държавно горско стопанство или други собственици на дървесина в земеделски
земи - и в други имоти, които не представляват гора по смисъла на Закона за
горите.
§12. В чл. 130 се създава нова ал. /2/ със следния текст:
/2/ При продажбата на добитата дървесина, както и в случаите, когато физически
лица закупуват дървесина за лична употреба без право на продажба, не се изисква
купувачите да бъдат вписани в публичните регистри по чл. 235 и 241 ЗГ.
§13. Досегашна ал./2/ на чл. 130 става ал./3/
§14. Приема нова редакция на чл. 132 със следния текст:
Чл. 132. Процедурата за продажба на стояща дървесина на корен се организира и
провежда от общината след решение на общинския съвет, като приоритетно се
предоставя за продажба на корен дървесина, повредена вследствие на биотични
или абиотични въздействия.
§15. В чл. 134 приема нова редакция на ал. 3 със следния текст:
/3/ В процедурите може да бъде допускано наемането на подизпълнители от
спечелилия кандидат. Това обстоятелство се посочва в заповедта за откриване на
процедурата.
§16. Отменя чл.139, ал. 3
§17. Отменя чл.139 А, ал. 4
§18. Приема нова редакция на чл. 139 А, ал. 5 със следния текст:
/5/ Когато кандидат в търга е чуждестранно юридическо лице, документите по ал.
1, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод.
§19. Приема нова редакция на чл. 139 З със следния текст:
Чл. 139 З /1/ Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се
провежда след решение на общинския съвет при условията и по реда на конкурса
за продажба на стояща дървесина на корен.
/2/ Офертите се класират по критерия най-висока предложена цена.
§20. Предишен чл. 139 З става чл. 139 И.
§21. Предишен чл. 139 И става чл. 139 Й.
§22. Предишен чл. 139 Й става чл. 139 К и приема нова редакция на чл. 139
К, ал. 2 със следния текст:
/2/ В условията на процедурата се определят график и срок на доставка, размерите
и качеството на асортиментите или се посочва кой стандарт се прилага
(Български държавен стандарт (БДС) или Европейски стандарт (EN).
§23. Предишен чл. 139 К става чл. 139 Л.
§24. Предишен чл. 139 Л става чл. 139 М. и приема нова редакция на ал. 1, т.
3 със следния текст:
3. остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване;
§25. Приема нова редакция на ал. 2, т. 1, б „а” със следния текст:
а) в случаите на закупуване на дървесина от склад съгласно ал. 1, т. 4;
§26. Приема нова редакция на ал. 2, т. 3 със следния текст:
3. юридически лица и еднолични търговци - по реда на ал.1, т. 3 и 5.
§27. Създава се нова ал. 4 към чл. 139 М със следния текст:
/4/. В случаите, когато юридически лица и еднолични търговци закупуват
остатъци от дървесина и вършина от сечища след тяхното освидетелстване, се

издава позволително по реда на ал. 3. Обемът на вършината се определя по
изчисления обем в карнет-описа за извършеното маркиране или сортиментната
ведомост за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина, като
преди транспортирането се извършва контролно измерване.
§28. Предишна ал. 4 към чл. 139 М става ал. 5.
§29. Предишна ал. 5 към чл. 139 М става ал. 6.
§30. Предишна ал. 6 към чл. 139 М става ал. 7.
§31. Предишна ал. 7 към чл. 139 М става ал. 8.
§32. Предишен чл. 139 М става чл. 139 Н.
§33. Предишен чл. 139 Н става чл. 139 О.
§34. Създава се нов чл. 139 П със следния текст:
Чл. 139 П /1/ Ползването на недървесни продукти от земеделски земи,
собственост на общината, и в други общински имоти, които не представляват
гора по смисъла на Закона за горите, при условията и по реда на Закона за
опазване на селскостопанското имущество, във връзка с прилагането на чл. 211,
ал. 4 от Закона за горите и чл. 131б от Правилника за прилагане на Закона за
горите, се осъществява по един от следните начини:
1. чрез възлагане на добива и продажбата на продуктите в сурово и/или
преработено състояние;
2. чрез предоставяне под наем на определени територии;
3. чрез издаване на позволително за ползване на недървесни продукти.
/2/ Продажбата по реда на ал. 1, т. 1 на недървесни продукти от земеделски земи,
собственост на общината, и в други общински имоти, които не представляват
гора по смисъла на Закона за горите, при условията и по реда на Закона за
опазване на селскостопанското имущество, във връзка с прилагането на чл. 211,
ал. 4 от Закона за горите и чл. 131б от Правилника за прилагане на Закона за
горите, се извършва след решение на общинския съвет.
/3/ Продажбата по реда на ал. 1, т. 1 се извършва след:
1. проведена тръжна процедура при условията и по реда на търга с тайно
наддаване за продажба на дървесина;
2. договаряне по цени, определени за всяка календарна година с решение на
общинския съвет.
§35. Създава се нов чл. 139 Р със следния текст:
Чл. 139 Р /1/ Ползването на недървесни продукти по реда на чл. 139 П, ал. 1, т. 2
от земеделски земи, собственост на общината, и в други общински имоти, които
не представляват гора по смисъла на Закона за горите, при условията и по реда на
Закона за опазване на селскостопанското имущество, във връзка с прилагането на
чл. 211, ал. 4 от Закона за горите и чл. 131б от Правилника за прилагане на Закона
за горите, се извършва след решение на общинския съвет и сключване на договор
за срок не по-дълъг от 10 години.
§36. Създава се нов чл. 139 С със следния текст:
Чл. 139 С /1/ Позволителното за ползване на недървесни продукти по реда на чл.
139 П, ал. 1, т. 3 се издава от кмета на общината или оправомощено от него
длъжностно лице.
/2/ Позволителното за ползване на недървесни продукти удостоверява правото на
титуляря да добива през календарната година, за която му е издадено, недървесни

продукти от земеделски земи, собственост на общината, и в други общински
имоти, които не представляват гора по смисъла на Закона за горите, при
условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, във
връзка с прилагането на чл. 211, ал. 4 от Закона за горите и чл. 131б от
Правилника за прилагане на Закона за горите.
/3/ За издаване на позволителното по ал. 1 заинтересованото лице подава
заявление до кмета на общината и заплаща цена равна на цената, определена със
заповед на министъра на земеделието и храните за издаване на позволително за
ползване на недървесни горски продукти.
/4/ В срок до 5 дни от подаване на заявлението кметът на общината се произнася
по него, като издава или отказва издаване на позволителното. Позволителното за
ползване на недървесни продукти се издава по образец, утвърден от министъра на
земеделието и храните за ползване на недървесни горски продукти.
/5/ Позволителното за ползване на недървесни продукти се връчва на заявителя
след провеждане на инструктаж и запознаване с основните правила за добив на
недървесни продукти.
/6/ Отказът за издаване на позволително по ал. 4 се съобщава на заинтересованото
лице и може да се обжалва по реда на АПК.
§37. Създава се нов чл. 139 Т със следния текст:
Чл. 139 Т Добитите по реда на чл. 139 П - чл. 139 С недървесни продукти могат да
бъдат предмет на покупко-продажба или на друга стопанска дейност.
Глава шест
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ
КОНКУРСИ
§38 Предишен Раздел I към Глава шеста става Раздел II
§39. Отменя чл. 146, ал. 1, т. 4
§40. Приема нова редакция на чл. 147, ал. 1, т. 10 със следния текст:
10. актуална скица на имота по кадастрална карта
§41. Приема нова редакция на чл. 151, ал. 2 със следния текст:
/2/ В състава на комисията задължително се включват поне един правоспособен
юрист и служители от Дирекция „Общинска собственост“. С
решението по чл. 145, ал. 1 от наредбата общинският съвет може да реши да
бъдат
включени в състава на комисията до 2 (двама) общински съветници, определени
от
председателя на общинския съвет.
§42. Отменя ал. 3 на чл. 152.
§43. Приема нова редакция на чл. 162, ал. 1 със следния текст:
Чл. 162. /1/ Депозитът на спечелилият търга участник се възстановява след
подписване на съответния договор и заплащане на първата наемна вноска.
§44. Приема нова редакция на чл. 166, ал. 1, т. 10 със следния текст:
10. актуална скица на имота по кадастрална карта
§45. Приема нова редакция на чл. 168, ал. 3 със следния текст:
/3/ В състава на комисията задължително се включват поне един правоспособен

юрист и служители от Дирекция „Общинска собственост“. С решението по чл.
164, ал. 1 от наредбата общинският съвет може да реши да бъдат включени в
състава на комисията до 2 (двама) общински съветници, определени от
председателя на общинския съвет.
§46. Приема нова редакция на чл. 172, ал. 1 със следния текст:
Чл. 172. (1) Гаранцията на спечелилия конкурса участник се възстановява след
подписване на съответния договор и заплащане на първата наемна вноска.
§47. Отменя изцяло Глава седма, АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
и
приема
нова
редакция
на
Глава
седма,
АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
Глава седма
АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.179. Лицата, които повреждат общински имоти, когато деянието не съставлява
престъпление по Наказателния кодекс на Република България, се наказват по тази
наредба, независимо от имуществената отговорност за причинените вреди.
Чл. 180. Наемател на общински имот, който наруши забраната за неговото
пренаемане, се наказва с глоба до 1 000 лева, а за едноличните търговци и
юридически лица - имуществени санкции в размер до 10 000 лв., ако не подлежи
на по-тежко наказание.
Чл. 181. Който без законово основание държи или владее общински имот се
наказва с глоба до 1 000 лв., а за едноличните търговци и юридически лица имуществени санкции в размер до 10 000 лв., ако не подлежи на по-тежко
наказание.
Чл. 182. Който не изпълни заповед или решение в едномесечен срок от влизането
им в сила за освобождаването на общински имот се наказва с глоба до 1 000 лв., а
за едноличните търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер до
10 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
Чл. 183. За други нарушения на тази наредба се налага глоба до 1 000 лв., а за
едноличните търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер до 10
000 лв., освен ако със закон не е предвидено друго.
Чл. 184. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни
лица, определени от кмета на общината.
Чл. 185. Наказателните постановления се издават от кмета на общината.
Чл. 186. Административно-наказателното производство за нарушенията се
извършва по реда на ЗАНН.
Глава седма
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§48. В § 1 се създава нова т. 5 със следния текст:
5. „Недървесни продукти” са смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби,
лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи, мъхове, зеленина,

животни, които не са дивеч.
МОТИВИ: Във връзка с наличието на територията на Община „Марица” –
област Пловдив на дървесни видове в земеделски земи, собственост на общината,
и в други общински имоти, които не представляват гора по смисъла на Закона за
горите и регламентиране на процедурата по продажба на дървесината при
условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, във
връзка с прилагането на чл. 211, ал. 4 от Закона за горите; чл. 131б от Правилника
за прилагане на Закона за горите и Наредбата 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, приета
с постановление № 316 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 96 от 2011 г.),
както и във връзка с настъпилите изменения в горецитираната Наредба.
Изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община „Марица” се налага и във
връзка с влезлите в сила изменения на Закона за общинската собственост, относно
приетия Закон за публично-частното партньорство/обн. ДВ, бр. 45 от 15.06.2012
год., в сила от 01.01.2013г., изм., бр. 87 от 09.11.2012 год., в сила от 01.01.2013
год./
В резултат на извършен одит за съответствие при финансовото управление
на Община „Марица” за периода от 01.01.2011 год. до 31.12.2011 год., издаден с
Разпореждане № 217/15.11.2012 год. на Председателя на Сметната палата с
Одитен доклад № 0200002912 са дадени следните препоръки, относно
изследваната област „Управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост”:
1. Да се внесе предложение в Общински съвет за актуализиране на
НПУРОИ за определяне условията и реда, по които Общината може да внася
свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска
собственост, като непарична вноска в капитала на търговски дружества.
В изпълнение на препоръките от Одитен доклад № 0200002912 предлагам
изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане
с имоти и вещи, собственост на Община „Марица”, регламентиращо условията и
реда, по които Общината може да внася свободни имоти и вещи или вещни права
върху имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска в капитала на
търговски дружества.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А.Иванова/
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“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 41
Взето с протокол № 3 от 26.03.2013 г.
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – План за улична регулация
(ПУП), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план
(ПП) на ПИ № 11845.12.24 и
ПИ № 11845.12.27, м.”Рошави тирове” по
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област
представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11от ЗМСМА, в съответствие с чл.124а, ал.1 и
ал.5, чл.16, ал.7 от ЗУТ и чл. 28, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за
опазване на земеделските земи.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП – План
за улична регулация (ПУП), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП –
Парцеларен план (ПП), Пловдивска област, съгласно чл.108, ал.5, чл.110, ал.1, т.1,
т.2 и т.5 от ЗУТ на земеделска земя, за провеждане на процедура по промяна на
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща
поземлени имоти ПИ № 11845.12.24 и ПИ № 11845.12.27, м.”Рошави тирове” по
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област с
начин на трайно ползване нива за изграждането на обект:
Автосалон за камиони и автомобили втора употреба и авточасти втора
употреба
план за улична регулация, парцеларен план на трасета за водоснабдяване,
канализация и електроснабдяване
Поземлен имот ПИ № 11845.12.24 и ПИ № 11845.12.27, м.”Рошави тирове” по
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 423Смф с устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0, Поз>40% и височина на
застрояване до 10 м.
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгл.чл.230, ал.1 от
ЗУТ и чл.6,и чл.29, ал.1 от ЗКАИИП, и да отговаря на изискванията на Наредба
№8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и Наредба
№7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с теренните
дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община

„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите изследва да отразят
всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и в процедура на
изработване и одобряване ПУП – ПРЗ, по отношение съгласуваност на проектите във
всички части.
Проектите да отговарят на изискванията на чл.21, чл.24 и чл.24а от ЗОЗЗ.
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на
чл.18 от Наредба №36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на държавен
здравен контрол.
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова
извадка от кадастралната карта на с.Войводиново в М 1: 1 000 като при изработването
се спазва чл.60 и чл.63 от ЗУТ, след Решение на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ за
утвърждаване на площадка и трасета при спазване на следните изисквания:
С план схемите за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура да
се определят и сервитутните им ивици, да се представят трасировъчни данни и площи
на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива.
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м.
Проектите
да се съгласува със съответните администрации, а при
необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни
дружества, съгласно чл.128, ал.6 от ЗУТ.
Одобрява приложеното планово – техническо задание за изготвянето на ПУП
– План за регулация и застрояване изготвено на основание чл.125 от ЗУТ..
След приемане на проектите от ОЕСУТ, да се внесат за одобряване от
Общински съвет „Марица”.
Срок за представяне на проекта – 180 дни от датата на получаване на
разрешението.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление поставено
на определените за това места в сградата на общината и се публикуват на интернет
страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ/.
МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения,
Общински съвет Марица, намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
29
29
29
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е №42
Взето с протокол № 3 от 26.02.2013 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение от Общински съвет „Марица“ за
кандидатстване на община Марица за безлихвен заем от Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за
финансиране на проект: „Канализация на с. Трилистник, община Марица“.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.10 във връзка с ал.2 от ЗМСМА и
чл.4,ал.1,чл.6,т.1 и т.2 и чл. 17 от Закона за общинския дълг
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Община “ Марица“ да сключи договор за дългосрочен безлихвен заем за
разплащане на извършените, но неразплатени СМР за обект: „Канализация на с.
Трилистник, община Марица” от Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда /ПУДООС/;
• Максимален размер на дълга – 1 500 000 лв. ( милион и петстотин хиляди
лева);
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – дългосрочен безлихвен заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – срока се определя от ПУДООС.
- Източници за погасяване на заема – собствени приходи на общината по чл.6
от Закона за общинския дълг.
• Начин на обезпечаване на кредита – Запис на Заповед за обезпечаване на
размера на заемната сума.
1. Възлага на Кмета на община Марица да извърши всички необходими действия
по представяне на Заявление за безлихвен заем в ПУДООС.
2. Възлага на Кмета на общината Марица да подпише Договор за безлихвен заем,
по правилата, условията и реда за отпускане на заеми от Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда;
3. Упълномощава Кмета на община Марица да подпише Запис на Заповед за
обезпечаване на размера на заемната сума. Записът на заповед се издава за срок: от
датата на подписване на договора с ПУДООС и изтича един месец след падежа на
последната вноска по погасителния план.
4. Подкрепя предложението на Кмета за разплащане на обекта като крайно
належащо и приоритетно за община Марица и населението на с. Трилистник.
ІІ.Упълномощава кмета на общината, след сключване на договор за безлихвен

заем от ПУДООС за финансиране на проект: „Канализация на с. Трилистник, община
Марица“ да отрази промяната по бюджета на общината по приходната и по
разходната част.
МОТИВИ: Във връзка с необходимостта от разплащане с фирмата –
изпълнител, по договор за изграждане на обект „Канализация на с. Трилистник,
Община „Марица“. Ето защо, Общински съвет Марица, намира решението за
целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
29
Гласували
29
За
29
Против
0
Въздържали се
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 43
Взето с протокол № 3 от 26.02.2013 г.
ОТНОСНО: Определяне на размера на трудовото възнаграждение на кмет
на община и кметове на кметства.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21 ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.2 т.4 от ПМС
№ 67/14.04.2010 г.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.Определя основни месечни заплати на Кмет на община и кметовете на
кметства в Община „Марица”, в сила от 01.01.2013 г., както следва:
Наименование на длъжността
1 Кмет на Община

ОМЗ - лева
1462

2 Кмет на кметство с.Калековец

840

3 Кмет на кметство с. Маноле

840

4 Кмет на кметство с. Рогош

840

5 Кмет на кметство с. Труд

840

6 Кмет на кметство с. Войводиново

788

7 Кмет на кметство с. Гр. Игнатиево

788

8 Кмет на кметство с. Костиево

788

9 Кмет на кметство с. Скутаре

788

10 Кмет на кметство с. Строево

788

11 Кмет на кметство с. Царацово

788

12 Кмет на кметство с. Бенковски

756

13 Кмет на кметство с. Войсил

756

14 Кмет на кметство с. Динк

756

15 Кмет на кметство с. Крислово

756

16 Кмет на кметство с. Радиново

756

17 Кмет на кметство с. Манолско Конаре

756

18 Кмет на кметство с. Трилистник

756

19 Кмет на кметство с. Ясно поле

756

20 Кмет на кметство с. Желязно

756

2. Определя допълнителни трудови възнаграждения, в това число за
трудов стаж и професионален опит – 1% за всяка година трудов стаж, на
кмет на община и кмет на кметство, съгласно Вътрешни правила за
работната заплата в Община „Марица.
МОТИВИ: С Постановление на МС № 67 от 14.04.2010г. е определена
минимална и максимална основна месечна заплата за кмет на община и кмет на
кметство, а според чл.21 ал.1, т.5 от ЗМСМА общинският съвет определя размера
на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна
уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по
предложение на кмета на общината.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
28
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 44
Взето с протокол № 3 от 26.02.2013 г.
ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община
„Марица” за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.1 от Закона за
общинските бюджети и чл.9 от Закона за общински дълг, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2012г.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Приема уточнения план по бюджета на Община „Марица” за 2012 г. в
размер на 14 250 846 лв. по приходната и по разходната част и отчета за
изпълнение на бюджета на Община „Марица” за периода от 01.01.2012 г. до
31.12.2012 г. по приходната и разходната част в размер на 12 439 164 лв., съгласно
Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
2. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг към
31.12.2012 год., съгласно Приложение № 8.
3. Приема отчета на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
съгласно Приложение №№ 9, 10 и 11.
МОТИВИ: В изпълнение с разпоредбите на Закона за местното
самоуправление и местната администрация и Закона за общинските бюджети,
Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
24
Гласували
24
За
24
Против
0
Въздържали се
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 45
Взето с протокол № 3 от 26.02.2013 г.

ОТНОСНО: Годишен отчет на извънбюджетните сметки и фондове на община
„Марица“ за 2012.
ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 4 от Закон
за общинските бюджети.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Приема годишния отчет на извънбюджетните сметки и фондове на община
„Марица“ за 2012 година, съгласно Приложение №1 и Приложение №2.
МОТИВИ: В изпълнение на Закона за общинските бюджети, Общинският
съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
28
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 46
Взето с протокол № 3 от 26.02.2013 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2013 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание
бюджети.

чл.28, ал.1 от Закона за общинските

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Приема бюджетите и бюджетните сметки на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложения № № 1, 2 и 3.
МОТИВИ: В изпълнение на закона за общинските бюджети, Общинския
съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
25
25
25
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 47
Взето с протокол № 3 от 26.02.2013 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2013 г.

ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Определя остатъка по общинския бюджет, реализиран към 31.12.2012 г. в
размер на 3 052 399 лв. да се използва през 2013г., както следва:
547 851 лв. за делегирани от държавата дейности, в това число:
120 лв. за дейност 117 Държ. и общ. служби и дейности по изборите;
131 073 лв. за дейност 122 Общинска администрация;
6 609 лв. за дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност;
13 978 лв. за дейност 282 ОМП, поддържане на запаси и мощности;
25 319 лв. за дейност 311 Целодневни детски градини;
5 575 лв. за дейност 318 Подготвителна полудневна група в училище;
268 753 лв. за дейност 322 Общообразователни училища;
14 233 лв. за дейност 337 Извънучилищни дейности;
15 915 лв. за дейност 389 Други дейности по образованието;
11 190 лв. за дейност 431 Детски кухни
16 595 лв. за дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища;
40 лв. за дейност 548 Дневни центрове за стари хора
86 лв. за дейност 589 Др. Служби и дейности по соц. осиг., подпом. и
заетостта
1 829 лв. за дейност 713 Спорт за всички;
36 536 лв. за §§ 88-03 Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за
извънбюджетни сметки
3 757 лв. за държавна дейност, дофинанс. с местни прих. – 322 Общообраз.
училища;
2 500 791 лв. за местни дейности – (в т.ч. 1 814 720 лв. от ТБО за дейност Чистота)
МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки на МФ по

съставянето на бюджета на общината за 2013г., Общинският съвет намира
решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
24
Гласували
24
За
24
Против
0
Въздържали се
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 48
Взето с протокол № 3 от 26.02.2013 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2013 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 2 от ЗМСМА и т. 10 от Решение на
Министерски съвет № 327 от 25.04.2012 г.:
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Определя за дейност 122 „Общинска администрация”, численост на
персонала от 01.01.2013 г. - 118 бр., в това число 76 бр. за държавна дейност и 42
бр. за държавна дейност, дофинансирана с местни приходи.
В изпълнение с разпоредбите на Закона за местното
МОТИВИ:
самоуправление и местна администрация, Общинският съвет намира решенито за
целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
24
24
21
0
3

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 49
Взето с протокол № 3 от 26.02.2013 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2013 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 5 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 1 и ал. 3
от ПМС № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица”
реши:
Общински съвет „Марица” утвърждава средствата за заплати по § 01-00 Заплати
и възнаграждения на персонала за всички дейности, финансирани от общинския
бюджет, съгласно Приложение № 1.
МОТИВИ: В изпълнение с разпоредбите на Закона за местното
самоуправление и местната администрация и постановлението за заплатите в
бюджетните организации и дейности, Общинскияо съвет намира решението за
целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
25
25
25
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 50
Взето с протокол № 3 от 26.02.2013 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2013 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.13 от ЗОБ.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Упълномощава кмета на общината
1/3 от него се счита за месечен план.

да разпредели бюджета по тримесечия и

МОТИВИ: В изпълнение с разпоредбите на Закона за местното
самоуправление и местната администрация и Закона за общинските бюджети,
Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
27
27
27
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 51
Взето с протокол № 3 от 26.02.2013 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2013 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” дава право на кмета на общината при спазване на
общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности
през бюджетната година да прехвърля бюджетни кредити между първостепенен
разпоредител и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за различни
видове разходи в една дейност, без да изменя общия й размер.
МОТИВИ: В изпълнение с разпоредбите на Закона за местното
самоуправление и местната администрация и Закона за общинските бюджети,
Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
27
27
27
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 52
Взето с протокол № 3 от 26.02.2013 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2013 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Определя размер на просрочените вземания, които ще бъдат събрани през
бюджетната 2013 г. – 12 632 лв.
МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки на МФ по
съставянето на бюджета на общината за 2013г., Общинският съвет намира
решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
27
27
27
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 53
Взето с протокол № 3 от 26.02.2013 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2013 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 62 от
ПМС № 1/2013 г.:
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” определя транспортните разноски на пътуващите
бюджетни служители от местоживеенето до местоработата и обратно, когато се
намират в различни населени места, да се изплащат в размер на 85 % от стойността
им, по приложения списък на длъжностите и на лицата, които имат право на
транспортни разноски.
Предоставя правомощия на кмета на община „Марица“ и ръководителите на
второстепенните разпоредители с бюджетни средства, в рамките на утвърдените
кредити по бюджета за 2013 год. да актуализират списъците в течение на годината.
МОТИВИ: В изпълнение с разпоредбите на Закона за местното
самоуправление и местната администрация и постановленето за изпълнение на
държавния бюджет на РБ за 2013г., Общинският съвет намира решението за
целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
27
27
27
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 54
Взето с протокол № 3 от 26.02.2013 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2013 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 13, т.3 от ПМС
№ 1 от 2013г.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Определя размера на разходите за представителни цели по бюджета
Община „Марица”, както следва:
- 18 000 лв. за дейност 122 Общинска администрация
- 6 000 лв. за дейност 123 Общински съвет
МОТИВИ: В изпълнение с разпоредбите на Закона за местното
самоуправление и местната администрация и постановленето за изпълнение на
държавния бюджет на РБ за 2013г., Общинският съвет намира решението за
целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
26
26
22
0
4

на

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 55
Взето с протокол № 3 от 26.03.2013 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2013 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с
чл.59, ал.2 от ЗФВС
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Определя за 2013 г. средства за подпомагане на спортни клубове, чийто
седалища и дейност са на територията на Община „Марица”, както следва:
1. Хандбален клуб с. Труд
- 9 000 лв.
2. Баскетболен клуб с. Рогош
- 2 000 лв.
3. Футболни клубове ,
в това число за: - ФК с. Войводиново
- 5 000 лв.
- ФК с. Войсил
- 5 000 лв.
- ФК с. Граф Игнатиево
- 5 000 лв.
- ФК с. Калековец
- 5 000 лв.
- ФК с. Бенковски
- 5 000 лв.
- ФК с. Крислово
- 5 000 лв.
- ФК с. Маноле
- 10 000 лв.
- ФК с. Манолско Конаре
- 5 000 лв.
- ФК с. Рогош
- 7 000 лв.
- ФК с. Скутаре
- 5 000 лв.
- ФК с. Строево
- 5 000 лв.
- ФК с. Труд
- 7 000 лв.
- ФК с. Царацово
- 5 000 лв.
- ФК с. Ясно поле
- 5 000 лв.
- ФК с. Радиново
- 7 000 лв.
Изразходването на средствата от спортните клубове да става по договаряне с
клубовете, като за целта се упълномощава Кмета на общината да сключва с тях
договори.
Задължително условие за финансово подпомагане на спортните клубове е
изискването, за не по-малко от 70 на сто от картотекираните играчи от съответния
спортен клуб, да са жители с постоянен адрес в Община “Марица”.
Предоставените средства могат да се използват за картотекиране; външни
услуги; спортни пособия; екипи; храна; медикаменти; хонорари и осигурителни
плащания и други.

Общински Съвет „Марица” задължава председателите на спортните клубове
до 3-ти работен ден от началото на всеки месец, да представят отчет за получените
субсидии и изразходваните средства за предходните месеци.
МОТИВИ: В изпълнение с разпоредбите на Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общинския съвет намира решението
за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
27
27
27
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 56
Взето с протокол № 3 от 26.02.2013 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2013 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 от ПМС №
1/2013г.:
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Определя средства за социално-битово и културно обслужване на персонала в
размер на 3 на сто от плановите средства за работна заплата на лицата, назначени по
трудови правоотношения.
МОТИВИ: В изпълнение с разпоредбите на Закона за местното
самоуправление и местната администрация и постановленето за изпълнение на
държавния бюджет на РБ за 2013г., Общинският съвет намира решението за
целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
27
27
27
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 57
Взето с протокол № 3 от 26.02.2013 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2013 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Упълномощава кмета на Община „Марица” със своя заповед да актуализира
бюджета на Община „Марица” с размера на даренията, които да се отразяват в §§ 4500 Дарения, помощи, и други безвъзмездно получени суми от страната - по
приходната част, а по разходната част на бюджета - съгласно клаузите на договорите
и волята на дарителите в съответната дейност и параграфи, в т.ч. и за капиталови
разходи.
МОТИВИ:В изпълнение с разпоредбите на Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общинския съвет намира решението
за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
27
Гласували
27
За
27
Против
0
Въздържали се
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 58
Взето с протокол № 3 от 26.02.2013 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2013 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл.
33 от ПМС № 1/2013 г.:
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Определя помощи за покриване разходите за погребения: за ковчег обикновен,
некролог 5 бр. и надгробен знак за самотни, без близки и роднини, бездомни,
безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за
социално подпомагане лица в размер до 70 лв. за един случай, за което кметът на
населеното място издава служебна бележка.
МОТИВИ: В изпълнение с разпоредбите на Закона за местното
самоуправление и местната администрация и постановленето за изпълнение на
държавния бюджет на РБ за 2013г., Общинският съвет намира решението за
целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
26
26
26
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 59
Взето с протокол № 3 от 26.02.2013 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2013 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от
ЗОБ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Определя дофинансиране с местни приходи на държавната дейност 738
Читалища по § 45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел” в размер на 60
784 лв. разпределени по читалища, както следва:
2 886 лв. - за читалище с. Войводиново
2 262 лв. - за читалище с. Динк
3 186 лв. - за читалище с. Труд
2 450 лв. - за читалище с. Ясно поле
20 000 лв. – за текущ ремонт на читалище с. Граф Игнатиево
10 000 лв. – за текущ ремонт на читалище с. Калековец
10 000 лв. – за текущ ремонт на читалище с. Костиево
10 000 лв. – за читалище с. Войсил
МОТИВИ: В изпълнение с разпоредбите на Закона за общинските
бюджети, Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
26
Гласували
26
За
26
Против
0
Въздържали се
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 60
Взето с протокол № 3 от 26.02.2013 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2013 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” упълномощава Кмета на Община „Марица”, в
изпълнение на приети от Общински съвет „Марица” решения, за предоставяне на
временни безлихвени заеми от бюджета на Община „Марица” за извънбюджетни
сметки на проекти по Оперативни програми, да актуализира с гласувания размер,
приходната част на общинския бюджет по §§ 76-21 Предоставени заеми (-) и §§ 76-22
Възстановени заеми (+).
МОТИВИ: В изпълнение с разпоредбите на Закона за общинските
бюджети и Закона за местното самоуправление и местната администрация
Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
27
Гласували
27
За
27
Против
0
Въздържали се
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 61
Взето с протокол № 3 от 26.02.2013 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2013 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетните сметки за
финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни
безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до
възстановяването им от Управляващият орган.
МОТИВИ: В изпълнение с разпоредбите на Закона за общинските
бюджети и Закона за местното самоуправление и местната администрация
Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
28
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 62
Взето с протокол № 3 от 26.02.2013 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2013 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Дава право на кмета на общината да кандидатства за средства от централния
бюджет и по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други
източници за реализиране на годишните цели на общината.
МОТИВИ:В изпълнение с разпоредбите на Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общинския съвет намира решението
за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
28
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 63
Взето с протокол № 3 от 26.02.2013 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2013 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 11 от Закона за
общинския дълг.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Определя:
- Максимален размер на новия общински дълг – 8 000 000 лв.
- Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на
бюджетната година – 8 000 000 лв.
МОТИВИ: В изпълнение с разпоредбите на Закона за общинските
бюджети, Закона за местния дълг и Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
28
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 64
Взето с протокол № 3 от 26.02.2013 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2013 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, във връзка
с чл.62 и чл.66, ал.1 от ЗМДТ и Решение № 237 от 12.12.2012 г.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
ПЛАН – СМЕТКА
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА, СМЕТОСЪБИРАНЕТО И
СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО ЗА 2013 ГОД.
/ в лева /
№ № на
ред дей- §§
ност

Наименование на приходите и разходите

План
2013 г.

I.

МЕСТНИ ПРИХОДИ

3 927 465

1.

в това число:
27-07 Такса за битови отпадъци, съгласно план-сметка

2 593 910

2.

95-01 Преходен остатък на 31.12.2012 г.

1 814 720

3.
4.

37-01 Внесен ДДС, съгласно чл.163а, ал.2 от ЗДДС (-)
61-02 Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)
в това число:
- отчисления по чл.60 от ЗУО
- отчисления по чл.64 от ЗУО

- 260 374

МЕСТНИ РАЗХОДИ

II.
1.

623

2.

623

3.

623

4.

623

- 220 791
- 53 271
- 167 520

3 927 465
10-15 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци –
10-20 кошчета за битови отпадъци, кошчета за опасни битови отпадъци,
68 000
52-00 в т.ч.: придобиване на стопански инвентар- съдове за отпадъци в
размер на 40 000 лв.
Събиране,включително разделно, на битовите отпадъци и
10-20 транспортирването им до депата или други инсталации и
1 468 134
съоръжения за третирането им
Проучване,проектиране,изграждане,поддържане,експлоатация,
10-20 закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане,рециклиране и
702 509
оползотворяване на битови отпадъци
Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и
други територии от населените места, предназначени за обществено 1 577 962
ползване , в т.ч.:

в т.ч.:
За зимно почистване на уличните платна, площадите, алеите,
паркове и други територии от населените места, предназначени за
обществено ползване
Разходи за поддържане на зелени площи за обществено ползване,
като косене на трева, почистване на листа и други отпадъци,
в т.ч.: 29 000 лв. за придобиване на стопански инвентар.

5.

623

10-16
10-20
10-15
10-16
10-20
52-00
10-15
10-16 Организиране на кампания за почистване на населените места
10-20
10-15 Противообледенителни материали за почистване на уличните
10-20 платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените
места, предназначени за обществено ползване.
10-20 За почистване и поддържане на дъждоприемните шахти.
10-20 Поддържане на площадките за градински отпадъци и почистване
нерегламентирани замърсявания.
10-20 Почистване на канали и речни корита, замърсени с битови отпадъци
Изработване на указателни и забранителни табели, информационни
10-20 брошури и разяснителни материали.
10-98 Резерв

150 000
70 000

20 860
20 000
40 000
244 000
200 000
38 000
110 860

МОТИВИ: В изпълнение с разпоредбите на ЗМСМА и ЗМТД, Общинският
съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
28
28
21
0
7

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 65
Взето с протокол № 3 от 26.02.2013 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2013 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.52,ал.1 от ЗМСМА, чл.12 от
Закона за общинските бюджети.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Приема бюджета на Община „Марица” за 2013 година в общ размер на 16 504
102 лв. по приходната част и
16 504 102 лв. по разходната част, в т.ч.:
- за делегирани от държавата дейности:
= по приходната част – 7 444 818 лв.
= по разходната част - 8 419 302 лв., в т.ч. 974 484 лв. дофинансиране
от приходи с местен характер (в т.ч. резерв в размер
на 31 032 лв.)
за местни дейности :
= по приходната част - 9 059 284 лв. - от тях 974 484 лв. за дофинансиране на делегирани от държавата дейности
= по разходната част - 8 084 800 лв.( в т.ч. резерв в размер на 200 000 лв.)
разпределени по параграфи, функции, дейности и отговорности, съгласно
Приложения № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
МОТИВИ: В изпълнение с разпоредбите на Закона за общинските
бюджети и Закона за местното самоуправление и местната администрация
Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
28
28
24
0
4

