
  

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 62 
 
 

Взето с протокол № 5 от 05.04.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за обслужване на автобусни линии и курсове   
от Областната транспортна схема – квотата за възлагане на Община Пловдив 
предоставена  на Община „Марица” на основание писмо на Областния управител 
на област Пловдив с изх.№ 08-21-58#6 от 27.09.2011 г.  
 
 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 17 и 
чл. 19 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 (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.).  
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
  
     Да се проведе конкурс за възлагане обслужването на автобусни линии и 
курсове от Областната транспортна схема от квотата за възлагане на Община 
Пловдив предоставена  на Община „Марица” на основание писмо на Областния 
управител на област Пловдив с изх.№ 08-21-58#6 от 27.09.2011 г.  съгласно 
приложените описания. Приложение № 1 на настоящето решение. 

1. Утвърждава условията за участие на конкурса, критериите и начините на 
оценка, класиране, предложение /заявление/ и проекто-договор. Приложения № 2, 
3, 4, 5 на настоящето решение.  

2. Определя на основание чл.17 ал./5/ 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 (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 
г.)състава на комисията за провеждане на конкурса. Приложение № 6 на 
настоящето решение. 

3. Приема като неразделна част от настоящето решение Приложения с №№ от 
7 до 11. 

4. Възлага на Кмета на Община “Марица” провеждането на конкурса и 
сключването на договорите със спечелилите участници. 
 
МОТИВИ: Съгласно  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 (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) автобусни линии и 
курсове  се възлагат чрез конкурс /чл.17 ал.1, 2 и 3 от наредбата/. Това налага 
утвърдените автобусни линии и курсове за общината в Областната транспортна 
схема от квотата за възлагане на Община Пловдив предоставена  на Община 



„Марица” на основание писмо на Областния управител на област Пловдив с 
изх.№ 08-21-58#6 от 27.09.2011г. да бъдат възложени на изпълнители, участвали в 
провеждането  и спечелили такъв конкурс. 

Ето защо Общинският съвет намира решението за целесъобразно. 
 
 

 
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

   /П. СТОЕВА/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 63 
 
 

Взето с протокол № 5 от 05.04.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Създаване на плантации за производство на биомаса от различни 
растителни видове.  
 
 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА) и чл. 88, ал. 5, т. 2 от Закона за горите.  
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
  
      1. Дава съгласие за засаждане на растителност за интензивно производство 
на биомаса от различни видове в землището на с. Войводиново в северната част 
на ПИ 60.10 с НТП „Нива”, трайно предназначение „Земеделска територия”, в 
южната част на ПИ 60.11  с НТП „Нива”, трайно предназначение „Земеделска 
територия” и в северозападната част на ПИ 60.9  с НТП „Нива”, трайно 
предназначение „Земеделска територия” 

2. Възлага на Кмета на общината да организира подготовката за извършване 
на дейностите по т. 1 
 
МОТИВИ: Използването на земеделски площи за производство на биомаса 
стабилизира почвеното плодородие чрез редуциране на ерозията и за увеличаване 
на органичното вещество. Те създават жизнено пространство за много 
животински видове, подобряват противопожарната защита  и естетическо 
състояние на ланшафта. 

Ето защо Общинският съвет намира решението за целесъобразно. 
 
 

 
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

   /П. СТОЕВА/ 
 

  



  

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 64 
 
 

Взето с протокол № 5 от 05.04.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на строеж на “EVN България ЕР” АД, 
КЕЦ „Раковски” върху общински ПИ № 47086.502.244 с НТП „Ниско застрояване 
(до 10 м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 год. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София за построяване на Трафопост – БКТП  с разгъната 
застроена площ от 7 кв. м. 
 
 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 и 7, чл. 37, ал. 4, т. 4 от 
ЗОС, чл. 62, ал. 2, ал. 3 от ЗЕ, във връзка с чл. 91, ал. 1 от ЗУТ.   
 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
  

1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на “EVN 
България” АД, КЕЦ Раковски в Поземлен имот № 47086.502.244 с трайно 
предназначение „Урбанизирана територия”, с НТП „Ниско застрояване (до 10 м)” 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Маноле, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 год. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София при граници: ПИ № 47086.502.250; ПИ № 47086.502.286; ПИ № 
47086.502.252; ПИ № 47086.502.355 и ПИ № 47086.502.249 за изграждане на 
обект „Трафопост – БКТП” със ЗП 7 кв.м. и сервитутно право за обслужване 90 
кв.м.  с цена на  правото на  строеж в размер  на  
1 400,00 (хиляда и четиристотин) лева, без ДДС,  (по 200 лв/кв.м. РЗП). 

2. Одобрява определената от лицензиран оценител на имоти пазарната цена  
за право на  строеж за трафопост в размер на 1 400,00 (хиляда и четиристотин) 
лева, без ДДС,  (по 200 лв/кв.м. РЗП). 

3. Общински съвет „Марица” – област Пловдив задължава кмета на Община 
„Марица”-област Пловдив да сключи договор за учредено право на строеж с 
“EVN България”АД, КЕЦ Раковски след внасяне на определената в т. 1 сума  и 
издаване на разрешение за строеж на трафопоста. 

 
 

МОТИВИ: С изграждането на нов Трафопост - БКТП значително ще се подобрят 
параметрите и качеството на електрозахранването на съществуващите 
потребители в квартала и ще даде възможност за присъединяване на нови, без да 



се влошава качеството на предлаганата услуга. Ето защо Общинският съвет 
намира решението за целесъобразно. 

 
 

 
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

   /П. СТОЕВА/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 65 
 
 

Взето с протокол № 5 от 05.04.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Възможност за кандидатстване за финансиране по Оперативна 
програма „Администативен капацитет”, Приоритетна ос: I „Добро управление”, 
Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, 
бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04.  
 
 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 59, чл. 60 и чл. 61 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.6, ал.2 от ЗФУКПС.  
 

 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
  
 
 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА) 

Дава съгласие Община „Марица” да кандидатства като водеща 
организация по Оперативна програма „Администативен капацитет”, Приоритетна 
ос: I „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на 
държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04 
 Възлага на Кмета на общината да организира подготовката на проекта за 
кандидатстване, както и да извърши всички необходими правни и фактически 
действия, свързани с кандидатстването по т.1 
 
 2. На основание чл. 59, чл. 60 и чл.61 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация (ЗМСМА) и чл.6, ал.2 от ЗФУКПС 

Одобрява Споразумение за партньорство между Община „Марица” и 
Община „Родопи” във връзка с кадидатстване и изпълнение на проект по 
Оперативна програма „Администативен капацитет”, Приоритетна ос: I „Добро 
управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната 
администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04 

 
 

МОТИВИ: Тази схема цели  подобряване на ефективността на държавната 
администрация чрез стимулиране на организационното развитие на 
административните структури  и оптимизиране на структурата на общинските 
администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи 



се функции. Ето защо Общинският съвет намира решението за целесъобразно. 
 
 

 
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

   /П. СТОЕВА/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 66 
 
 

Взето с протокол № 5 от 05.04.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Възможност за кандидатстване за финансиране по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос: 4 „Подобряване 
достъпа до образование и обучение”, Основни области на интервенция: 4.1. 
„Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение” и 4.2. 
„Децата и младежта в образованието и обществото”, схема за предоставяне на 
безвъзмездна финасова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на 
децата и учениците от етническите малцинства” и одобрение на Споразумение за 
партньорство между Община „Марица”, Фондация „Индирома” гр. Куклен и ЦДГ 
„Буратино”, с. Костиево.  
 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 59, чл. 60 и чл. 61 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), и чл. 6, ал. 2 от ЗФУКПС.  
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
  
 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА) 
 Дава съгласие Община „Марица” да кандидатства с проект „Заедно можем 
повече” като водеща организация по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, Приоритетна ос: 4 „Подобряване достъпа до образование и 
обучение”, Основни области на интервенция: 4.1. „Достъп до образование и 
обучение на групи в неравностойно положение” и 4.2. „Децата и младежта в 
образованието и обществото”, схема за предоставяне на безвъзмездна финасова 
помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства 
 Възлага на Кмета на общината да организира подготовката на проекта за 
кандидатстване, както и да извърши всички необходими правни и фактически 
действия, свързани с кандидатстването  
 2. На основание чл. 59, чл. 60 и чл. 61 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 6, ал. 2 от ЗФУКПС 
 Одобрява Споразумение за партньорство между Община „Марица”, 
Фондация „Индирома” гр. Куклен и ЦДГ „Буратино”, с. Костиево във връзка с 
кадидатстване и изпълнение на проект „Заедно можем повече” по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос: 4 „Подобряване 
достъпа до образование и обучение”, Основни области на интервенция: 4.1. 
„Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение” и 4.2. 



„Децата и младежта в образованието и обществото”, схема за предоставяне на 
безвъзмездна финасова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на 
децата и учениците от етническите малцинства 
 
МОТИВИ: Тази схема цели да подпомогне реализацията на децата и учениците 
от етническите малцинства чрез подобряване на условията за равен достъп до 
образование и обучение, засилване на мотивацията за участие в образователния 
процес, допълнителни занимания за децата и учениците, за които българският 
език не е майчин. Ето защо Общинският съвет намира решението за 
целесъобразно. 

 
 
 

 
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

   /П. СТОЕВА/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 67 
 
 

Взето с протокол № 5 от 05.04.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на помощи по Решение на Общински съвет „Марица” 
на деца сираци – абитуриенти от Община „Марица”.  
 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация.   
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
  
 Определя помощ в размер на 300 лв. /триста лева/ на деца сираци – 
абитуриенти през 2012 година с постоянен адрес в Община „Марица”, без един 
или двама родители.  
 
МОТИВИ: Стана традиция в навечерието на абитуриентските балове на деца 
сираци – абитуриенти да се предоставят помощи по Решение на Общинския 
съвет. В бюджета на Общината има планирани кредити за тази цел в дейност 122 
Общинска администрация, § 42-14 – обезщетения и помощи по Решение на 
Общинския съвет. Ето защо ОбС „Марица” намира решението за целесъобразно.  

 
 
 

 
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

   /П. СТОЕВА/ 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 68 
 
 

Взето с протокол № 5 от 05.04.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица” за 2012г. 
 
 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация.   
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
  
           1. Актуализира бюджета на Община”Марица” за  2012 година, както 
следва : 
 
 

В т.ч. № 
по 
ре
д 

§§ 
с-но 
ЕБК 

№ 
д/ст 
с-но 
ЕБК 

 
Източник на финансиране обекти, 
наименование на разхода 

 
Всичко 
/ лева / 

държ. 
д/сти 

дофин 
д/сти 

местни 
д/сти 

   П Р И Х О Д И  
   Местни приходи + 212190  +212190
 13-03  Данък върху превозните средства +50 000  +50 000
 40-30  Постъпления от продажба на НДА +95 190  +95 190
 28-02  Глоби, санкции, неустойки + 67 000  + 67 000
     
   Р А З Х О Д И +212190  +57190 +155000
1. 51-00 714 ОР стадиона с. Царацово -10000  -10000
2. 52-06 619 Изграждане детска площадка с. 

Царацово 
+10000  +10000

3. 10-20 759 Външни услуги -15000  -15000
4. 10-30 322 Текущ ремонт ОУ с. Войсил +15000  +15000 
5. 10-16 322 Дофинансиране на ОУ” Дядо Иван 

Арабаджията” с. Царацово 
+6200  +6200

6. 10-20 832 Външни услуги +90000  +90000
7. 10-30 606 Текущ ремонт  +80000  +80000
8. 02-08 122 Обезщетения    +30000  +30000
9. 05-51 122 Вноски за ДОО +2000  +2000  
10. 05-60 122 Вноски за ЗОВ   + 500    + 500  
11. 02-08 532 Обезщетения +2600  +2600
12. 01-01 532 Възнаграждения + 750  + 750
13. 05-51 532 Вноски за ДОО + 100  + 100
14. 05-60 532 Вноски за ЗОВ + 40  + 40
 



2. Изменя свое Решение № 22 взето с Протокол № 3 от 16.02.2012 г. на 
общински съвет, както следва: 

Дейност 532 „Програми временна заетост”: било „4 800”, става „ 5 550” 
 
 
 
МОТИВИ: Във връзка с: докладна записка вх.№67-00-24/15.03.2012г. от г-жа 
Камбурова – директор на ОУ”Дядо Иван Арабаджията” с. Царацово; докладна 
записка вх. №10-18-95/22.03.2012г. от кмета на с. Царацово; снегопочистване на 
4-кл. пътна мрежа; текущ ремонт на улиците; и изплащане на обезщетения, ОбС 
„Марица” намира решението за целесъобразно.  

 
 
 

 
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  21 
Против  0 
Въздържали се 2 

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

   /П. СТОЕВА/ 
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