ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 15
Взето с протокол № 4 от 22.12.2011 г.
ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация – по предложение на Временната комисия за изработването му,
избрана с решение № 3, взето с Протокол № 2 от 21.11.2011 г.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет
„Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
МОТИВИ: Така приетият правилник осигурява адекватна и ефикасна
организация на дейността на Общинския съвет, урежда надлежно реда и
условията за упражняване на неговите правомощия и гарантира ефективно
взаимодействие с администрацията при осъществяване на нормотворческия и
управленски процес.

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

Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

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 № 16
Взето с протокол № 4 от 22.12.2011 г.
ОТНОСНО: Предложение за състава на постоянните комисии в Общински съвет
„Марица”.
ОСНОВАНИЕ: чл. 48 от ЗМСМА, във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 52 и чл. 53, ал. 1
от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет “Марица”,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Определя състава на постоянните комисии към Общински съвет както
следва:
І. ПК по бюджет и финанси – 7 чл.
Председател: Пламен Петков
Членове:
Радослав Кошински
Владислава Казакова
Светла Янчева
Росен Димов
Енчо Кирев
Атанас Георгиев
ІІ. ПК по ТСУ – 7 чл.
Председател: Иван Дончев
Членове:
Пламен Петков
Васил Михайлов
Костадин Танев
Димчо Данков
Енчо Кирев
Иван Цанков

ІІІ. ПК по общинска събственост – 7 чл.
Председател: Данаил Данаилов
Членове:
Цанко Динов
Атанас Тинков
Иван Цанков
Илия Димов
Емил Лопатарев
Атанас Георгиев
ІV. ПК по образование, култура, етноси и социални дейности – 7 чл.
Председател: Илия Димов
Членове:
Димитър Дудов
Виолета Христодулова
Албена Миланова
Стефан Цанков
Емил Лопатарев
Петър Славков
V. ПК за младежта и спорта – 7 чл.
Председател: Петър Славков
Членове:
Радослав Кошински
Димитър Дудов
Виолета Христодулова
Нонка Атанасова
Росен Димов
Димчо Данков
VІ. ПК по аграрна политика и екология – 7 чл.
Председател: Нонка Атанасова
Членове:
Людмил Козарски
Данаил Данаилов
Димитър Гогичев
Цанко Динов
Илия Тосков
Иван Кирков
VІІ. ПК по административни и правни въпроси – 7 чл.
Председател: Людмил Козарски
Членове:
Атанас Тинков
Иван Кирков
Светла Янчева

Иван Дончев
Костадин Танев
Георги Какалов
VІІІ. ПК по евроинтеграция – 7 чл.
Председател: Илия Тосков
Членове:
Стефан Цанков
Владислава Казакова
Албена Миланова
Димитър Гогичев
Васил Михайлов
Георги Какалов

ХІХ. Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
– 7 чл.
Председател: Георги Какалов
Членове:
Илия Тосков
Атанас Тинков
Димчо Данков
Иван Цанков
Емил Лопатарев
Васил Михайлов
МОТИВИ: С цел постигане на максимална ангажираност на съветниците
в дейността на Общинския съвет, след проведените консултации с председателите
на политическите групи, и като се има предвид, че така посочените лица, с оглед
предоставените им функционални правомощия, най – ефикасно ще осъществява
задълженията си като членове на постоянните комисии и адекватно ще защитават
интересите на жителите на Община “Марица” при изпълнение на своите
задължения, Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

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

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 17
Взето с протокол № 4 от 22.12.2011 г.
ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
„Марица”.
ОСНОВАНИЕ: : чл. 21, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от
ЗМДТ, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
„Марица”, както следва:
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРАТИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И
ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА”
§ 1. Чл. 16 се изменя, както следва:
„чл.16. Таксата се заплаща от лицата по чл.11 от ЗМДТ”
§ 2. Създава се нов чл.19а , ал.1 , ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5:
„Чл. 19а.(1) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване:
1. Когато услугата не се предоставя от общината, което задължително се
регламентира в заповедта на кмета по чл. 63, ал.2 от ЗМДТ;
2. За имотите, които няма да се ползват през цялата година и данъчно
задълженото лице (граждани и фирми) е подало декларация за това чрез
деловодството на Община „Марица” до Дирекция "Местни данъци и такси" до
края на предходната година. Декларацията се придружава от следните документи,
а именно:
- Удостоверение от ВиК, удостоверяващо, че за този имот е спряно
подаването на вода;

- Удостоверение от Електроразпределение, удостоверяващо, че за този имот
е спряно електрозахранването;
3. За новопридобити имоти, които няма да се ползват до края на текущата
година или част от нея и данъчно задълженото лице е подало декларация за това в
деловодството на Община „Марица” чрез Дирекция "Местни данъци и такси" в
двумесечен срок от датата на придобиване. Таксата не се събира от месеца на
придобиване на недвижимия имот. Декларацията се придружава от следните
документи, а именно:
- Удостоверение от ВиК, удостоверяващо, че за този имот е спряно
подаването на вода;
- Удостоверение от Електроразпределение, удостоверяващо, че за този имот
е спряно електрозахранването;”
„(2) В случаите, когато заявителят не представи указаните в Наредбата
удостоверения, Общинската администрация не освобождава имота от заплащане
на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.”
„(3) Освобождаването от заплащане на такса за сметосъбиране и
сметоизвозване по чл. 19а, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата се извършва въз основа
на Декларация по чл. 19а, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата, в която данъчно
задълженото(е) лице(а) дава(т) изрично съгласие за извършване на проверки от
данъчната администрации и декларира(т), че за вписване на неверни данни
носи(ят) наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс,
регламентиращ документно престъпление.”
„(4) Не се извършва освобождаването от заплащане на такса за
сметосъбиране и сметоизвозване по чл. 19а, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата, ако
имотът или част от него се ползва от съсобственик или ползвател през посочения
в декларацията период или част от него, както и ако през декларирания период
или част от него в имота се извършват
строителни или довършителни
дейности.”
„(5) В случаите, когато в имота, деклариран като неползван или
новопостроен, след проверка на Органите на общинската администрация се
установи ползване на имота или откриване на партиди на имота във ВиК,
Енергоразпределителната и БТК мрежа, нарушителите дължат глоба в размер
трикратния размер на годишната такса за сметосъбиране и сметоизвозване за
имота, но не по-малко от 1000 лева.
Глобата се налага по реда на ЗАНН.”„
§ 3. В чл. 46, се създава нова ал.8 и ал.9:
„(8) Съдебните изпълнители са освободени от заплащане на такса по ал.1,
т.5 в случаите, когато в искането изрично е посочено, че изпълнителното
производство е по чл. 83, ал.1, т.1-5 от ГПК”
„(9) Съдебните изпълнители са освободени от заплащане на такса за
издаване на удостоверение за наличие и липса на задължения по ЗМДТ, по
Приложение № 5.4 към чл.46, ал.1, т.5 за недвижим имот, предмет на
принудително изпълнение и същото изрично е посочено в искането”
МОТИВИ:

С оглед на привеждане нормативната база на община „Марица”, с

приетите изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ.
бр. 117 от 10 декември 1997г. в сила от 01.01.1998г. , последно изменение изм., бр.
35 от 3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 г., доп., бр. 39 от 20.05.2011 г.), е
необходимо актуализиране текстовете на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
„Марица”- приета с Решение № 155, взето с протокол № 14 от 23.12.2005 г., като
впоследствие същата е била изменена и допълнена с Решение № 103, взето с
протокол № 8 от 20.07.2006 г., Решение № 95, взето с протокол № 4 от 26.04.2007
г., Решение № 134, взето с протокол № 6 от 19.06.2007 г., Решение № 69, взето с
протокол 6 от 23.04.2008 г., Решение № 182, взето с протокол № 10 от 25.11.2009
г., Решение № 62, взето с протокол № 4 от 03.05.2010 г., Решение № 4, взето с
протокол № 1 от 31.01.2011 г.
Във връзка с постъпили молби от физически и юридически лица за
освобождаване от заплащане на ТБО за имоти които не се ползват през годината ,
е необходимо да се извърши промяна в регламентирането на случаите при които
могат да се освобождават някои категории лица от такса за битови отпадъци в
частта по сметосъбиране и сметоизвозване във връзка с възстановяване на
пълните разходи на общината по предоставяне на услугата и постигане на поголяма справедливост при определяне на заплащането на такса битови отпадъци –
аргумент на чл.8, ал.1 от ЗМДТ.
Във връзка с постъпили искания от съдебните изпълнители относно издаване
на удостоверения за наличие или липса на задължения по ЗМДТ, на физически и
юридически лица, които притежават имоти на територията на община Марица и
са образувани изпълнителни дела е необходимо да се направят промени в частта
по освобождаване на тези услуги от административни такси, тъй като общината е
заинтересувана да си получи дължимите данъци и такси за тези имоти.
Целта на приемането на настоящите промени, е да бъдат съобразени
разпоредбите на наредбата с нормите на ЗМДТ, както и да бъдат отстранени
допуснатите пропуски в Наредбата, което от своя страна ще доведе до
подобряване на работата по прилагане на същата. Ето защо Общинският съвет
намира решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

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 № 18
Взето с протокол № 4 от 22.12.2011 г.
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на „Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
„Марица”, област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.79 от АПК и
чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на „Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община „Марица”, област Пловдив, както следва :

ПРОМЕНИ В
Глава втора
Местни такси
I. Създава се нов Раздел IX със следния текст:
„Такса при промяна предназначението на земеделска земя от общинския
поземлен фонд”
1. Създават се нови Чл.56а , Чл.50б, Чл.50в
Чл.56а /1/ При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския
поземлен фонд за неземеделски нужди, включително в случаите по чл. 29, ал.3 и

ал. 4 от ЗОЗЗ се заплаща такса на основание чл. 30, ал. 2 от ЗОЗЗ се заплаща
такса, определена от общинския съвет.

/2/ Не се заплаща такса по ал. 1 и 2 за строителство при условията на чл. 4, ал. 2
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; за засаждане на
горски дървесни видове; за земи, изключени от строителните граници на
населените места, определени със застроителен и регулационен план или с
околовръстен полигон, когато отново се иска включването им в същите граници;
за строителство, свързано с прилагането на технологии и мероприятия по чл. 7,
както и за земи, предоставени безвъзмездно въз основа на акт на Министерския
съвет на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.
/3/ Не се заплаща такса по ал. 1 и 2 от държавата и от общините, когато се
променя предназначението на земеделска земя от държавния или от общинския
поземлен фонд за изграждането на обекти публична държавна или публична
общинска собственост.
Чл.50б/1/ Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя
се определя от:
1.1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за
категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските
земи при промяна на тяхното предназначение (ДВ, бр. 90 от 1996 г.);
1.2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе
на обекта;
1.3. местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място,
определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното
устройство на Република България;
1.4. вида на обекта;
1.5. възможността за напояване.
Чл.50в/1/ Размерът на таксата се определя по формулата:
Т = СББ x Кплощ x Кк x Кпол,
където:
Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка. земеделска земя (лв.);
СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при
неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;
Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;

Кк - коефициентът за категорията на населеното място;
Кпол - коефициентът за поливност.
/2/Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на
земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:
1. за изграждане на:
- търговски обекти;
- производствени обекти;
- складови обекти;
- административни обекти;
- курортни обекти;
- туристически и спортни обекти;
- жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.
а) при площ до 1 дка. включително - 2.00 ;
б) при площ над 1 до 5 дка. включително - 3.00 ;
в) при площ над 5 до 10 дка. включително - 4.00 ;
г) при площ над 10 дка. - 5.00 .;
2. за обекти - публична държавна и публична общинска собственост; здравни
обекти; обекти на науката, образованието и културата; обекти на енергетиката и
транспорта; обекти със социално предназначение; обекти за опазване и
възстановяване на околната среда; обекти, свързани с отстраняване на природни
бедствия и аварии; обекти на отбраната и националната сигурност; обекти,
свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска
продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови
тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за
съхраняване,
поддържане
и
ремонт
на
селскостопанска
техника;
хидромелиоративна инфраструктура; игрални полета на игрища за голф
независимо от размера на площта, която се засяга - 2.00 ;
3.за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения
за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице,
което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т. 1 се определя
въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на
изработените за тях подробни устройствени планове.
/3/Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от
групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва:

Групи по категория

Вид на обекта
По чл. 50б,ал.2, т.1
По чл. 50б,ал.2, т.1

За земи в землищата на
населени места от I, II
и III категория, национални курорти и землища на населени места,
За земи в землищата на
населени места от IV и
V категория
За земи в землищата на
населени места от VI,
VII и VIII категория

13,00

1,20

9,00

0,80

6,00

0,50

За линейни обекти коефициентът е 1,00 .
Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20 , а при неполивни - 1,00 .

/4/При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за производство на
земеделска продукция такса се заплаща само за тази част от земята, която се
застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не
се получава земеделска продукция.

/5/При внасяне искане за разглеждане от Общински съвет – „Марица” за
изразяване на предварително съгласие за смяна на предназначението на земи от
общинския поземлен фонд от физически и юридически лица се заплаща такса от
10.00 лв. на декар.

/6/Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната
инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на
площадката (трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на
обекта, за който се иска промяна на предназначението на земеделските земи.

МОТИВИ: Във връзка с изменение и допълнение на Закона за опазване на
земеделските земи /обн.ДВ,бр.39 от 20.5.2011г/, касаещо определяне на нова такса
при промяна предназначението на земи от Общинския поземлен фонд , се
създава нов раздел, с който се въвежда нова такса при промяна предназначението

на земеделска земя от общинския поземлен фонд. В тази връзка следва Общински
съвет Марица да приеме изменение и допълнение на "Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община „Марица”" с текст, регламентиращ определянето на местни такси по чл.
30, ал.2 от ЗОЗЗ.

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

Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

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 № 19
Взето с протокол № 4 от 22.12.2011 г.
ОТНОСНО: Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община
„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 302-Складово
производствена зона (Псп),в местност „Селската градина” поземлени имоти ПИ
21169.8.29 и част от ПИ 21169.8.25 по кадастралната карта на с.Динк и местност
„Аигъна” поземлени имоти ПИ 17806.30.4, 17806.30.5 и 17806.30.6 по
кадастралната карта на с.Граф Игнатиево .
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във
връзка с чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община
„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 302-Складово
производствена зона (Псп),в местност „Селската градина” поземлени имоти ПИ
21169.8.29 и част от ПИ 21169.8.25 по кадастралната карта на с.Динк и местност
„Аигъна” поземлени имоти ПИ 17806.30.4, 17806.30.5 и 17806.30.6 по
кадастралната карта на с.Граф Игнатиево
ІІ. Възлага на Кмета на Община “Марица” –област Пловдив да извърши
последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи
за прилагане на същия.
МОТИВИ: Изменението на Общ устройствен план на Община «Марица»
се налага поради нарасналата нужда и обществена значимост за развитието на
Общината, и предложение за инвестиционно намерение на фирма ”Дабъл Рейбоу”
ООД с адрес на управление гр.Сафия, Банкя, ул. ”Иван Вазов” № 2 с вх. № 53-01615 от 15.12.2011 г. Фирмата е с голям икономически потенциал и реално ще
инвестира в общината. Ще ползва персонал при едносменен режим на работа
около 57 човека. Разходите по изменението на Общ устройствен план са за сметка
на инвеститора.
Предложението за изменение на Общ устройствен план представлява
мероприятие от публичен характер съгласно чл.21, ал.1 от ЗОС, поради което

компетентен да даде принципно съгласие е Общински съвет.
Във връзка с гореизложеното, Общинският съвет намира решението за
целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

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 № 20
Взето с протокол № 4 от 22.12.2011 г.
ОТНОСНО: Числеността и структурата на Дейност „Общинска администрация”
при Община „Марица”.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Определя общата численост и структурата на Дейност „Общинска
администрация”, считано от 01.01.2012 г. - 115 щ. бр. / Приложение № 1 и
Приложение № 2/.

МОТИВИ: В изпълнение препоръките на писмо № 02-32-87 от 05.12.
2011г. на заместник министър–председателя и министър на финансите – Симеон
Дянков за оптимизиране щатната численост в общинска администрация,
Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
28
28
24
3
1

Приложение №1

ЧИСЛЕНОСТ И СТРУКТУРА
НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
В ОБЩИНА „МАРИЦА” - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

№
по
ред

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА И
ДЛЪЖНОСТНИ НАИМЕНОВАНИЯ

ЧИСЛЕНОСТ
Щ. БР.

1.

Кмет

1

2.

Зам. кмет

4

3.

Секретар

1

4.

Вътрешен одитор

2

5.

Финансов контрольор

1

6.

Връзки с обществеността, протокол и медии

1

7.

Дирекция УТ, строителство, екология

13

8.

12

9.

Дирекция общинска собственост и
евроинтеграция
Дирекция АПО, бюджет и счетоводство

10.

Дирекция Местни приходи

7

11.

Кметове на кметства

19

12.

Администрация в кметствата

30

13.

Обща численост:

115

24

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 21
Взето с протокол № 4 от 22.12.2011 г.
ОТНОСНО: Щатна численост в дейност 623 „Чистота” по бюджета на община
„Марица”.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.2 и т.23 от ЗМСМА, във вр. с чл.62 и чл.66, ал.1 от
ЗМДТ.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Определя за местна дейност 623 Чистота щатна численост на персонала
от 01.01.2012 г. – 72 броя.
2. Дава съгласие, възлага и упълномощава кмета на община „Марица” да
използва постъпилите, но неизразходвани през текущата и предходни години
приходи от такса битови отпадъци, за осъществяване на дейностите и
предоставяне на услугите по чл.66 от ЗМДТ.

МОТИВИ: Налице е обективна необходимост от оперативна самостоятелност
при преразпределение и разходване на събраните от предходни години неусвоени
излишъци, представляващи приходи от такса за битови отпадъци. Същите ще се
изразходват целево за осъществяване на дейностите за осигуряване на съдове за
съхраняване на битовите отпадъци-контейнери, кофи и други; събиране и
транспортиране на битови отпадъци до депа или други инсталации и съоръжения
за обезвреждането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на
битови отпадъци, включително отчисленията по чл.71а и 71е от Закона за
управление на отпадъците; почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено
ползване.
Във връзка с поддържането на чистотата на територията за обществено
ползване в населените места – „почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковете и други територии предназначени за обществено ползване”,

както и осъществяването на контрол на изброените дейности по чистотата,
Общинският съвет намира решението зацелесъобразно.

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

Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

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 № 22
Взето с протокол № 4 от 22.12.2011 г.
ОТНОСНО: Определяне второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в
община „Марица”
ОСНОВАНИЕ: чл. 28, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл. 35, ал. 1 от
Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет на община „Марица”.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2012
година, както следва:
1.Заместник Кмет - Гергана Титюкова - за поделение “Образование”
2.Кметът на с. Войводиново – за кметство Войводиново
3.Кметът на с. Гр. Игнатиево – за кметство Гр. Игнатиево
4.Кметът на с. Калековец – за кметство Калековец
5.Кметът на с. Костиево – за кметство Костиево
6.Кметът на с.Маноле – за кметство Маноле
7.Кметът на с. Рогош – за кметство Рогош
8.Кметът на с. Скутаре – за кметство Скутаре
9.Кметът на с. Строево – за кметство Строево
10.Кметът на с. Труд – за кметство Труд
11.Кметът на с. Царацово – за кметство Царацово
12.Директора на ОУ „Георги Бенковски „ с. Бенковски
13.Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Войводиново
14.Директора на НУ „Св. Климент Охридски” с. Войсил
15.Директора на ОУ „Граф Николай Игнатиев” с. Граф Игнатиево
16.Директора на НУ „Отец Паисий” с. Динк
17.Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Калековец
18.Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Костиево
19.Директора на ОУ „Васил Левски” с. Маноле
20.Директора на ОУ „Васил Левски” с. Рогош
21.Директора на ОУ „Климент Охридски” с. Скутаре
22.Директора на ОУ „Христо Смирненски” с. Строево

23.Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Труд
24.Директора на ОУ „Дядо Иван Арабаджията” с. Царацово
МОТИВИ:
В изпълнение изискванията на чл. 28, ал. 1 от Закона за
общинските бюджети и чл. 35, ал. 1 от Наредба за условията и реда за съставяне,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община „Марица”, Общинският
съвет намира решението зацелесъобразно.

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

Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

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 № 23
Взето с протокол № 4 от 22.12.2011 г.
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община „Марица” за 2011г.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Актуализира бюджета на Община”Марица” за 2011г., както следва :
/лева/
§§
с-но
№
ЕБК

1

2

д-ст
с-но
ЕБК

3

в т.ч.: по източник на
финансиране
Наименование на обекти

4

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ВСИЧКО

1 51-00

832

2 51-00

832

3 51-00

832

4 51-00

832

5 51-00

832

6 51-00

832

7 51-00

832

в т.ч. за изграждане и ОР на общински
пътища
ОР на път PDV1150 /II-56, Калековец –
Крислово / От км 0+000- До км 2+500
ОР на път PDV1152 / Войводиново-Желязно –
Крислово- Динк / От км 0+000- До км 8+700
ОР на път PDV1153 /I-8, Костиево-Радиново-жп
гара Бенковски-Бенковски- /III-805/- От км
0+000- До км 7+450
ОР на път PDV1156 / с. Царацово – ІІІ-805/ От
км 0+000- До км 1+400
ОР на пътPDV1159 /Рогош – Трилистник/- От км
0+000- До км 4+970
ОР на път PDV1160 /Манолско Конаре-Ясно
поле/- От км 0+000- До км 3+800
ОР на път PDV1191 /I-8/ Пловдив – граница
общ.(Пловдив-Марица) – Войводиново - /II-56/От км 0+000- До км 4+230

цел.субсидия за КР от РБ
Разлика
било
става
/лв./
5

6

7=5-6

197 600

197 600

0

90 500

90 500

0

3500

3500

16000

16000

0
0
0

30000

30000

3500

3500

5000

5000

10000

10000

10500

10500

0
0
0
0

8 51-00

832

ОР на път PDV2155 /PDV1154, ж.п.Прелез
Царацово- с.Царацово/- От км 0+000 До км
3+700

9 51-00

832

ОР на път PDV2157 /III-805, БенковскиСъединение/ Войсил-жп гара Бенковски /
PDV1153/ От км 0+000- До км 2+350
в т.ч. за капиталови разходи

10000

10000

0

2000

2000

0

107 100

107 100

0

4 982

4 982

2496

2496

0

15941

15941

0

0

1 51-00

738

2 51-00

898

ОР здравна служба с.Рогош

3 51-00

898

ОР общинска сграда с.Царацово

4 52-01

122

Придобиване на компютри и хардуер

6319

6319

0

5 52-06

745

Изграждане на ограда гробищен парк
с.Крислово

4968

4968

0

6 52-03

849

Изграждане на автоспирка с.Труд

9040

9040

0

7 52-03

849

Изграждане на автоспирка с.Граф Игнатиево

4520

4520

0

8 52-03

849

Изграждане на автоспирка с.Войсил

3416

3416

0

9 52-04

431

Придобиване на транспортни средства за ДМК

18890

18890

0

10 52-06

603

Изграждане канализация с.Костиево:
- строителен надзор

10871

10871

0

11 52-06

619

Изграждане детска площадка с.Маноле

11627

11627

0

12 53-01

122

Придобиване на готови програмни продукти

3000

3000

0

13 52-06

619

Изграждане детска площадка с.Манолско
Конаре

11030

0

-11030

14 51-00

619

ОР улици с.Строево

0

11030

+11030

ОР читалище с.Ясно поле

2. Актуализира бюджета на Община”Марица” за 2011г., както следва :
/лева/
№
по
ред

§§
с-но

№ дст
с-но

ЕБК

ЕБК

1

2

3

Източник на финансиране, обекти, наименование на Всичко
разхода
/лева/
4

5

П Р И ХО Д И
Местни приходи

28 239

61-02

Предоставени трансфери м/у бюджетни сметки / - /

-58 000

62-02

Предоставени трансфери м/у бюджетни и
извънбюджетни сметки / - /

-11 770

държ.

В т. ч.
дофин

местни

д-ти

д-ти

д-ти

6

7

8

01-03

1.
2.
3.
4.
5.

Окончателен годишен (патентен) данък
Данък в/у недвижими имоти

13-01
13-03

Данък в/у превозните средства

24-04

Нетни п/ди от прод. на услуги, стоки и продук.

24-08

П/ди от лихви по текущи банкови сметки

27-02

За ползв.детски ясли и др.по здравеопазването

27-29
28-02

Други общински такси
Глоби,санкции,неуст.,нак.лихви,обезщ.и начети

36-11

Получени застрахователни обезщетения за ДМА

36-19

Други неданъчни приходи

37-01
37-02

Внесен ДДС (-)
Вн.данък в/у прих.от стоп.дейност на бюдж.пр.(-)

40-30

Постъпления от продажба на нематериални
дълготрайни активи

26 256

40-40

Постъпления от продажба на земя

47 333
28 239

02-02

117

РАЗХОДИ
Заплати и възнаграж. за персонала по
извънтруд.правоотношения

5 750

5 750

117

Осиг. вноски от работод. за ДОО

321

321

117

Здравно-осигурителни вноски от работодатели

207

207

117

Вноски за ДЗО от работодатели

106

106

122

Обещетения

50 000

50 000

05-51
05-60
05-80
02-08

6.

52-03

311

7.

02-08

322

8.

10-16

322

9.

1 620

52-03

322

10. 52-03

322

11. 10-11

431

12. 10-20
13. 51-00
14. 52-06

623
606
619

Изграждане на газова мрежа за преминаване на
алтернативно гориво-природен газ в ЦДГ
с.Царацово-строителен надзор
Обещетения - ОУ с.Костиево
Вода, горива и енергия - ОУ с.Царацово
Придобиване на др. оборудв., машини и
съоръжения-климатик - ОУ с.Царацово
Изграждане на газова мрежа за преминаване на
алтернативно гориво-природен газ в ОУ с.Царацовостроителен надзор
Храна
Разходи за външни услуги
ОР улици с.Строево
Изграждане детска площадка с.Манолско Конаре

19 000
16 578
3 000
10 000
6 700
550
15 000
870
7 600
-45 460
-11 038

0

75 609 -47 370

630

630

4 080

4 080

13 215

13 215

1 300

1 300

630

630

10 000

10 000

-58 000

-58 000

-11 030

-11 030

11 030

11 030

МОТИВИ: Настоящата актуализация на бюджета на Община „Марица”
за 2011г. се предлага във връзка с постъпили докладни до кмета на Община
„Марица”, Заповед на Кмет на Община „Марица” РД-09-993/03.11.2011г.,
промени в Закона за управление на отпадъците и непредвидени разходи по

бюджета:
- Докладна записка вх.№ 67-00-142/25.11.2011г. от Емил Младенов директор на ОУ „Дядо Иван Арабаджията”, с.Царацово, с молба за
дофинансиране на училището за закупуване на климатик и покриване на
разходи за дизелово гориво.
- Докладна записка вх.№ 67-00-153/05.12.2011д. от Кръстьо Кръстев директор на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, с.Костиево, с молба за
дофинансиране на училището за изплащане на обещетение по чл.224, ал.1 и
чл.222, ал.3 от КТ.
- Докладна записка вх.№ ВД-614/02.12.2011д. от Валентин Радев гл.експерт „УИП”, за допълнителни средства за финасиране на обекти:
„Изграждане на газова мрежа за преминаване на алтернативно гориво природен газ” в ЦДГ и ОУ с.Царацово - за строителен надзор.
- Заповед на Кмет на Община „Марица” № РД-09-993/03.11.2011д. и №
РД-09-1156/13.12.2011д. за изплащане на възнаграждения за извършена
организационно-техническа работа по провеждане на първи и втори тур
местните избори и изборите за президент.
- След включване на допълнителни села за обслужване от детските
млечни кухни в селата Труд и Войводиново, се очертава недостиг в
планираните бюджетни кредити за дейност 431 Детски млечни кухни с 10 000
лв., което налага актуализация на общинския бюджет за тази дейност.
- След направения анализ на изпълнението на бюджета към 30.11.2011г.
и на очакваните разходи през м. декември 2011г. в дейност 122 Общинска
администрация - държавна, дофинансирана с местни приходи, се установява,
че планираните бюджетни кредити за изплащане на обезщетения са
недостатъчни. В тази връзка се предлага актуализация на бюджета по §§ 02-08
Обезщетения в тази дейност с 50 000 лв.
След анализ на изпълнението към 30.11.2011г. по приходната част на
общинския бюджет и на очакваните приходи през м. декември 2011г., се
предлагат промени и по приходната част на бюджета на община „Марица” за
2011г.
Направеното предложение за промени в приходната частна общинския
бюджет по §§ 61-02 Предоставени трансфери м/у бюджетни сметки (-58 000)
лв. и в разходната част по §§ 10-20 Разходи за външни услуги на дейност 623
Чистота (-58000) лв. е във връзка с направените промени в Закона за
управление на отпадъците - раздел ІVа Финансиране на обезвреждането на
отпадъци чрез депониране, чл. 71, които са в сила от 01.01.2011г. Те са
свързани с отчисленията, които следва да се правят за дейностите по
обезвреждане на отпадъци чрез депониране - т. нар. екотакси за ползването на
депото за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица.
Промените по §§ 62-02 Предоставени трансфери м/у бюджетни и
извънбюджетни сметки (-11 770) лв., е във връзка с поети от общината

ангажименти за съфинансиране по проектите: Подобряване на енергийната
ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура на Община
„Марица”; Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения
за отливен поток с. Строево; Пътуваща сцена среща на културните традиции от
Европа и Марица; ОПАК.

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

Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
27
27
25
0
2

