ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

РЕШЕНИЕ№3
Взето с протокол № 2 от 21.11.2011 г.
ОТНОСНО: Избор на временна комисия за изработване на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА във вр. с чл. 52 от действащия правилник за
организацията и дейността на Общински съвет „Марица”, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Избира временна комисия за изработване на Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация в състав:
1. Членове:
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Пламен Панков Петков
Светла Димитрова Янчева
Васил Борисов Михайлов
Костадин Димитров Танев
Илия Тодоров Димов
Димчо Иванов Данков
Радослав Сергеев Кошински

МОТИВИ:
Във връзка с възникналата необходимост от нов Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет „Марица”, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, който адектватно да осигурява ефикасната
организация на дейността на ОбС, да урежда надлежно реда и условията за упражняване на
неговите правомощия и да гарантира ефективно взаимодействие с общинска администрация
при осъществяване на нормотворческия и управленски процес и като се има предвид
привеждането в съответствие с промените, настъпили в действащата нормативната уредба,
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
28
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

РЕШЕНИЕ№4
Взето с протокол № 2 от 21.11.2011 г.
ОТНОСНО: Определяне на размера на трудовото възнаграждение на кмет на община, кметове
на кметства и председател на общински съвет в Община „Марица”.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21 ал. 1, т. 5 и чл. 26 ал. 1 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 08.11.2011 г., както следва:
Наименование на длъжността
1 Кмет на Община

лева
1420

2 Кмет на кметство с.Калековец

800

3 Кмет на кметство с. Маноле

800

4 Кмет на кметство с. Рогош

800

5 Кмет на кметство с. Труд

800

6 Кмет на кметство с. Войводиново

750

7 Кмет на кметство с. Гр. Игнатиево

750

8 Кмет на кметство с. Костиево

750

9 Кмет на кметство с. Скутаре

750

10 Кмет на кметство с. Строево

750

11 Кмет на кметство с. Царацово

750

12 Кмет на кметство с. Бенковски

720

13 Кмет на кметство с. Войсил

720

14 Кмет на кметство с. Динк

720

15 Кмет на кметство с. Крислово

720

16 Кмет на кметство с. Радиново

720

17 Кмет на кметство с. Манолско Конаре

720

18 Кмет на кметство с. Трилистник

720

19 Кмет на кметство с. Ясно поле

720

20 Кмет на кметство с. Желязно

720

2.Общински съвет „Марица” приема за кмет на община, кмет на кметство и председател
на Общински съвет, при определяне на продължителността на трудовия стаж и професионалния
опит, за които се изплаща допълнително трудово възнаграждение, да бъде зачитан целия трудов
стаж , придобит по трудово правоотношение на друга работа, длъжност или професия, преди
встъпването им на длъжност „кмет” и „председател на Общински съвет”.
3.Определя възнаграждение на Председателя на Общински съвет „Марица” в размер на
90% от определяната основна месечна заплата на Кмета на Общината.
4. Определя допълнителни трудови възнаграждения, в това число за трудов стаж и
професионален опит – 1% за всяка година трудов стаж, на кмет на община, кмет на кметство и
председател на Общински съвет, съгласно Вътрешни правила за работната заплата на
работещите в дейност „Общинска администрация” при Община „Марица”.
МОТИВИ: С Постановление на МС № 67 от 14.04.2010г. е определена минимална и
максимална основна месечна заплата за 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.
Съгласно чл.26 ал.1 от ЗМСМА „Общинският съвет определя размера на
възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на
работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя
пропорционално на неговата продължителност, определена от общинския съвет. Размерът на
възнаграждението на председателя на общинския съвет не може да бъде по-голям от размера на
възнаграждението на кмета на общината.”
В чл. 12 на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е записано:
„ал.4 При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов
стаж и професионален опит работодателят отчита и:
1. трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие по смисъла на
§1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда на същата, сходна или със същия
характер работа, длъжност или професия ”
„ал.5 Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или
професията по ал. 4, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с
вътрешните правила за работната заплата в предприятието.”
Съгласно Вътрешните правила за работната заплата на работещите в дейност „Общинска
администрация” при Община „Марица” допълнителното трудово вдъзнаграждение за трудов
стаж и професионален опит е 1% за всяка година трудов стаж.
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

29
29
29
29
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

РЕШЕНИЕ№5
Взето с протокол № 2 от 21.11.2011 г.
ОТНОСНО: Избор на Заместник – председатели на Общински съвет “Марица”
по предложенията на г-н Радослав Кошински, г-н Васил Михайлов, г-н Илия
Димов и г-н Емил Лопатарев – общински съветници в ОбС „Марица”.
ОСНОВАНИЕ: чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 16 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:
Избира за Заместник – председатели на Общински съвет “Марица”:
1. ГЕОРГИ АНДОНОВ КАКАЛОВ
2. АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
3. СТЕФАН ИВАНОВ ЦАНКОВ
4. ПЛАМЕН ПАНКОВ ПЕТКОВ
С цел по-висока ангажираност и ефективна работа на
МОТИВИ:
Общинския съвет; облекчаване, разпределяне и оптимизиране работата на
председателя на ОбС „Марица”, Общинският съвет намира решението за
целесъобразно.
За кандидатурата на г-н Какалов
Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
29
29
20
0
9

За кандидатурата на г-н Георгиев
Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
29
29
21
0
8

За кандидатурата на г-н Цанков
Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

За кандидатурата на г-н Петков

29
29
29
20
0
9

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

Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
29
29
21
0
8

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

РЕШЕНИЕ№6
Взето с протокол № 2 от 21.11.2011 г.
ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на строеж на “EVN България ЕР” АД,
КЕЦ „Раковски” върху общински ПИ № 62858.501.1125 с Трайно предназначение
„Урбанизирана територия”, НТП „За съоръжение на електропровод” с площ 105
кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 год. на Изпълнителния
директор на АГКК-София, изменени със Заповед № КД-14-16-1227/14.09.2011 г.
на Началника на СГКК-Пловдив, (стар идентификатор ПИ № 62858.501.297; по
ЗРП УПИ І-зеленина и КОО, кв.10) за построяване на Трафопост – БКТП с
разгъната застроена площ от 6 кв. м. при граници: ПИ № 62858.501.1053; ПИ №
62858.501.1124 и ПИ № 62858.501.1020.
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 № 62858.501.1125 с площ 105 кв.
м., трайно предназначение "Урбанизирана територия", НТП "За съоръжение на
електропровод", по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рогош, област
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изп.директор на
АГКК-София, изменени със Заповед № КД-14-16-1227/14.09.2011 г. на Началника
на СГКК-Пловдив при граници: ПИ № 62858.501.1053; ПИ № 62858.501.1124 и
ПИ № 62858.501.1020 за изграждане на обект „Трафопост – БКТП” със ЗП 6 м2
(2x3 м) с цена на правото на строеж в размер на 1 200,00 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 1 200,00 (хиляда и двеста) 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 на 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.

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”

РЕШЕНИЕ№7
Взето с протокол № 2 от 21.11.2011 г.
ОТНОСНО: Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание
на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във вр. с чл. 12, ал. 2, и чл. 27, ал. 1
от Устава на НСОРБ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България представителя на Общинския съвет г-жа Гергана
Трендафилова Трендафилова – Председател на ОбС „Марица”.
МОТИВИ: Съгласно чл. 12, ал. 2 от Устава на НСОРБ, в него всяка община е
представена от двама делегати – кмета на Общината и представител на общинския
съвет.
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

29
29
29
29
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

РЕШЕНИЕ№8
Взето с протокол № 2 от 21.11.2011 г.
ОТНОСНО: Определяне представител на общинския съвет в Областен съвет за
развитие на област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във вр. с чл. 22, ал. 2 от Закона за
регионалното развитие.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Определя за представител в Областния съвет за развитие на област Пловдив
г-жа Гергана Трендафилова Трендафилова – Председател на ОбС „Марица”.
МОТИВИ: С оглед на това, че предстои изключително важно заседание на
Областния съвет за развитие, на което ще се определят и представители от
състава на същия за включване в състава на Регионалния съвет за развитие на
Южен централен район и като има предвид, че така посоченото лице, трябва най –
адекватно и ефикасно да осъществява задълженията си като член на Областния
съвет за развитие, 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”

РЕШЕНИЕ№9
Взето с протокол № 2 от 21.11.2011 г.
ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица” за
2011 година.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗДБРБ за
2011 година.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
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

1 51-00

738

ОР читалище с.Ясно поле

5 000

4 982

-18

2 51-00

738

ОР читалище с.Динк

1 500

1500

0

3 51-00

898

ОР здравна служба с.Бенковски

2500

2500

0

4 51-00

898

ОР здравна служба с.Рогош

2500

2496

-4

5 51-00

898

ОР общинска сграда с.Царацово

16000

15941

-59

6 52-01

122

Придобиване на компютри и хардуер

7000

6319

-681

7 52-03

745

Изграждане на ограда гробищен парк
с.Крислово

5 000

4968

-32

8 52-03

849

Изграждане на автоспирка с.Труд

9040

9040

0

9 52-03

849

Изграждане на автоспирка с.Граф Игнатиево

4520

4520

0

10 52-03

849

Изграждане на автоспирка с.Войсил

3440

3416

-24

11 52-04

431

Придобиване на транспортни средства за ДМК

20000

18890

-1110

12 52-06

603

Изграждане канализация с.Костиево:
- строителен надзор

10900

10871

-29

13 52-06

619

Изграждане детска площадка с.Маноле

11700

11627

-73

14 53-01

122

Придобиване на готови програмни продукти

8000

3000

-5000

619

Изграждане детска площадка с.Манолско
Конаре

0

7030

7030

15 52-06

МОТИВИ: След направения анализ на изпълнението на бюджета към 30.10.2011г., в
частта на капиталовите разходи финансирани с целеви трансфери от централния бюджет е
необходимо да се извършат вътрешни компенсирани промени между обектите, с цел
максимално усвояване на целевата субсидия за капиталови разходи. Като се имат предвид
потребностите на с. Манолско Конаре, предлагам с размера на освободените средства да се
изпълни обект „Изграждане на детска площадка с. Манолско Конаре”.

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 № 10
Взето с протокол № 2 от 21.11.2011 г.
ОТНОСНО: Отпускане на временен безлихвен заем за изпълнение на
договори №№: 58-131-С183, проект № 58-131-183-183 „Техническа помощ за
подготовка на интегриран инвестиционен проект за с. Скутаре”;
- 58-131-С186, проект № 58-131-186-186 „Техническа помощ за подготовка
на интегриран инвестиционен проект за с. Труд”;
- 58-131-С187, проект № 58-131-187-187 „Техническа помощ за подготовка
на интегриран инвестиционен проект за с. Граф Игнатиево”
- 58-131-С188, проект № 58-131-188-188 „Техническа помощ за подготовка на
интегриран инвестиционен проект за с. Царацово”;
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Отпуска временни безлихвени заеми от бюджета на общината, проект за
авансово плащане по договори с изпълнители, на четирите проекта по договори
№№:
-58-131-С183, проект № 58-131-183-183 „Техническа помощ за подготовка
на интегриран инвестиционен проект за с. Скутаре”- 17520,00 лева;
- 58-131-С186, проект № 58-131-186-186 „Техническа помощ за подготовка
на интегриран инвестиционен проект за с. Труд” – 20880,00 лева;
- 58-131-С187, проект № 58-131-187-187 „Техническа помощ за подготовка
на интегриран инвестиционен проект за с. Граф Игнатиево”- 15240,00 лева
- 58-131-С188, проект № 58-131-188-188 „Техническа помощ за подготовка
на интегриран инвестиционен проект за с. Царацово” – 19056,00 лева.
Срок на възстановяване на същите – след получаване на авансово плащане
от договарящия орган.

МОТИВИ: С изпълнението на проектите ще се допринесе за изпълнение на
главната стратегическа цел на ОП „Околна среда 2007-2013” – „Подобряване,
запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на

екологичната инфраструктура”. 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

29
29
29
29
0
0

