
 Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 244 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
28.01.2010 година, протокол №19 

 
 
ОТНОСНО: Приемане на годишна Програма за управление и разпореждане с 
имотите-общинска собственост в Община Съединение за 2010 година. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 8, ал.9 от 
ЗОС, предвид фактическите основания в предложение с вх.№3/11.01.2010 година 
и изложените съображения в изказванията на общинските съветници Общински 
съвет-Съединение 
 

Р Е Ш И: 
  
 Приема Годишна Програма за управление и разпореждане с имотите-
общинска собственост в Община Съединение за 2010 година. 
 
 

 
 
 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували – 16 
Гласували :  
„за” – 16 
„против”- няма 
„въздържали се” – няма.     
 
      Вярно с оригинала! 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Препис! 



 
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 245 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
28.01.2010 година, протокол №19 

 
 
ОТНОСНО: Отчет за получените командировъчни пари за второ полугодие на 2009 
година от Евгений Георгиев Маринчешки-К ет на община Съединение. м

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 8, ал.4 от 
Наредбата за командировките в страната, предвид фактическите основания в 
предложение с вх.№18/20.01.2010 година и изложените съображения в 
изказванията на общинските съветници Общински съвет-Съединение 
 

Р Е Ш И: 
  
 Одобрява разходите за командировки на кмета на община Съединение 
за второ полугодие на 2009 година в размер на 287,32 лева. 
 

 
 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Решението е взето с поименно гласуване. 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували – 16 
Гласували :  
„за” – 16 
„против”- няма 
„въздържали се” – няма.     
 

 
Вярно с оригинала! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 246 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
28.01.2010 година, протокол №19 

 
 
ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на Поименен списък /Инвестиционна програма/ 
на община Съединение за 2009 година. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, предвид фактическите основания 
в предложение с вх.№9/20.01.2010 година и изложените съображения в 
изказванията на общинските съветници Общински съвет-Съединение 
 

Р Е Ш И: 
  
 1. Приема  Отчета за изпълнение на поименен списък /Инвестиционна 
програма/ на община Съединение за 2009 година. 
 2. Приложение 1 да се счита неразделна част от настоящото 
решение. 

 
 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Решението е взето с поименно гласуване. 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували – 16 
Гласували :  
„за” – 16 
„против”- няма 
„въздържали се” – няма.     
 

 
Вярно с оригинала! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Препис! 

 
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 247 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
28.01.2010 година, протокол №19 

 
 
ОТНОСНО: Приемане отчета за извънбюджестните сметки и фондове на Община 
Съединение на кохезионния и структурните фондове към Националния фонд за 
2009 година, по прихода и разхода. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в изпълнение на §39 от Закона 
за Държавния бюджет на Република България за 2009 година за определяне на 
извънбюджетните сметки, предвид фактическите основания в предложение с 
вх.№10/20.01.2010 година и изложените съображения в изказванията на 
общинските съветници Общински съвет-Съединение 
 

Р Е Ш И: 
  
 Приема  Отчета за извънбюджетните сметки и фондове на Община 
Съединение на кохезионния и структурните фондове към Националния фонд 
за 2009 година, по прихода и разхода, както следва: 

 
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И 

СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД 
/ИБСФ-3-КСФ/ 

ПОКАЗАТЕЛИ §§ Годишен 
план 
2009 

Отчет 
2009 

Рекапитулация на ИБСФ-3-КСФ-код 98-общо    
Баланс на фонд-код 98-общо    
    
І.Приходи  7 7
Имуществени данъци и неданъчни приходи  7 7
2. Неданъчни приходи  7 7
Приходи и доходи от собственост 2400 7 7
-приходи от лихви по текущи банкови сметки 2408 7 7
Всичко приходи /1. + 2./  7 7
  
ІІ.Разходи  194 067 194 067
  
ІV. Трансфери между бюджетни сметки и 
извънбюджетни фондове/сметки 

 186 712 186 712

Трансфери /субс.вн./ между извънбюджетни 
сметки/фондове 

6300 186 712 186 712

-Получени трансфери /+/ 6301 186 712 186 712
-Получени трансфери /-/ 6302 
  
V. Временни безлихвени заеми между централния  8 216 8 216



Бюджет, бюджетни сметки и извънбюджетни 
фондове и сметки  
Временни безлихвени заеми между бюджетни и 
извънбюджетни сметки/фондове /нето/ 

7600 8 216 8 216

-получени заеми /+/ 7611 36 056 36 056
-възстановени заеми /+/ 7612 -27 840 -27 840
  
Всичко приходи /І+ІV+V/  194 935 194 935
  
VІ. Бюджетно салдо-дефицит /-/ излишък /+/ 
/І+ІV+V-ІІ/ 

 868 868

VІІ. Операции с финансови активи и пасиви  - 868 - 868
Депозити и средства по сметки /нето/ 9500 - 868 - 868
- наличност по сметки в края на периода /-/ 9507 - 868 - 868
Всичко за общината: /І+ІV+V+VІІ/  194 067 194 067
  
ІІ. Разходи  194 067 194 067
  
Функция „Образование”  
Дейност 322 Общообразователни училища  
Издръжка 1000 1 706 1 706
-разходи за външни услуги 1020 1 706 1 706
Всичко разходи за дейност 322:  1 706 1 706
  
Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда 

 

Дейност 603 Водоснабдяване и канализация  
Други възнаграждения и плащания за персонала 0200 2 481 2 481
- други плащания и възнаграждения 0209 2 481 2 481
Задължителни осигуровки от работодател 0550 275 275
Осигурителни вноски от работодателя за ДОО 0551 146 146
Здравно осигурителни вноски от работодателя 0560 89 89
Вноски за допълнително задължително 
осигуряване 

0580 40 40

Придобиване на ДМА 5200 139 200 139 200
Инфраструктурни обекти 5206 139 200 139 200
Всичко разходи за дейност 603:  141 956 141 956
  
Дейност 623 „Чистота”  
Други възнаграждения и плащания на персонала 0200 940 940
- други плащания и възнаграждения 0209 940 940
Задължителни осигуровки от работодател 0550 104 104
Осигурителни вноски от работодателя за ДОО 0551 55 55
Здравно осигурителни вноски от работодателя 0560 34 34
Вноски за допълнително задължително 
осигуряване 

0580 15 15

Издръжка 1000 65 65
-платени данъци мита и такси /без осиг. Вн. 
За ДОО, НЗОК/ 

1040 65 65

Придобиване на ДМА 5200 49 296 49 296
Инфраструктурни обекти 5206 49 296 49 296
Всичко разходи за дейност 623:  50 405 50 405
  
Всичко разходи:  194 067 194 067



 
 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Решението е взето с поименно гласуване. 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували – 16 
Гласували :  
„за” – 16 
„против”- няма 
„въздържали се” – няма.     
 

 
Вярно с оригинала! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 248 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
28.01.2010 година, протокол №19 

 
ОТНОСНО: Приемане на Уточнения годишен план на бюджета за 2009 година и 
Отчета за изпълнението на бюджета на Община Съединение за 2009 година. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.1 от 

ЗОБ и Наредбата за условията и реда за съставянето, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет, предвид фактическите основания в предложение 
с вх.№30/20.01.2010 година и изложените съображения в изказванията на 
общинските съветници Общински съвет-Съединение 
 

Р Е Ш И: 
  
 Приема  Уточнения годишен план на бюджета за 2009 година по прихода и 
разхода, по функции и дейности и Отчета за изпълнението на бюджета на Община 
Съединение за 2009 година, по прихода и разхода, по функции и дейности, 
както следва: 
 

  

Уточнен 
годишен 
план на 

бюджета за 
2009 година 

Отчет за 
изпълнение 
на бюджета 
за 2009 
година 

ПРИХОДИ 5584152 3999540
Приходи от държавна дейност 2615806 2202505
Обща допълваща субсидия 2077152 1886506
Целева субсидия за капиталови разходи 84000 75700
Получени трансфери 246485 246485
Финансиране на дефицита 208169 -6186
Приходи от общинска дейност 2968346 1797035
Имуществени данъци 413540 413540
Неданъчни приходи 837121 837121
Обща изравнителна субсидия 646100 581490
Целеви трансфери от ЦБ 137700 123930
Получени трансфери 0 2579
Временни безлихвени заеми 0 -8216
Финансиране на дефицита 933885 -153409
РАЗХОДИ 5584152 3999540
Разходи за държавна дейност 2615806 2202505
Изпълнителни и законодателни органи 648170 553592
Държ. и общ. служби и дейности по избори 16020 16020
Общинска администрация 632150 537572
Отбрана и сигурност 85032 50997
Отбранително - мобил. подготовка 2711 0



Прев. д-ст за намал. на вредните посл. от кризи, бедствия и 
аварии 7778 2000
Други дейности по отбраната 46616 42734
Други дейности по вътрешната сигурност 11727 6263
Ликвидиране послед. от стих. бедствия и аварии 16200 0
Образование 1448353 1226183
ЦДГ 319818 290466
ППДГ 52448 47339
Общообразователни училища 1013023 829432
Извънучилищни дейности 9317 5199
Други дейности по образованието 53747 53747
Здравеопазване 92325 68549
Детски ясли 60424 48823
Здр.кабинет в детски градини и училища 29188 17013
Други дейности по здравеопазването 2713 2713
Социално осигуряване и грижи 213376 189476
Центрове за обществена подкрепа 33250 10031
Програми за временна заетост 165674 165674
Др. служби и д-ти по осиг., подп. и заетостта 14452 13771
Почивно дело, култура, религиозни дейности 123388 108546
Спорт за всички 5308 1874
Читалища 118080 106672
Икономически дейности и услуги 5162 5162
Други дейности по икономиката 5162 5162
РЕЗЕРВ   0
Дофинансиране на държавни дейности от 
общински приходи 102064 94158
Изпълнителни и законодателни органи 2286 2286
Държ. и общ. служби и дейности по избори 2286 2286
Отбрана и сигурност 4854 4854
Други дейности по вътрешната сигурност 4854 4854
Образование 3715 3715
Други дейности по образованието 3715 3715
Здравеопазване 69271 69271
Детски ясли 69271 69271
Социално осигуряване, подпомагане и грижи 5947 5947
Програми за временна заетост 5947 5947
Почивно дело, култура, религиозни дейности 8085 8085
Читалища 8085 8085
РЕЗЕРВ 7906  
Разходи за общинска дейност 2866282 1702877
Изпълнителни и законодателни органи 999993 394229
Общинска администрация 963659 368778
Общински съвети 36334 25451
Отбрана и сигурност 2222 1500
Превантивна д-ст за намаляване вр. посл. от кризи, 2222 1500



бедствия 
Образование 233783 170915
ЦДГ 231659 169003
Други дейности по образованието 2124 1912
Здравеопазване 110438 102293
Детски ясли 110438 102293
Социално осигуряване и грижи 37982 27687
Клуб на пенсионера 37982 27687
Жилищно строит., БКС, опазв. окол. ср. и устр. на 
терит. 1035191 613295
Жилищно строит., БКС, опазв. окол. ср. и устр. на терит. 525476 362476
ВиК 255207 216800
Осветление на улици и площади 153850 100923
Други дейности по жил.стр.,бкс и регион.разв. 53086 3518
Изгр., ремонт и подд.на уличната мрежа 63333 41235
Опазване околната среда 509715 250819
Озеленяване 26394 18880
Чистота 464930 217361
Други дейности по опазване околната среда 18391 14578
Почивно дело, култура, религиозна дейност 132905 118705
Спортни бази за спорт за всички 112920 102516
Обредни домове и зали 17208 13689
Други дейности по културата 2777 2500
Икономически дейности и услуги 313768 274253
Служ. и д-ст поддърж. рем. изграждане на пътища 280520 246398
Др. служби и д-ти по транспорт, пътища,.. 33248 27855
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Решението е взето с поименно гласуване. 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували – 15 
Гласували :  
„за” – 15 
„против”- няма 
„въздържали се” – няма.    Вярно с оригинала! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Препис! 

 
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 249 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
28.01.2010 година, протокол №19 

 
 
ОТНОСНО: Утвърждаване на Актуализиран план на капиталови разходи отразени по 
§50 в отчета на Община Съединение за 2009 година и Актуализиран план целева 
капиталова субсидия. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.13 от ЗДБРБ за 
2009 година, предвид фактическите основания в предложение с 
вх.№15/20.01.2010 година и изложените съображения в изказванията на 
общинските съветници Общински съвет-Съединение 
 

Р Е Ш И: 
  

1. Утвърждава  Актуализиран план на капиталовите разходи за 2009 
година, съгласно Приложение ПИ-1 и Приложение ПИ-2, неразделна 
част от настоящото решение. 

2. Утвърждава Актуализиран план на целевите капиталови средства. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Решението е взето с поименно гласуване. 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували – 16 
Гласували :  
„за” – 16 
„против”- няма 
„въздържали се” – няма.     
 

 
Вярно с оригинала! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Препис! 

 
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 250 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
28.01.2010 година, протокол №19 

 
 
ОТНОСНО: Завишаване на нормативно определените разходи за издръжка на 
делегираните от държавата дейности, за сметка на местните данъци, такси и 
други приходи с общински характер и общата изравнителна субсидия. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.11 от ЗДБРБ за 
2010 година, предвид фактическите основания в предложение с 
вх.№23/20.01.2010 година и изложените съображения в изказванията на 
общинските съветници Общински съвет-Съединение 
 

Р Е Ш И: 
  

Утвърждава завишаването на нормативно определените разходи за 
издръжка на делегираните от държавата дейности, за сметка на местните 
данъци, такси и други приходи с общински характер и общата изравнителна 
субсидия. 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Решението е взето с поименно гласуване. 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували – 16 
Гласували :  
„за” – 16 
„против”- няма 
„въздържали се” – няма.     
 

 
Вярно с оригинала! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 251 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
28.01.2010 година, протокол №19 

 
 
ОТНОСНО: Утвърждаване на разходите, свързани с погребенията на самотни лица-
без близки и роднини, бездомни, безпризорни жители на Община Съединение от 
Общински бюджет 2010 година. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 31, ал.1, 

ал.2 и ал.3 от ПМС №324/30.12.2009 г., обнародвано в ДВ бр.3/12.012010 г. за 
изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2010 година, 
предвид фактическите основания в предложение с вх.№20/20.01.2010 година и 
изложените съображения в изказванията на общинските съветници Общински 
съвет-Съединение 
 
 

Р Е Ш И: 
  

Утвърждава  поемането на разходите, които включват: 
- ковчег и надгробен знак 
- превоз на покойника 

да бъдат покривани от Общински бюджет 2010 година на самотни лица-без близки 
и роднини, бездомни, безпризорни жители на община Съединение. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Решението е взето с поименно гласуване. 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували – 16 
Гласували :  
„за” – 16 
„против”- няма 
„въздържали се” – няма.    

Вярно с оригинала! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 252 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
28.01.2010 година, протокол №19 

 
 
ОТНОСНО: Утвърждаване списък на длъжностите и на лицата, които имат право на 
транспортни разноски и определяне размера на процента от стойността на 
транспортните разходи на служители, работещи в Община Съединение, които 
пътуват от местоживеенето до работното си място и обратно. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30, ал.1, 

ал.2 и ал.3 от ПМС №324/30.12.2009 г., обнародвано в ДВ бр.3/12.012010 г. за 
изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2010 година, 
предвид фактическите основания в предложение с вх.№28/20.01.2010 година и 
изложените съображения в изказванията на общинските съветници Общински 
съвет-Съединение 
 
 

Р Е Ш И: 
  

1. Утвърждава приложения списък на длъжностите и на лицата с 
право на транспортни разходи на служители, работещи в Община 
Съединение до местоработата си и обратно. 

2. Утвърждава 70% от стойността на транспортните разходи на 
служители, работещи в Община Съединение да се покриват от общинския 
бюджет 2010 година. 

3. Утвърждава 85% от стойността на транспортните разходи на 
служители, работещи във функция „Здравеопазване” към Община 
Съединение. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Решението е взето с поименно гласуване. 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували – 16 
Гласували :  
„за” – 16 
„против”- няма 
„въздържали се” – няма.   Вярно с оригинала! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 253 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
28.01.2010 година, протокол №19 

ОТНОСНО: Утвърждаване списък на длъжностите и на лицата, които имат право на 
транспортни разноски и определяне размера на процента от стойността на 
транспортните разходи на педагогическия персонал в делегираните от държавата 
дейности, финансирани от общинския бюджет, които пътуват от местоживеенето 
до работното си място и обратно. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 83 от ПМС 

№324/30.12.2009 г., обнародвано в ДВ бр.3/12.012010 г. за изпълнението на 
Държавния бюджет на Република България за 2010 година, предвид фактическите 
основания в предложение с вх.№26/20.01.2010 година и изложените съображения 
в изказванията на общинските съветници Общински съвет-Съединение 
 
 

Р Е Ш И: 
  

1. Утвърждава приложения списък на педагогическия персонал в  
делегираните от държавата дейности, които имат право на транспортни 
разходи до местоработата си и обратно. 

2. Утвърждава 85% от стойността на транспортните разходи на 
педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности да се 
покриват от общинския бюджет 2010 година. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Решението е взето с поименно гласуване. 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували – 16 
Гласували :  
„за” – 16 
„против”- няма 
„въздържали се” – няма.     

Вярно с оригинала! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Препис! 



 
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 254 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
28.01.2010 година, протокол №19 

 
 
ОТНОСНО: Определяне размера на средствата за социално битово и културно 
обслужване на персонала в община Съединение за 2010 година. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25 от ПМС 

№324/30.12.2009 г., обнародвано в ДВ бр.3/12.012010 г. за изпълнението на 
Държавния бюджет на Република България за 2010 година, предвид фактическите 
основания в предложение с вх.№25/20.01.2010 година и изложените съображения 
в изказванията на общинските съветници Общински съвет-Съединение 
 
 

Р Е Ш И: 
  
 

Утвърждава средствата за социално битово и културно обслужване в 
размер на 3% от средствата за работна заплата на лицата, назначени по 
трудови правоотношения в община Съединение. 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Решението е взето с поименно гласуване. 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували – 16 
Гласували :  
„за” – 16 
„против”- няма 
„въздържали се” – няма.     
 

 
Вярно с оригинала! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Препис! 

 
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 255 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
28.01.2010 година, протокол №19 

 
 
ОТНОСНО: Утвърждаване на приоритетите, по които ще се изразходват приходите 
в Общинския бюджет 2010 година. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, ал.2, т.2 

и т.3 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2010 година, 
предвид фактическите основания в предложение с вх.№24/20.01.2010 година и 
изложените съображения в изказванията на общинските съветници Общински 
съвет-Съединение 
 
 

Р Е Ш И: 
  
 

Утвърждава следните приоритети, които ще се изплащат от Общински 
бюджет 2010 година: 

- заплати, осигурителни плащания, обезщетения и стипендии; 
- храна, отопление, осветление, както и издръжка на 

здравните и образователните заведения. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Решението е взето с поименно гласуване. 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували – 16 
Гласували :  
„за” – 16 
„против”- няма 
„въздържали се” – няма.     
 

 
Вярно с оригинала! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 256 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
28.01.2010 година, протокол №19 

 
 
ОТНОСНО: Утвърждаване на извънбюджетна сметка на община Съединение за 
предоставяне на средства на Националния фонд от структурните фондове за 2010 
година. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с §32 от Закона за 

Държавния бюджет на Република България за 2010 година, предвид фактическите 
основания в предложение с вх.№12/20.01.2010 година и изложените съображения 
в изказванията на общинските съветници Общински съвет-Съединение 
 
 

Р Е Ш И: 
  
 
 

Утвърждава извънбюджетната сметка на Община Съединение за предоставяне 
на средства на Националния фонд от структурните фондове за 2010 година. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Решението е взето с поименно гласуване. 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували – 16 
Гласували :  
„за” – 16 
„против”- няма 
„въздържали се” – няма.     
 

 
Вярно с оригинала! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 257 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
28.01.2010 година, протокол №19 

 
 
ОТНОСНО: Определяне размера на разходите за провеждане на местни събори в 
населените места в община Съединение. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с ПМС 

№324/30.12.2009 г., обнародвано в ДВ бр.3/12.01.2010 година за изпълнението 
на Държавния бюджет на Република България за 2010 година, предвид 
фактическите основания в предложение с вх.№22/20.01.2010 година и изложените 
съображения в изказванията на общинските съветници Общински съвет-Съединение 
 
 

Р Е Ш И: 
  
 
 

Утвърждава разходите за провеждане на местни събори в населените места 
на община Съединение в размер на 1000,00 /хиляда/ лева, за всяко населено 
място. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Решението е взето с поименно гласуване. 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували – 16 
Гласували :  
„за” – 16 
„против”- няма 
„въздържали се” – няма.     
 

 
Вярно с оригинала! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 258 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
28.01.2010 година, протокол №19 

 
 
ОТНОСНО: Подпомагане с приходи от общински характер на 3 броя спортни 
клубове-ФК „ИТД Гигант” гр.Съединение, ФК „Спортист” с.Голям Чардак, ФК 
„Тракия” с.Царимир. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.59, ал.2 от 

Закона за физическото възпитание и спорта, предвид фактическите основания в 
предложение с вх.№21/20.01.2010 година и изложените съображения в 
изказванията на общинските съветници Общински съвет-Съединение 
 
 

Р Е Ш И: 
  
 

Да се подпомогнат с приходи от общински характер 3 броя спортни клубове 
за транспортни разходи, съдийски такси, екипировка, топки, футболни обувки, 
анцузи, лагери за подготовка и други извънредни разходи, както следва: 
 
 

1. ФК „ИТД Гигант” гр.Съединение  - 60 000 лв. 
2. ФК „Спортист” с.Голям Чардак  - 10 000 лв. 
3. ФК „Тракия” с.Царимир   - 10 000 лв. 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Решението е взето с поименно гласуване. 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували – 16 
Гласували :  
„за” – 16 
„против”- няма 
„въздържали се” – няма.     

 
Вярно с оригинала! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Препис! 

 
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 259 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
28.01.2010 година, протокол №19 

 
 
ОТНОСНО: Определяне размера на разходите за представителни цели на кмета на 
община Съединение за 2010 година. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, т.3 от ПМС 

№324/30.12.2009 година, обнародвано в ДВ бр.3/12.01.2010 г. за изпълнението 
на Държавния бюджет на Република България за 2010 година, предвид 
фактическите основания в предложение с вх.№19/20.01.2010 година и изложените 
съображения в изказванията на общинските съветници Общински съвет-Съединение 
 
 

Р Е Ш И: 
  
 

Утвърждава разходи за представителни цели на Кмета на община Съединение 
за 2010 година в размер на 15 000,00 лева. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Решението е взето с поименно гласуване. 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували – 16 
Гласували :  
„за” – 16 
„против”- няма 
„въздържали се” – няма.     
 

 
Вярно с оригинала! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 260 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
28.01.2010 година, протокол №19 

 
 
ОТНОСНО: Разпределение на преходния остатък към 31.12.2009 година. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с §32, ал.2 от 

ЗДБРБ за 2009 г.  предвид фактическите основания в предложение с 
вх.№17/20.01.2010 година и изложените съображения в изказванията на 
общинските съветници Общински съвет-Съединение 
 
 

Р Е Ш И: 
  
 Разпределя преходния остатък в размер на 952 840 лева, както следва: 
 

1. За дейност 122 „Общинска администрация” – 31 363 лева. 
 
 
 
 

2. За обекти по Инвестиционна програма: 
 
 
 
 
№ НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА Преходен 

остатък от 
2009 г. 

 ОБЩО І+ІІ+ІІІ+ІV 921 477
І. Целеви капитални вложения 77 161
 16 класно училище, гр.Съединение 47 881
 Преустройство на сградата на бившето парно в кв.2 по 

плана на града в спортна-тренировъчна зала 
20 780

 Машини и съоръжения в н.ч. 8 500
 Метален кардекс 5 броя 5 000
 Климатици 5 броя 3 500
ІІ. Строителство, основен ремонт и реконструкция 315 288
 Реконструкция, вътрешно преустройство и пристройка 

асансьор на поликлиниката в УПИ ХVІІІ-здравни дейности в 
кв.36 по плана на гр.Съединение-независим и авторски 
надзор 

4 600

 Реконструкция тласкателен водопровод за с.Любен с 
дължина 500 м Ф 250 с тръби РЕ-НД и направа на бетонов 
праг на река Пясъчник-дялово участие 

30 000

 Реконструкция на тласкателен водопровод с. Найден Герово 
за с. Драгомир – 1000 м с Ф 160 РЕІНД-дялово участие 

20 000

 Вертикална планировка на пространството, източно от 
сградата на общинска администрация 

7 500



 Основен ремонт общинска сграда УПИ V в кв.33, определена 
за РПУ 

248 188

 Отчуждаване  на части от имоти, попадащи под общински 
път, улици, зелени площи и др. 

5 000

ІІІ. Проучване и проектиране 3 000
 Проектиране на ел.осветление от ж.п. прелеза до портала 

на ГОТМАР 
3 000

ІV. Текущи ремонти в т.ч. 526 028
А. Населени места 455 628
 Град Съединение 293 028
 Ремонт настилки на улици в града 182 009
 Ремонт пътни знаци, маркировки, ограждения и др. 7 000
 Досъбаряне и разчистване на автобусната спирка и 

възстановяване на общата стена с наличния ТП 
3 000

 Вътрешен ремонт в сградата на Общинска администрация 18 000
 Частичен ремонт отоплит. Инсталация и котелно сграда 

Общинска администрация 
4 000

 Събаряне или укрепване на сгради, опасни от 
самострутване 

6 119

 Ремонт тоалетни Автостанция, гр. Съединение 900
 Ремонт бордюри и тротоарни настилки 50 000
 Ремонт на автоспирките в града 12 000
 Почистване на отводнителни канали, шахти и корекции на 

реки и дерета 
10 000

 Село Драгомир 25 000
 Ремонт улица „11-та” 3 000
 Ремонт дограма кметство 5 000
 Ремонт улица „38-ма” 3 000
 Ремонт улица „Митрополит Арсений” 4 000
 Направа на Дом на покойника в гробищен парк с.Драгомир 10 000
 Село Найден Герово 22 500
 Ремонт на покрива, външно и вътрешно боядисване, подмяна 

на дограмата, направа на вътрешна тоалетна в сградата на 
кметството 

5 000

 Ремонт общинска стопанска сграда зад киносалона 1 500
 Благоустрояване гробищен парк-направа на тоалетна и др. 4 000
 Ремонт трошенокаменна настилка на улица „24-та” 

с.Н.Герово 
12 000

 Село Правище 22 000
 Частичен ремонт на настилките по ул.”2”, 

„8”,”10”,”12”,”22” и „27” 
12 000

 Направа на Дом на покойника в гробищен парк с.Правище 10 000
 Село Голям Чардак 10 500
 Подмяна дограма и боядисване стаите в кметството 3 000
 Ремонт ул. „П.Яворов” 2 000
 Ремонт ул. „Стоил Кашилски” 1 500
 Ремонт на пенсионерски клуб 1 000
 Ремонт ул. „Найаден Пенчев” 1 500
 Ремонт ул. „Рангел Попов” 1 500
 Село Малък Чардак 7 100
 Ремонт дограма стаи кметство 3 500
 Частичен ремонт трошенокаменната настилка на улица 

„Роза” 
600

 Ремонт и подравняване на ул. „Изток” в ниската част 3 000



 Село Царимир 37 000
 Ремонт обреден дом на гробищен парк УПИ гробище, кв.36 2 000
 Ремонт на спортна зала на стадиона-ремонт покрива, 

ремонт на банята и външно и вътрешно боядисване 
5 000

 Подмяна на дограмата на кметството 6 000
 Ремнт на улици „Максим Горки”, „Севастопол”, „Княз 

Церетелев” и „Мадара” 
13 000

 Ремонт настилка тротоари и частично отводняване на улици 6 000
 Ремонт на покрива на Читалището и физкултурния салон 5 000
 Село Церетелево 22 000
 Ремонт на улицата за гробищата, ул. „Четвърта” от Гена 

Йонкова  до Стоил Стоилов и ул. „3-та” до Върбина Тотева 
11 000

 Направа на тротоари на ул. „3-та”, „4-та”, „5-та”, „9-
та” и част от „1-ва” 

9 000

 Ремонт на покрива на църковния храм „Св.Димитър” 
с.Церетелево 

2 000

 Село Неделево 8 000
 Затваряне на водопроводен пръстен от о.т.20 до о.т.465 в 

кв.25 и кв.26 на с.Неделево-дялово участие 
8 000

 Село Любен 8 500
 Ремонт и чакълиране на ул. „8-ма” 2 000
 Ремонт на олуците и част от покрива на сграда кмество 700
 Ремонт пътеки, входна врата и др. в гробищния парк на 

селото 
2 000

 Направа на тротоарна н-ка по ул. „1-ва” от моста на 
шосето до Т.П. 

2 000

 Подравняване на улици с грейдер 1 000
 Почистване и разширяване на отводнителни канавки по 

улици 
800

Б Детски градини 35 400
 ЦДГ „8-ми март” град Съединение 11 600
 Монтаж 6 бр. комарници и подмяна 1 бр. дървен прозорец с 

нов от PVC дограма със стъклопакет в кухненския блок 
600

 Закупуване и монтаж на щори на 4-те тераси 1 000
 Преасфалтиране спортна площадка и пътека за кухненски 

блок 
10 000

 ЦДГ „Светлина”, село Царимир 6 500
 Ремонт на терасата на челната фасада 2 500
 Ремонт на физкултурен салон-подмяна на балатум и 

боядисване с латекс 
2 500

 Оборудване на двора с още един сенник и ремонт пейки 1 500
 ЦДГ „Авлига” село Голям Чардак 17 300
 Претърсване на целия покрив на градината и складовете 6 000
 Подмяна на стъкления покрив над вътрешния двор и ремонт 

на прилежащите помещения-методичен кабинет и склад 
8 000

 Ремонт и боядисване на оградата и детските съоръжения 300
 Доставка и монтаж на нови детски съоръжения 3 000
В Детски ясли 35 000
 ДЯ „Недялка Шилева” гр. Съединение 35 000
 Ремонт на хидроизолацията и ламаринените обшивки над 

кухненския блок, коридора и складовете 
5 000

 Частични вътрешни ремонти и профилактики-боядисване, 
фаянс, „ВиК”, ел. отоплителна инсталация и др. в 
основната сграда и кухненския блок 

5 000



 Доставка на щори на коридора на административен сектор 2 000
 Закупуване на косачка за зелените площи 1 500
 Направа на 10 бр. отваряеми комарници 300
 Подмяна на вратите в кухненския блок 3 000
 Доставка и монтаж на нови детски съоръжения 9 000
 Закупуване на 2 бр. нови компютри и 1 бр. акордеон 1 700
 Ремонт настилка, отводняване и оборудване на двата 

вътрешни двора на ДЯ „Н.Шилева” 
7 500

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Решението е взето с поименно гласуване. 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували – 15 
Гласували :  
„за” – 15 
„против”- няма 
„въздържали се” – няма.     
 

 
Вярно с оригинала! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 261 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
28.01.2010 година, протокол №19 

 
 
ОТНОСНО: Отнасяне на неизползвана от 2008 г. и 2009 г. целева капиталова 
субсидия в размер на 35520 лв. от обект: Проектиране на Пречиствателна 
станция за отпадни води град Съединение”, определен с Решение 
№116/03.10.2008 г. в обект „16-класно училище” гр. Съединение” за 2010 
година. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с ПМС 

№324/30.12.2009 г. за изпълнението на Държавния бюджет на РБ за 2010 г.,  
предвид фактическите основания в предложение с вх.№27/20.01.2010 година и 
изложените съображения в изказванията на общинските съветници Общински 
съвет-Съединение 
 
 

Р Е Ш И: 
  
 Целева капиталова субсидия в размер на 35 520 лева от обект 
„Проектиране на Пречиствателна станция за отпадни води град Съединение”, да 
бъде отнесена за обект „16-класно училище”, гр. Съединение” за 2010 година. 

 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Решението е взето с поименно гласуване. 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували – 15 
Гласували :  
„за” – 15 
„против”- няма 
„въздържали се” – няма.     
 

 
Вярно с оригинала! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 262 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
28.01.2010 година, протокол №19 

 
 
ОТНОСНО: Разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи в размер 
на 139 900 лева определени със ЗДБРБ за 2010 година. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с ПМС 
№324/30.12.2009 г. за изпълнението на Държавния бюджет на РБ за 2010 г.,  
предвид фактическите основания в предложение с вх.№29/20.01.2010 година и 
изложените съображения в изказванията на общинските съветници Общински 
съвет-Съединение 
 
 

Р Е Ш И: 
  
№ Наименование на обекта Целева 

капиталова 
субсидия 

  64 000
1. Машини и съоръжения в т.ч. 14 000
 Телефонна централа 9 000
 Компютри 5 000
2. Закупуване на НДА 3 000
3. Вертикална планировка на пространството, източно от 

сградата на общинска администрация 
15 000

4. Изработване на лесоустройствен проект на общинските гори 10 000
5. Проектиране благоустрояването двора на Детските ясли в 

град Съединение 
8 000

6. Проектиране подмяна на ОВ инсталация на ДЯ „Н.Шилева” 
гр.Съединение 

8 000

7. Закупуване на 4 бр. стерилизатори в ЦДГ „8-ми март”  6 000
 

2. Разпределя целевата капиталова субсидия, предназначена за изграждане 
и основен ремонт на общинските пътища по обекти и размер 75 900 лв., 
както следва: 

- Път PDV2340/стар ІV-64248/-град Съединение-с.Голям Чардак-текущ 
ремонт/изкърпване и частично преасфалтиране на асфалтова настилка, 
подравняване на банкетите с грейдер, възстановяване на 3 броя парапети на 
наличните мостове и водостоци и допълване пътни знаци. 
      Годишна задача 35 900 лв. 
- Път PDV2341/стар ІV-64606/-село Неделево-с.Церетелево-с.Царимир-границата 
с община Калояново/ за път ІІ-64/-текущ ремонт/изкърпване и частично 
преасфалтиране на асфалтова настилка, подравняване на банкетите с грейдер, 
възстановяване на пътна маркировка и допълване пътни знаци/. 
      Годишна задача 25 000 лв. 



- Път PDV1342/стар ІV-80045/-град Съединение-с.Найден Герово-с.Драгомир-
текущ ремонт/изкърпване и частично преасфалтиране на асфалтова настилка, 
подравняване на банкетите с грейдер и допълване пътни знаци. 
      Годишна задача 10 000 лв. 
- Път PAZ2123/стар ІV-37051/-село Драгомир-границата с община Пазарджик /за 
с.Тополидол/-текущ ремонт/изкърпване и частично преасфалтиране на асфалтова 
настилка и допълване пътни знаци. 
      Годишна задача 5 000 лв. 
 
 

 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Решението е взето с поименно гласуване. 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували – 15 
Гласували :  
„за” – 15 
„против”- няма 
„въздържали се” – няма.     
 

 
Вярно с оригинала! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 263 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
28.01.2010 година, протокол №19 

 
 
ОТНОСНО: Приемане на Поименния списък на обектите за строителство и основен 
ремонт, за придобиване на ДМА и за проучвателни и проектни работи 
/Инвестиционна програма/ на община Съединение за 2010 година. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.12 от ЗДБРБ за 
2010 г.,  предвид фактическите основания в предложение с вх.№13/20.01.2010 
година и изложените съображения в изказванията на общинските съветници 
Общински съвет-Съединение 
 
 

Р Е Ш И: 
 Приема списък на обектите за строителство и основен ремонт, за 
придобиване на ДМА и за проучвателни и проектни работи /Инвестиционна 
програма/ на община Съединение за 2010 година, съгласно Приложение №1, което 
да се счита неразделна част от настоящото решение. 

 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Решението е взето с поименно гласуване. 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували – 15 
Гласували :  
„за” – 15 
„против”- няма 
„въздържали се” – няма.     
 

 
Вярно с оригинала! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Препис! 

 
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 264 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
28.01.2010 година, протокол №19 

 
 
ОТНОСНО: Приемане плана на извънбюджетните сметки и фондове на Община 
Съединение на кохезионния и структурните фондове към Националния фонд за 
2010 година, по прихода и разхода. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с §32 от ЗДБРБ за 
2010 г.,  предвид фактическите основания в предложение с вх.№14/20.01.2010 
година и изложените съображения в изказванията на общинските съветници 
Общински съвет-Съединение 
 
 

Р Е Ш И: 
 Приема плана на извънбюджетните сметки и фондове на Община Съединение 
на кохезионния и структурните фондове към Националния фонд за 2010 година, 
по прихода и разхода, както следва: 
 

 
ПЛАН ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ 

ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД 
/ИБСФ-3-КСФ/ 

ПОКАЗАТЕЛИ §§ Годишен 
план 
2010 

ИБСФ-3-КСФ-код 98-общо   
І.Приходи  0
ІV. Трансфери между бюджетни сметки и извънбюджетни 
фондове/сметки 

0

Трансфери /субс.вн./ между извънбюджетни сметки/фондове 6300 0
-Получени трансфери /+/ 6301
-Получени трансфери /-/ 6302
 
V. Временни безлихвени заеми между централния Бюджет, 
бюджетни сметки и извънбюджетни фондове и сметки  

8 216

Временни безлихвени заеми между бюджетни и 
извънбюджетни сметки/фондове /нето/ 

7600 8 216

-получени заеми /+/ 7611 8 216
 
Всичко приходи /І+ІV+V/ 8 216
 
VІ. Бюджетно салдо-дефицит /-/ излишък /+/ 
/І+ІV+V-ІІ/ 

8 216

VІІ. Операции с финансови активи и пасиви - 868
Депозити и средства по сметки /нето/ 9500 - 868
- остатък в лв. по сметки от предход. Период /+/ 9501 - 868



- наличност по сметки в края на периода /-/ 9507
Всичко за общината: /І+ІV+V+VІІ/ 7 348
 

 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Решението е взето с поименно гласуване. 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували – 14 
Гласували :  
„за” – 14 
„против”- няма 
„въздържали се” – няма.     
 

 
Вярно с оригинала! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Препис! 

 
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 265 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
28.01.2010 година, протокол №19 

 
 
ОТНОСНО: Приемане на Бюджет за 2010 година на Община Съединение по прихода и 
разхода, по функции и дейности. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.12 от ЗОБ, 
разпоредбите на ЗДБРБ за 2010 г. и Наредбата за условията и реда за 
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, предвид 
фактическите основания в предложение с вх.№16/20.01.2010 година и изложените 
съображения в изказванията на общинските съветници Общински съвет-Съединение 
 
 

Р Е Ш И: 
 Приема Бюджета за 2010 година на Община Съединение по прихода и 
разхода, по функции и дейности, както следва: 
 

 

  НАИМЕНОВАНИЕ СУМА 

НАТУРАЛЕН 
ПОКАЗАТЕЛ 
брой 
служители 

1 ПРИХОДИ 4978905   
  Приходи от държавна дейност 2058398   
  Обща допълваща субсидия 1844043   
  Целева субсидия за капиталови разходи    
  Финансиране на дефицита 214355   
  Приходи от общинска дейност 2920507   
  Имуществени данъци 219350   
  Неданъчни приходи 835379   
  Обща изравнителна субсидия  629700   

  
Зимно поддържане и снегопочистване на общински 
пътища 17100   

  Целева субсидия за капиталови разходи 139900   

  
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и 
извънбюджтни сметки и фондове -8216   

  Финансиране на дефицита 1087294   
2 РАЗХОДИ 4978905   

  Разходи за държавна дейност 2058398   
  Общи държавни служби 562730 59
122 Общинска администрация 562730 59 
  Отбрана и сигурност в т.ч. 74066 11



219 Други дейности по отбраната 44379 8 
239 Други дейности по вътрешната сигурност 10597 3 
283 Прев. д-ст за намал. на вредните посл. от кризи, бедствия и аварии 4000   
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии 15090   
  Образование 1088148 88.5
311 ЦДГ 272110 34 
318 ППДГ 42733 3 
322 Общообразователни училища 765872 51.5 
337 Извънучилищни дейности 7433   
  Здравеопазване 151568 17
431 Детски ясли 122634 15 
437 Здравен кабинет в детски градини и училища 28934 2 
  Социално осигуряване и грижи 75780 2
526 Центрове за обществена подкрепа 75099 2 
559 Др.сл. и дейн. по осиг.,подпомагане и заетостта 681   
  Почивно дело, култура, религиозни дейности 106106 16
713 Спорт за всички 3434  
738 Читалища 102672 16 

  
Дофинансиране на държавни дейности от 
общински приходи 39110   

  Отбрана и сигурност в т.ч. 5000 0
239 Други дейности по вътрешната сигурност 5000   
  Образование 24610 4
389 Други дейности по образованието 24610 4 
  Почивно дело, култура, религиозни дейности 9500   
738 Читалища 9500   
  Разходи за общинска дейност 2881397   
  Изпълнителни и законодателни органи в т.ч. 1003011   
122 Общинска администрация 963060   
123 Общински съвети 39951   
  Отбрана и сигурност в т.ч. 10000   
283 Прев. д-ст за намал. на вредните посл. от кризи, бедствия и аварии 10000   
  Образование 218905 0.5
311 ЦДГ 216982   
389 Други дейности за децата 1923 0.5 
  Здравеопазване 213852   
431 Детски ясли 213852   
  Социално осигуряване и грижи 23412 5
525 Клуб на пенсионера 23412 5 

  
Жилищно строит., БКС, опазв. окол. ср. и устр. на 
терит. 1135057 8.5

603 ВиК 93600   
604 Осветление на улици и площади 213200   
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа 545745   
619 Други дейности по жил.стр.,бкс и регион.разв. 24919   



622 Озеленяване 25300   
623 Чистота 215103 5.5 
629 Други дейности по благоустройство и опазване околната среда 17190 3 
  Почивно дело, култура, религиозна дейност 150817 3.5
714 Спортни бази за спорт за всички 103684 2.5 
745 Обредни домове и зали 44633 1 
759 Други дейности по културата 2500   
  Икономически дейности и услуги 126343 6
832 Служ. и д-ст поддърж. рем. изграждане на пътища 100763   
849 Автогара 25580 6 

 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Решението е взето с поименно гласуване. 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували – 14 
Гласували :  
„за” – 14 
„против”- няма 
„въздържали се” – няма.     
 

 
Вярно с оригинала! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 266 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
28.01.2010 година, протокол №19 

 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на молби от граждани, имащи имоти на територията на 
община Съединение, за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.23  от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.5 и 
чл.71,  т.1 от ЗМДТ и изложените съображения в изказванията на общинските 
съветници Общински съвет-Съединение 
 
 

Р Е Ш И: 
 Отхвърля молбите за освобождаване от такса битови отпадъци за 2010 
година, поради липса на правно основание за освобождаване съгласно чл.71,т.1 
от ЗМДТ, подадени от: 

1. Ирина Александрова Герогиева 
2. Грозда Найденова Димитрова 
3. Георги Иванов Лазаров   
4. Виолета Николова Чолакова 
5. Симеон Маринов Велков 
6. Петко Стоянов Апостолов 
7. Никола Иванов Иванов 
8. Елена Стоянова Искрева 
9. Пенчо Александров Ралев 
10. Дафина Тодорова Есева и Здравка Тодорова Бонева 
11. Кръстанка Николова Илиева 
12. Йорданка Николова Маринчешка 
13. Еленка Филипова Мердинян 
14. Йорданка Стоянова Меседжиева 
15. Карамфил Стоянов Николов 
16. Александър Костадинов Йонков 
17. Цветанка Запрянова Станкова 
18. Ивана Стоева Йорданова 
19. Йордана Александрова Генева 
20. Милен Боянов Георгов 
21. н-ци на Петра Теодосиева Георгова 
22. Боян Атанасиос Марагозидис 
23. Делка Иванова Ненова 
24. Атанаска Костадинова Атанасова 
25. Зотка Тодорова Дългъчева 
26. Мария Димитрова Георгиева 
27. Иван Николов Матов 
28. Костадин Димитров Николов в качеството си на управител на 

„Бенковски 2004” ЕООД 
29. Иван Георгиев Папазов-в качеството си на изпълнителен директор на 

„Винпром Пещера” АД 
30. Кемил Хасанов Афузов в качеството си на управител на ЕТ „ЕЛИТ-

Кемил Хасанов” 



31. Ралица Димитрова-управител на „Напоителни системи”-клон Пловдив 
32. „ЕВН България Електроразпределение” АД 
33. Атанаска Пешева-представител на „Топливо” АД-клон Пловдив 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували – 14 
Гласували :  
„за” – 14 
„против”- няма 
„въздържали се” – няма.     
 

 
Вярно с оригинала! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 267 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
28.01.2010 година, протокол №19 

 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на заявление с вх.№202/16.12.2009 година, подадено от 
Надка Минкова Гюрджиева от гр. Съединение, за отпускане на финансова помощ 
от бюджета на община Съединение. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.23  от ЗМСМА,  и изложените съображения в 
изказванията на общинските съветници Общински съвет-Съединение 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 
 

 Отхвърля молбата от Надка Минкова Гюрджиева от град Съединение, за 
отпускане на финансова помощ от бюджета на община Съединение. 

  
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували – 14 
Гласували :  
„за” – 14 
„против”- няма 
„въздържали се” – няма.     
 

 
Вярно с оригинала! 

 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 268 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.03.2010 година, ротокол №20 

 
 
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на имоти-общинска собственост 
за нуждите на МВР. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, във 

връзка с чл. 17, ал.1 от НРПУРОИ, предвид фактическите основания в 
Предложение вх.№46/24.02.2010 г. От Кмета на община Съединение, Общински 
съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 
 

Р Е Ш И: 
 

 
1. Отменя Решение №25/14.03.1996 г. на ОбС-Съединение. 
2. Предоставя за безвъзмездно ползване за нуждите на МВР /Полицейски 

участък и Участък към Първа РС на ПБС-гр. Съединение/ следните 
недвижими имоти-общинска собственост: 

2.1. УПИ V-административна сграда, с площ от 1120 кв.м., кв.33 по 
плана на град Съединение, ведно с изградените в него двуетажна 
масивна /2МЖ/ административна сграда със застроена площ 285 кв.м. с 
тавански и избени помещения, с разгърната застроена площ 1020 кв.м. 
и масивна сграда /МС/-гаражи със застроена площ 138 кв.м. 

2.2.  УПИ ХІV, с площ от 330 кв.м., кв. 33 по плана на град Съединение. 
3.   Възлага на Кмета на Община Съединение изпълнението на решението.  

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
Гласували „Против и въздаржали се” - няма   
       

Вярно с оригинала; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 269 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.03.2010 година, ротокол №20 

 
 
ОТНОСНО: Управление на имоти-общинска собственост, отдадени под наем за срок 
от 3 години, представляващи рибарници, находящи се в масив 021 по КВС на 
село Царимир. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, във връзка с § 78, ал.2 от 

ПЗР към ЗИДЗОС, предвид фактическите основания в Предложение 
вх.№208/10.03.2010 г. От Кмета на община Съединение, Общински съвет град 
Съединение, след поименно гласуване 
 
 

Р Е Ш И: 
 

 
1.Продължава срока на действие на договор от 31.05.2007 година, за наем 

на рибарници, находящи се в землището на село Царимир, масив 021, 
съставляващи имоти с №№4,5,6,7,8,9,10,11,16,17 и 18 по стар идентификатор, 
всички с обща площ 102,051 дка, до 10/десет/ години, считано от 01.06.2007 
година и коригира годишната наемна цена на 1428,71 лева/ хиляда четиристотин 
двадесет и осем лв. и седемдесет и една стотинки/, съгласно Решение 
№144/12.07.2005 г., без промяна на останалите договорени клаузи. 
 2. Възлага на Кмета на Община Съединение, да сключи допълнително 
споразумение към Договора за наем на обекта, описан в т.1 от настоящото 
решение, и при условията, посочени в нея, без промяна на другите условия по 
договора. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-14 
Гласували „за”-14 
Гласували „Против и въздаржали се” - няма   
       

Вярно с оригинала; 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Препис! 

 
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 270 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.03.2010 година, ротокол №20 

ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, съставляващ УПИ ІІ-327, квартал 38 по 
плана на село Правище. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, във 

връзка с  чл.58 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество, предвид фактическите основания в Предложение 
вх.№51/05.03.2010 г. От Кмета на община Съединение, Общински съвет град 
Съединение, след поименно гласуване 
 
 

Р Е Ш И: 
 

 
1.Дава съгласие за разпореждане с недвижим имот-частна общинска 

собственост, съставляващ УПИ ІІ-327, с площ от 520 кв.м., квартал 38 по 
плана на село Правище, общ. Съединение, ведно с изградената  в него масивна 
сграда  със ЗП  29 кв.м.. 

2. Възлага на Кмета на Община Съединение да  проведе процедура за 
продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс на посочения  в 
т.1 от настоящото решение имот, при начална продажна  цена, не по-ниска от  
определената от независим лицензиран оценител, в размер на 3440,00 лева/три 
хиляди четиристотин и четиридесет лв./, без ДДС, от които 2340.00 лева /две 
хиляди триста и четиридесет лева/ е стойността на УПИ и 1100.00 лева/хиляда 
и сто лева/ е стойността на сградата. 
 3. Плащането на достигнатата крайна цена, ведно със законоустановените 
данъци, такси и режийни разноски в размер на  2%, изчислени върху 
достигнатата крайна цена, да се извърши в лева, като не се допуска плащане с 
непарични платежни средства. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за покупко-продажба 
със спечелилия процедурата участник. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-14 
Гласували „за”-14 
Гласували „Против и въздаржали се” - няма   
      Вярно с оригинала; 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 271 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.03.2010 година, ротокол №20 

ОТНОСНО: ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, съставляващ УПИ V-баня, 
квартал 41 по плана на село Малък Чардак, ведно с изградената в него масивна 
сграда със ЗП 150 кв.м. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, във 

връзка с  чл.58 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество, предвид фактическите основания в Предложение 
вх.№41/11.02.2010 г. От Кмета на община Съединение, Общински съвет град 
Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

1.Дава съгласие за разпореждане с недвижим имот-частна общинска 
собственост, съставляващ УПИ V-баня, с площ от 1000 кв.м., квартал 41 по 
плана на село Малък Чардак, общ. Съединение, ведно с изградената  в него 
масивна сграда  със ЗП  150 кв.м. 

2. Възлага на Кмета на Община Съединение да  проведе процедура за 
продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс на посочения  в 
т.1 от настоящото решение имот, при начална продажна  цена, не по-ниска от  
определената от независим лицензиран оценител, в размер на 14500,00 
лева/четиринадесет хиляди и петстотин лв./, без ДДС, от които 7000.00 лева 
/седем хиляди лева/ е стойността на УПИ и 7500.00 лева/седем хиляди и 
петстотин лева/ е стойността на сградата. 
 3. Плащането на достигнатата крайна цена, ведно със законоустановените 
данъци, такси и режийни разноски в размер на  2%, изчислени върху 
достигнатата крайна цена, да се извърши в лева, като не се допуска плащане с 
непарични платежни средства. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за покупко-продажба 
със спечелилия процедурата участник. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-14 
Гласували „за”-14 
Гласували „Против и въздаржали се” - няма   
       

Вярно с оригинала; 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 272 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.03.2010 година, ротокол №20 

ОТНОСНО: ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, съставляващ УПИ І-общ., 
квартал 4а по плана на село Малък Чардак. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, във 

връзка с  чл.58 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество, предвид фактическите основания в Предложение вх.№41-
А/12.02.2010 г. От Кмета на община Съединение, Общински съвет град 
Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

1.Дава съгласие за разпореждане с недвижим имот-частна общинска 
собственост, съставляващ УПИ І-общ., с площ от 660 кв.м., квартал 4а по 
плана на село Малък Чардак, общ. Съединение. 

2. Възлага на Кмета на Община Съединение да  проведе процедура за 
продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс на посочения  в 
т.1 от настоящото решение имот, при начална продажна  цена, не по-ниска от  
определената от независим лицензиран оценител, в размер на 4620,00 
лева/четири хиляди шестстотин и двадесет лв./, без ДДС. 
 3. Плащането на достигнатата крайна цена, ведно със законоустановените 
данъци, такси и режийни разноски в размер на  2%, изчислени върху 
достигнатата крайна цена, да се извърши в лева, като не се допуска плащане с 
непарични платежни средства. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за покупко-продажба 
със спечелилия процедурата участник. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-14 
Гласували „за”-14 
Гласували „Против и въздаржали се” - няма   
       

Вярно с оригинала; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 273 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.03.2010 година, ротокол №20 

ОТНОСНО: ОТНОСНО: Определяне на правила за ползване на общински мери и 
пасища за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържането 
им в добро екологично и земеделско състояние. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, във връзка с  чл.37п, ал.3 от 

ЗСПЗЗ, предвид фактическите основания в Предложение вх.№56/19.03.2010 г. От 
Кмета на община Съединение, Общински съвет град Съединение, след поименно 
гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

1.Дава съгласие  Община Съединение за стопанската 2009-2010 година да 
предостави за ползване общински недвижими имоти, представляващи пасища, мери 
за общо и/или индивидуално ползване на земеделски стопани и/или техни 
сдружения, регистрирани като юридически лица, отглеждащи пасищни животни, 
регистрирани в Регионална ветеринарно медицинска служба /РВМС/, описани в 
Приложения – таблици от 1 до 10 за съответното землище, неразделна част от 
настоящото решение. 
 2. Определя полагащите се площи на земите по предходната точка, 
съобразно споразумителни пртоколи изготвени след проведени срещи с 
животновъди и съобразено с възможностите на всяко землище, съответно: 
 - едър рогат добитък /ЕПД/ - мин. 3 дка; 

- дребен рогат добитък /ДРД/ - мин. 0,5 дка; 
3. Общинските пасища и мери да се предоставят на земеделски стопани-

животновъди, за срок от 5 години, след подадено писмено заявление до кмета 
на общината, в което описват размера и местоположението на земята по 
споразумителния протокол. Към заявлението задължително  прилагат копие от 
анкетна карта за регистрация като земеселски производител, в която е 
отбелязано, че лицето е животновъд или удостоверение от съответния участъков 
ветеринарен лекар за броя на регисрираните пасищни животни. 

4. Годишната такса за ползване на общинските пасища и мери: 
- допустими за подпомагане без значение на категорията на почвата е в 

размер на 2.00/два/ лева на декар. 
- недопустимите за подпомагане  за първата година не дължат наем, а за 

останалит четири от ползването по 2.00/два/лева на декар след 
облагородяване. 

Размера на наема  всяка следваща година се индексира с процент равен на 
общия инфлационен индекс на потребителските цени на годишна база за 
предходната календарна година, определен и обявен от НСИ. Наема за първата 
година да се заплати при подписване на договора, а за всяка следваща-при 
започване на стопанската година 1.10. до 31.10. 

5. При ползване на общинските пасища и мери ползвателите се задължават 
да ги поддържат в добро екологично и земеделско състояние и да спазват 
следните правила: 

- Да ползват земите по предназначение; 
- В случаи на необходимост от изграждане на навеси да се спазват 

разпоредбите на ЗУТ и ЗООЗ. 



- Да почистват мерите и пасищата от замърсяване, камъни и нежелана 
храстовидна растителност /къпини и шипка/ и да провеждат борба с агресивни 
устойчиви растителни видове /орлова папрат, меверика/. 

- Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени 
и други опасни отпадъци. 

- Забранява се наторяването с изкуствени торове и с утайки от 
пречистени отпадни води. 

- Забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата. 
- Да опазват земеделските площи н близост до гори от навлизането на 

дървесина и храстовидна  растителност в тях. 
- Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица. 
- При необходимост от трасиране на имотите, същото да става за сметка 

на внесените от наемателите наеми. 
- Да позволяват на фермери-животновъди, с малък брой животни, 

ползването на предоставените им мери и пасища. 
6. Провеждането на сеч на отделно стоящи и групи дървета в общинските 

мери и пасища да се извършва съгласно Закона за опазване на 
селскостопанското имущество. 

7. Поддържането на общинските пасища и мери в добро земеделско и 
екологично състояние не отменя задълженията на ползвателите по Закон за 
опазване на земеделските земи, Закон за собствеността и ползването на 
земеделските земи и други нормативни актове. 

8. Възлага на Кмета на общината: 
8.1. Да извърши необходимите действия за правилното и законосъобразно 

сключване на договори за ползване на мерите и пасищата, определени по 
споразумението постигнато между животновъдите и съгласувано с кмета на 
съответното населено място, възоснова на подадените заявления. 

8.2. Да не сключва договори с некоректни ползватели от предходни 
години. 
  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-15 
Гласували „за”-10 
Гласували „Против”-1 
Гласували „въздаржал се” - 4   
       

Вярно с оригинала; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 274 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.03.2010 година, ротокол №20 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №262/28.01.2010 г., протокол №19 
за разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.6  от ЗМСМА, във връзка с  ПМС 

№324/30.12.2009 г., обн. В ДВ бр.3/12.01.2010 г. За изпълнението на 
Държавния бюджет на Република България за 2010 година, предвид фактическите 
основания в Предложение вх.№53/12.03.2010 г. дт Кмета на община Съединение, 
Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 
 
 

Изменя и допълва Решение №262/28.01.2010 г., протокол №19 за 
разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи, като допълва т.2 
Закупуване НДА-Програмен продукт, който чете цифров модел на кадастрални 
карти МКАТ. 

 
  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   
       

Вярно с оригинала; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 275 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.03.2010 година, ротокол №20 

ОТНОСНО: Изменение на Поименен списък на обектите за строителство и основен 
ремонт, за придобиване на ДМА и за проучвателни и проектни работи 
/Инвестиционна програма/ на община Съединение за 2010 година, приета с 
Решение №263/28.01.2010 г., протокол №19. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.6  от ЗМСМА, във връзка с  чл.12 от ЗДБРБ 

за 2010 година, предвид фактическите основания в Предложение 
вх.№52/12.03.2010 г. дт Кмета на община Съединение, Общински съвет град 
Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 
 
 

Изменя Решение №262/28.01.2010 г., протокол №19 - Поименен списък на 
обектите за строителство и основен ремонт, за придобиване на ДМА и за 
проучвателни и проектни работи /Инвестиционна програма/ на община Съединение 
за 2010 година, както следва: 

І.Целеви капитални вложения, т.6 Закупуване на НДА-Програмен продукт, 
който чете цифров модел на кадастрални карти МКАТ; 

ІV. Текущи ремонти, А. Населени места-с.Церетелево, т.5 Направа 
тротоари на ул. „3-та”, ул. „4-та”, ул. „5-та”, ул. „9-та” и част от „1-ва” 
– 7500 лева в колона Преходен остатък и 1500 лева в колона от приходен 
§4000. 

ІV.Текущи ремонти, А.Населени места-с.Церетелево, т.9 Закупуване на 
косачка-1500 лева в колона Преходен остатък и 0 лева в колона от приходен 
§4000. 
  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   
      Вярно с оригинала; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 276 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.03.2010 година, ротокол №20 

ОТНОСНО: Изграждане на паметник на Недялка Шилева-знаменосец на 
голямоконарската чета, участвала в Съединението на Княжество България с 
Източна Румелия през 1885 година. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, предвид фактическите 

основания в Предложение вх.№48/25.02.2010 г. дт Кмета на община Съединение, 
Общински съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
1. Да бъде изграден паметник на Недялка Шилева-знаменосец на 

голямоконарската чета, участвала в Съединението на Княжество България с 
Източна Румелия през 1885 година. 
 2. Паметника да бъде ситуиран в УПИ ІХ-зеленина и КОО от кв. 42 по 
плана на град Съединение. 
 3. Средствата за проектирането и изграждането на паметника да се 
осигурят от Инициативния комитет, внесъл предложение в Общинска 
администрация с писмо №94-0018/08.01.2010 г. и допълнено на 18.02.2010 г. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   
      Вярно с оригинала; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 277 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.03.2010 година, ротокол №20 

ОТНОСНО: Приемане на Общинска Програма за закрила на детето-2010 година. 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3 и чл. 21, 
ал.2 от ППЗЗД, предвид фактическите основания в Предложение 
вх.№55/18.03.2010 г. от Кмета на община Съединение, Общински съвет град 
Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 
 

Приема Общинска програма за закрила на детето-2010 година на Община 
Съединение, съобразно потребностите на децата и техните семейства в 
общината, изготвена на основание чл.6 от ППЗЗД от Комисия за детето при 
Община Съединение. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   
      Вярно с оригинала; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 278 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.03.2010 година, ротокол №20 

 
ОТНОСНО: Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Съединение 
за 2009 година. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал.2 от 

Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни, предвид фактическите основания в писмо№43/15.02.2010 г. от 
Председателя на комисията, Общински съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 
 

Приема Отчета за дейността на местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Съединение 
за 2009 година. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   
      Вярно с оригинала; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 279 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.03.2010 година, ротокол №20 

 
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при 
Община Съединение за 2009 година. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, предвид фактическите 

основания в писмо№209/11.03.2010 г. от Председателя на комисията, Общински 
съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 
 

Приема Отчета за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при 
Община Съединение за 2009 година. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   
      Вярно с оригинала; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Препис! 

 
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 280 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.03.2010 година, ротокол №20 

 
ОТНОСНО: Приемане на Програма за дейността на Общински съвет по наркотични 
вещества при Община Съединение за периода 2010-2013 година. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, предвид фактическите 

основания в писмо№210/11.03.2010 г. от Председателя на комисията, Общински 
съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 
 

1. Приема Програма за превенция на злоупотребата с наркотици, 
психоактивни вещества и алкохол на  Общински съвет по наркотични вещества 
при Община Съединение за периода 2010-2013 година. 

2. Задължава Председателя на комисията да извършва проверки в питейните 
заведения на територията на Община Съединение и на всяко тримесечие да внася 
за разглеждане в Общински съвет резултатите от извършените проверки. 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   
       
 

Вярно с оригинала; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 281 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.03.2010 година, протокол №20 

 
ОТНОСНО: Актуализиране състава на Общински съвет по наркотични вещества при 
Община Съединение. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15 от 

Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, раздел ІV от 
Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични 
вещества, предвид фактическите основания в предложение №211/11.03.2010 г. от 
Председателя на съвета, Общински съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 
 

1. Утвърждава  състава на Общински съвет по наркотични вещества при 
община Съединение, както следва: 

Председател: инж. Атанас Стоянов Вълков-зам.кмет на община Съединение 
по обществен ред и сигурност; 

Секретар: Галя Тодорова Средева-секретар на Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 

Членове: 
1. Лазаринка Лазарова Йочкова-общински съветник 
2. Никола Николов Лапков-общински съветник 
3. Иван Славов Гърев-общински съветник 
4. Елена Събова Попова-общински съветник и председател училищно  

настоятелство 
5. Райна Стоилова Шилева-кмет на село Правище 
6. Величко Ангелов Кансъзов-кмет на село Голям Чардак 
7. Стоян Тодоров Казаков-кмет на село Неделево 
8. Иван Илинов Младенов-кмет на село М.Чардак 
9. Георги Георгиев Трендафилов-кмет на с. Найден Герово 
10. Станьо Димитров Търкаланов-кмет на село Драгомир 
11. Христо Лазаров Габеров-кмета на село Царимир 
12. Василка Георгиева Керашка-кмет на село Церетелево 
13. Ненчо Лилов Филипов-кмет на с. Любен 
14. Тони Борисова Къцова-главен експерт Отдел „Закрила на детето”, 

Дирекция „Социално подпомагане”-Марица 
15. Пламен Митев-инспектор Детска Педагогическа стая 
16. Предтавител при Полицейски участък гр. Съединение при РУ на МВР 

с. Труд 
17. Анета Лазарова Атанасова-НЧ „Съединение” 
18. Никола Георгиева Бакалски-н-к отдел ДОД 
19. Неличка Илиева Кирова-директор НУ „Л.Каравелов” гр.Съединение 
20. Милка Илиева Делева-зам.директор СОУ „Хр.Ботев” гр. Съединение 
21. Цветиана Сергеева Бекирска-учител СОУ „ХР.Ботев” гр. Съединение 
22. Цветанка Николова Къцова-учител СОУ „Хр.Ботев” гр. Съединение 
23. Таня Дългърска-училищна мед.сестра 
24. Стоянка Тодорова Гишина-родител 
25. Милка Асенова Михайлова-ученик 



26. Представител на учениците от V-те класове. 
27. Представител на учениците от VІ-те класове. 
 
 
ІІ. Определя Управителен съвет за взимане на решения по текущи въпроси 
и организация при изпълнение Плана за действие и изпълнение на 
Програмата на Общински съвет по наркотични вещества за 2010 година, в 
състав: 
 
1. инж. Атанас Вълков 
2. Галя Средева 
3. Пламен Митев 
4. Иван Гърев 
5. Елена Попова 
6. Милка Делева 
7. Величка Кирова 
8. Никола Бакалски. 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   
       
 

Вярно с оригинала; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 282 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.03.2010 година, протокол №20 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на молба от Петър Георгиев Шугов от село Любен за 
отпускане на финансови средства от бюджета на община Съединение. 

 
 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет град 
Съединение,  
 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

Отхвърля молба с вх.№42/16.02.2010 г. от Петър Георгиев Шугов от село 
Любен, за отпускане на финансова помощ от бюджета на община Съединение. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   
       
 

Вярно с оригинала; 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 283 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
12.05.2010 година, протокол №21 

 
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на имоти-общинска собственост 
за нуждите на Д”БТІМарица”-Пловдив. 

 
 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, във 
връзка с чл.17, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет-Съединение, предвид 
фактическите основания в предложение с вх.№62/21.04.2010 година от Кмета на 
община Съединение, Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

1. Предоставя за временно безвъзмездно ползване за нуждите на Дирекция 
„Бюро по труда-Марица” към „Регионална служба по заетостта”-Пловдив следния 
недвижим имот: четири административни стаи и обслужващи помещения с обща 
площ 72,50 кв.м., намиращи се на втори етаж на административна сграда, 
находяща се в УПИ VІІІ-ОбС, квартал 54 по плана на град Съединение, с 
административен адрес ул. „Найден Команов” №14а. 

2. Възлага на Кмета на Община Съединение изпълнението на решението. 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   
       
 

Вярно с оригинала; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 284 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
12.05.2010 година, протокол №21 

 
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на имоти-общинска собственост 
за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане”-Марица-Пловдив. 

 
 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, във 
връзка с чл.17, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет-Съединение, предвид 
фактическите основания в предложение с вх.№63/21.04.2010 година от Кмета на 
община Съединение, Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

1. Предоставя за временно безвъзмездно ползване за нуждите на Дирекция 
„Социално подпомагане” Марица-Пловдив следния недвижим имот: три 
административни стаи, коридор и обслужващо помещение с обща площ 69,51 
кв.м., намиращи се на първи етаж на административна сграда, находяща се в 
УПИ VІІІ-ОбС, квартал 54 по плана на град Съединение, с административен 
адрес ул. „Найден Команов” №14а. 

2. Възлага на Кмета на Община Съединение изпълнението на решението. 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   
       
 

Вярно с оригинала; 
 
 
 
 
 

 



 
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 285 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
12.05.2010 година, протокол №21 

 
ОТНОСНО: Управление на имот-общинска собственост, отдаден под наем за срок 
от 5 години, съставляващ помещение с обща площ от 25 кв.м., намиращо се в 
сграда Автоспирка в село Голям Чардак. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, § 78, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗОС, 
предвид фактическите основания в предложение с вх.№64/22.04.2010 година от 
Кмета на община Съединение, Общински съвет град Съединение, след поименно 
гласуване 
 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

1. Продължава срока на действие на договор между Община Съединение и 
„Лило Вълков-96” ЕООД, за наем на помещение с площ от 25 кв.м., намиращо се 
в сграда автоспирка в УПИ І-битов комбинат и трафопост, кв.35 по плана на 
село Голям Чардак, общ.Съединение, сключен на 20.07.2005 година до 10/десет/ 
години, считано от 21.07.2005 година, без промяна на останалите договорени 
клаузи. 

2. Възлага на Кмета на Община Съединение, да сключи допълнително 
споразумение към Договор за наем на обекта, описан в т.1 от настоящото 
решение, и при условията, посочени в нея, без промяна на другите условия на 
договора. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   
       

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 286 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
12.05.2010 година, протокол №21 

 
ОТНОСНО: Управление на имот-общинска собственост, отдаден под наем за срок 
от 3 години, съставляващ помещения  с обща площ от 84 кв.м., от които 
търговско с площ от 50,25 кв.м. и обслужващо и помощно с площ от 33,75 
кв.м., намиращи се в сграда Автоспирка  село Царимир. в

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, § 78, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗОС, 

предвид фактическите основания в предложение с вх.№61/22.04.2010 година от 
Кмета на община Съединение, Общински съвет град Съединение, след поименно 
гласуване 
 
 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Продължава срока на действие на договор за наем на помещения с обща 
площ от 84 кв.м, от които търговско с площ от 50,25 кв.м., складово и 
сервизно с площ от 33,75 кв.м., намиращи се в сграда в УПИ ІІІ-автоспирка, 
кв.7 по плана на село Царимир, общ.Съединение, представляващ ПИ 
№78171.501.411 по кадастрална карта на село Царимир, сключен на 26.04.2007 
година, до 10 /десет/ години, считано от 02.05.2007 година и коригира 
месечната наемна цена на 204.23 /двеста и четири лева и двадесет и три 
стотинки/ лева, без ДДС, съгласно Решение №144/12.07.2005 година, без 
промяна на останалите договорени клаузи. 

2. Възлага на Кмета на Община Съединение, да сключи допълнително 
споразумение към Договора за нем на обекта, описан в т.1 от настоящото 
решение, и при условията, посочени в  нея, без промяна на другите условия на 
договора. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-16 
Гласували „за”-16 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма  Вярно с оригинала; 

 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 287 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
12.05.2010 година, протокол №21 

 
ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, съставляващ им.№000010 по КВС на с. 
Любен, общ.Съединение, с площ от 3.089 дка, ведно с изградени в него сгради: 
01 със ЗП 61 кв.м. и 02 със ЗП 10 кв.м., НТП „Водостоп.съолъжение”. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, във 

връзка с чл. 58 от Наредба за реда зза придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, предвид фактическите основания в 
предложение с вх.№65/26.04.2010 година от Кмета на община Съединение, 
Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за разпореждане с недвижим имот-частна общинска 
собственост, съставляващ имот №000010, с площ от 3,089 дка, НТП „Водостоп. 
Съоръжение”, по КВС на село Любен, общ. Съединение, ведно със съдържащите се 
в него сгради: 01-станция помпена с площ от 61 кв.м. и 02-трансформаторен 
пост с площ от 10 кв.м. 

2. Възлага на Кмета на община Съединение да проведе процедура за 
продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс на посочения в 
т.1 от настоящото решение имот, при начална продажна цена, не по-ниска от 
определената от независим лицензиран оценител, в размер на 15100.00 
/петнадесет хиляди и сто/ лева. 

3. Плащането на достигнатата крайна цена, ведно със законоустановените 
данъци, такси и режийни разноски, изчислени върху достигнатата крайна цена, 
да се извърши в лева, като не се допуска плащане с непарични платежни 
средства. 

4. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба 
със спечелилия процедурата участник. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-16 
Гласували „за”-16 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма  Вярно с оригинала; 
 
 
 
 
 
 



 
Препис! 

 
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 288 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
12.05.2010 година, протокол №21 

 
ОТНОСНО: Актуализация на списъка на длъжностите и лицата, имащи право на 
транспортни разноски и пътуват от местоживеенето до работното място и 
обратно. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с ПМС 
№324/30.12.2010 година, предвид фактическите основания в предложение с 
вх.№66/30.04.2010 година от Кмета на община Съединение, Общински съвет град 
Съединение, след поименно гласуване 
 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

Допълва списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни 
разходи от местоживеенето и обратно, както следва: 

Галина Стойкова Аврамска-ВИД Директор на ЦДГ „Авлига” с.Голям Чардак, 
по направлението Съединение-Голям Чардак-Съединение, считано от 01.03.2010 
година. 

 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-16 
Гласували „за”-16 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   
 

Вярно с оригинала; 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 289 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
12.05.2010 година, протокол №21 

 
ОТНОСНО: Молба от Спортен клуб Съединение-град Съединение с 
вх.№59/13.04.2010 година. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет град 
Съединение,  
 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

Отхвърля молбата от Спортен клуб-Съединение, с която клуба предлага на 
Община Съединение да включи в Общинския план за развитие на Общината 
изграждането на „Многофункционален  център за развитие на младежкия спорт”. 

 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-16 
Гласували „за”-15 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - 1   
 

Вярно с оригинала; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



П Р О Т О К О Л 
№21 

 
 Днес  30.03.2010 година в Пленарна зала на Общинска администрация се проведе 20-то 
редовно заседание на Общински съвет град Съединение. Юлия Пусалска – Председател на 
Общинския съвет откри заседанието. 
Ю.Пусалска – Добър ден уважаеми колеги. Откривам днешното заседание. В залата присъстват 
15 общински съветници. Имаме кворум и може да заседаваме. Отсъстваш Гено Маринчешки и 
Иван Гърев. Имате проекта на дневния ред. Има те ли допълнения или изменения към него. Няма. 
Който е съгласен проекта да стане дневен ред на днешното заседание, моля да гласува. 
Гласували „за” 15. 
Приема се 
Преминаваме към 
 
 

Точка 1 от дневния ред 
Предоставяне за безвъзмедно ползване на имоти-общинска собственост за нуждите на МВР, 

докладва Кмета на общината чрез инж. Янчева. 
Й.Янчева – На 11.02.2020 година се проведе работна среща с Началника на РПУ-Труд, на която 
бе обсъдена възможността Полицейски участък-Съединение и участъка към Първа РС на ПБС, да 
се преместят в сградата на бившето ТКЗС, находяща се на ул.”Йордан Йовков”. Този вариант е 
продиктуван от откриването на работно помещение за заснеане на биометрични данни, приеане и 
обработване на документи за самоличност, както и за подобряване условията на труд и 
материално техническата база. Сградите, в които се помещават двете служби към моента, са 
предоставени за безвъзмездно ползване с Решение №25 на ОбС-Съединение, прието на редовно 
заседание, проведено на 14.03.1996 година, протокол №5. Съгласно действащата нормативна 
уредба, за нуждите на бюджетни предприятия или техни териториални структури могат да се 
предоставят за безвъзмездно ползване, недвижими имоти-общинска собственост, които не са 
необходими за дейността на местната администрация. В момента в сградата са настанени 
Агенция за социално подпомагане към Министреството на труда и социалната политика и 
Дирекция РСЗ-Пловдив. Договорите за ползване и за двете служби изтичат на 01.05.2010 година. 
Ю.Пусалска – Материала беше разгледан и в трите комисии. Имате ли въпроси колеги?Няма. Да 
чуем и становищата на постоянните комисии. 
Ел.попова-Правната комисия изразява положително становище. 
Л.Йочкова-Икономическата комисия е с положително становище също. 
Д.Илиев-Хуманитарната комисия също. 
Ю.Пусалска – Преминаваме към гласуване на предложението.Който е съгласен моля да гласува. 
Юлия Маринова Пусалска- гласувал „за” 
Никола Николов Лапков-гласувал „за” 
Стаменка Димитрова Игнатова-гласувал „за” 
Панайот Петров Аргилашки-  гласувал „за” 
Атанас Генов Балкански – гласувал „за” 
Гено Стоянов Чобанов – гласувал „за” 
Виолета Запрянова Аргилашка – гласувал „за” 
Добромир Николов Илиев – гласувал „за” 
Георги Цветанов Маринчешки-гласувал „за” 
Петко Николов Ликов-гласувал „за” 
Лазаринка Лазарова Йочкова – гласувал „за” 
Петя Томова Червенакова-гласувал „за” 
Тонка Димитрова Мирчева- гласувал „за” 



Цветана Кръстева Кръстева-„гласувал „за” 
Елена Събова Попова- гласувал „за” 
Гласували общо 15. 
Гласували „за” – 15 
„Против и въздържали се” – няма. 
Приема се. 

Текста на Решението: На основание чл. 21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.12, ал.3 
от ЗОС, във връзка с чл. 17, ал.1 от НРПУРОИ, предвид фактическите основания 
в Предложение вх.№46/24.02.2010 г. От Кмета на община Съединение, Общински 
съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 
 

Р Е Ш И: 
 

 
1. Отменя Решение №25/14.03.1996 г. на ОбС-Съединение. 
1. Предоставя за безвъзмездно ползване за нуждите на МВР /Полицейски 

участък и Участък към Първа РС на ПБС-гр. Съединение/ следните 
недвижими имоти-общинска собственост: 

1.1. УПИ V-административна сграда, с площ от 1120 кв.м., кв.33 по 
плана на град Съединение, ведно с изградените в него двуетажна 
масивна /2МЖ/ административна сграда със застроена площ 285 кв.м. с 
тавански и избени помещения, с разгърната застроена площ 1020 кв.м. 
и масивна сграда /МС/-гаражи със застроена площ 138 кв.м. 

1.2.  УПИ ХІV, с площ от 330 кв.м., кв. 33 по плана на град Съединение. 
3.   Възлага на Кмета на Община Съединение изпълнението на решението.  

 
 
По т.1 от дневния ред Общинския съвет прие Решение №268, неразделна част от настоящия 
протокол. 
Преминаваме към  
 
 

Точка 2 от дневния ред: 
Предложение относно управление на имоти-общинска собственост, отдадени под наем за срок от 

3 години, представляващи рибарници, находящи се в масив 021 по КВС на село Царимир, 
докладва Й.Янчева. 

 
Й.Янчева- Постъпило е заявление от Радослав Георгиев Динчев, за удължаване срока на действие 
на договора за наем на рибарници, находящи се в землището на село Царимир, масив 021, 
съставляващи имоти №№4;5;6;7;8;9;10;11;16;17 и 18 по стар идентификатор. Договора за наем е 
сключен на 31.05.2007 година и е със срок на действие 3 години, считано от 01.06.2007 година. За 
обектите, предмет на договора има съставени актове, вписани в Службата по вписванията-
Пловдив. 
Ю.Пусалска – Да чуем становищата на постоянните комисии, относно предложението. 
Ел.Попова-Правната комисия изразява положително становище. 
Л.Йочкова-Икономическата комисия е с положително становище също. 
Д.Илиев-Хуманитарната комисия също. 
Ю.Пусалска – Преминаваме към гласуване на предложението.Който е съгласен моля да гласува. 
Юлия Маринова Пусалска- гласувал „за” 
Никола Николов Лапков-гласувал „за” 
Стаменка Димитрова Игнатова-гласувал „за” 



Панайот Петров Аргилашки-  гласувал „за” 
Атанас Генов Балкански – гласувал „за” 
Гено Стоянов Чобанов – гласувал „за” 
Виолета Запрянова Аргилашка – гласувал „за” 
Добромир Николов Илиев – гласувал „за” 
Георги Цветанов Маринчешки-гласувал „за” 
Петко Николов Ликов-гласувал „за” 
Лазаринка Лазарова Йочкова – гласувал „за” 
Петя Томова Червенакова-гласувал „за” 
Тонка Димитрова Мирчева- гласувал „за” 
Цветана Кръстева Кръстева-„гласувал „за” 
Елена Събова Попова- гласувал „за” 
Гласували общо 15. 
Гласували „за” – 15 
„Против и въздържали се” – няма. 
Приема се. 
Текста на Решението: На основание чл. 21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, във връзка с § 
78, ал.2 от ПЗР към ЗИДЗОС, предвид фактическите основания в Предложение 
вх.№208/10.03.2010 г. От Кмета на община Съединение, Общински съвет град 
Съединение, след поименно гласуване 
 
 

Р Е Ш И: 
 

 
1.Продължава срока на действие на договор от 31.05.2007 година, за наем 

на рибарници, находящи се в землището на село Царимир, масив 021, 
съставляващи имоти с №№4,5,6,7,8,9,10,11,16,17 и 18 по стар идентификатор, 
всички с обща площ 102,051 дка, до 10/десет/ години, считано от 01.06.2007 
година и коригира годишната наемна цена на 1428,71 лева/ хиляда четиристотин 
двадесет и осем лв. и седемдесет и една стотинки/, съгласно Решение 
№144/12.07.2005 г., без промяна на останалите договорени клаузи. 
 2. Възлага на Кмета на Община Съединение, да сключи допълнително 
споразумение към Договора за наем на обекта, описан в т.1 от настоящото 
решение, и при условията, посочени в нея, без промяна на другите условия по 
договора. 
 

 
 
По т.2 от дневния ред Общинския съвет прие Решение №269, неразделна част от настоящия 
протокол. 
Преминаваме към  
 
 

Точка 3 от дневния ред: 
Предложение относно разпореждане с недвижим имот, съставляващ УПИ ІІ-327, квартал 38 по 

плана на село Правище, докладва Й.Янчева. 
 

Й.Янчева-В общинска администрация е постъпило заявление с вх.№94-00-73/25.01.2010 година 
от Димитър Йорданов Иванов, жител на село Правище, отнасящо се за закупуване на общински 
имот, представляващ УПИ ІІ-327, кв. 38 по плана на село Правище, ведно със съдържащата се в 
него сграда. Имота е с площ от 520 кв.м. Образуван е след изменение на ПУП-ПРЗ, одобре със 



Заповед №1077/17.12.2009 година. За него има съставен акт  с №569/28.01.2010 година, вписан в 
СВ-Пловдив. До настоящия момент няма открити образувани преписки с реституционни 
претенции, ограничени вещни права и учредени тежести върху имота. За имота е изготвена 
пазарна оценка, чиято справедлива пазарна стойност е в размер на 3440 лв. Без ДДС от които 
2340 е стойността на земята и 1100 лв. Е стойността на сградата. В свое становище г-жа Шилева е 
дала положително становище за разпоредителна сделка с имота.  
Ю.Пусалска – Да чуем становищата на постоянните комисии, относно предложението. 
Ел.Попова-Правната комисия изразява положително становище. 
Л.Йочкова-Икономическата комисия е с положително становище също. 
Д.Илиев-Хуманитарната комисия също. 
Ю.Пусалска – Преминаваме към гласуване на предложението.Който е съгласен моля да гласува. 
Юлия Маринова Пусалска- гласувал „за” 
Никола Николов Лапков-гласувал „за” 
Стаменка Димитрова Игнатова-гласувал „за” 
Панайот Петров Аргилашки-  гласувал „за” 
Атанас Генов Балкански – гласувал „за” 
Гено Стоянов Чобанов – гласувал „за” 
Виолета Запрянова Аргилашка – гласувал „за” 
Добромир Николов Илиев – гласувал „за” 
Георги Цветанов Маринчешки-гласувал „за” 
Петко Николов Ликов-гласувал „за” 
Лазаринка Лазарова Йочкова – гласувал „за” 
Петя Томова Червенакова-гласувал „за” 
Тонка Димитрова Мирчева- гласувал „за” 
Цветана Кръстева Кръстева-„гласувал „за” 
Елена Събова Попова- гласувал „за” 
Гласували общо 15. 
Гласували „за” – 15 
„Против и въздържали се” – няма. 
Приема се. 
По т.3 от дневния ред Общинския съвет прие Решение №270, неразделна част от настоящия 
протокол. 

Текста на Решението: На основание чл. 21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл. 35, 
ал.1 от ЗОС, във връзка с  чл.58 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, предвид фактическите 
основания в Предложение вх.№51/05.03.2010 г. От Кмета на община Съединение, 
Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 
 

Р Е Ш И: 
 

 
1.Дава съгласие за разпореждане с недвижим имот-частна общинска 

собственост, съставляващ УПИ ІІ-327, с площ от 520 кв.м., квартал 38 по 
плана на село Правище, общ. Съединение, ведно с изградената  в него масивна 
сграда  със ЗП  29 кв.м.. 

2. Възлага на Кмета на Община Съединение да  проведе процедура за 
продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс на посочения  в 
т.1 от настоящото решение имот, при начална продажна  цена, не по-ниска от  
определената от независим лицензиран оценител, в размер на 3440,00 лева/три 
хиляди четиристотин и четиридесет лв./, без ДДС, от които 2340.00 лева /две 



хиляди триста и четиридесет лева/ е стойността на УПИ и 1100.00 лева/хиляда 
и сто лева/ е стойността на сградата. 
 3. Плащането на достигнатата крайна цена, ведно със законоустановените 
данъци, такси и режийни разноски в размер на  2%, изчислени върху 
достигнатата крайна цена, да се извърши в лева, като не се допуска плащане с 
непарични платежни средства. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за покупко-продажба 
със спечелилия процедурата участник. 
 

 
Преминаваме към  
 
 

Точка 4 от дневния ред: 
Разпореждане с недвижим имот, съставляваш УПИ V-баня, квартал 41 по плана на с.Малък 
Чардак, ведно с изградената в него масивна сграда със ЗП 150 кв.м., докладва Й.Янчева. 

 
Янчева-В общинска администрация е постъпила молба с вх.№94-00-2002/16.12.2009 година от 
Боно Иванов Кашилски, за закупуване на бившата баня в село М.Чардак. Имота представлява 
УПИ V-баня, с площ от 1000 кв.м., в кв.41, ведно с масивна сграда-баня със ЗП 150 кв.м.. За него 
има съставен АОС №06003/04.05.2004 година, вписан в СВ-Пловдив. За извършване на 
разпоредителна сделка с имота има изразено положително становище на кмета на селото. До 
настоящия момент няма открити образувани преписки с реституционни претенции, ограничени 
вещни права и учредени тежести върху имота. За имота е изготвена пазарна оценка, чиято 
справедлива пазарна стойност е в размер на 14500, от които 7000 лв. Е стойността на земята и 
7500 е стойността на сградата. 
Ю.Пусалска – Да чуем становищата на постоянните комисии, относно предложението. 
Ел.Попова-Правната комисия изразява положително становище. 
Л.Йочкова-Икономическата комисия е с положително становище също. 
Д.Илиев-Хуманитарната комисия също. 
Ю.Пусалска – Преминаваме към гласуване на предложението.Който е съгласен моля да гласува. 
Юлия Маринова Пусалска- гласувал „за” 
Стаменка Димитрова Игнатова-гласувал „за” 
Панайот Петров Аргилашки-  гласувал „за” 
Атанас Генов Балкански – гласувал „за” 
Гено Стоянов Чобанов – гласувал „за” 
Виолета Запрянова Аргилашка – гласувал „за” 
Добромир Николов Илиев – гласувал „за” 
Георги Цветанов Маринчешки-гласувал „за” 
Петко Николов Ликов-гласувал „за” 
Лазаринка Лазарова Йочкова – гласувал „за” 
Петя Томова Червенакова-гласувал „за” 
Тонка Димитрова Мирчева- гласувал „за” 
Цветана Кръстева Кръстева-„гласувал „за” 
Елена Събова Попова- гласувал „за” 
Гласували общо 14. 
Гласували „за” – 14 
„Против и въздържали се” – няма. 
Приема се. 
По т.4 от дневния ред Общинския съвет прие Решение №271, неразделна част от настоящия 
протокол. 



Текста на Решението: На основание чл. 21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл. 35, 
ал.1 от ЗОС, във връзка с  чл.58 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, предвид фактическите 
основания в Предложение вх.№51/05.03.2010 г. От Кмета на община Съединение, 
Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 
 

Р Е Ш И: 
 

 
1.Дава съгласие за разпореждане с недвижим имот-частна общинска 

собственост, съставляващ УПИ ІІ-327, с площ от 520 кв.м., квартал 38 по 
плана на село Правище, общ. Съединение, ведно с изградената  в него масивна 
сграда  със ЗП  29 кв.м.. 

2. Възлага на Кмета на Община Съединение да  проведе процедура за 
продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс на посочения  в 
т.1 от настоящото решение имот, при начална продажна  цена, не по-ниска от  
определената от независим лицензиран оценител, в размер на 3440,00 лева/три 
хиляди четиристотин и четиридесет лв./, без ДДС, от които 2340.00 лева /две 
хиляди триста и четиридесет лева/ е стойността на УПИ и 1100.00 лева/хиляда 
и сто лева/ е стойността на сградата. 
 3. Плащането на достигнатата крайна цена, ведно със законоустановените 
данъци, такси и режийни разноски в размер на  2%, изчислени върху 
достигнатата крайна цена, да се извърши в лева, като не се допуска плащане с 
непарични платежни средства. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за покупко-продажба 
със спечелилия процедурата участник. 
 

 
Преминаваме към  
 

Точка 5 от дневния ред: 
Предложение относно разпореждане с недвижим имот, съставляващ УПИ І-общ. Квартал 4а по 

плана на село Малък Чардак, докладва Янчева. 
 

Янчева-В общинска администрация е постъпила молба от Веселин и Анелия Трайкови, жители на 
с. М.Чардак, отнасяща се за закупуване на общински имот за построяване на жилище. В молбата 
си двамата са посочили, че имат петгодишен син, но не са посочили конкретен имот за 
закупуване. В свое становище кмета на селото е посочил, че имота който е подходящ за целта е 
УПИ І-общ., кв. 4а по плана на селото. Имота е с площ от 660 кв.м. и е образуван след изменение 
на ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №297/19.05.2008 година. За него има съставен АЧОС 
№56210.12.2009 година вписан в СВ-Пловдив. До настоящия момент няма открити образувани 
преписки с реституционни претенции, ограничени вещни права и учредени тежести върху имота. 
За имота е изготвена пазарна оценка, чиято справедлива пазарна стойност е в размер на 4620 лв. 
Без ДДС. 
Ю.Пусалска – Да чуем становищата на постоянните комисии, относно предложението. 
Ел.Попова-Правната комисия изразява положително становище. 
Л.Йочкова-Икономическата комисия е с положително становище също. 
Д.Илиев-Хуманитарната комисия също. 
Ю.Пусалска – Преминаваме към гласуване на предложението.Който е съгласен моля да гласува. 
Юлия Маринова Пусалска- гласувал „за” 
Стаменка Димитрова Игнатова-гласувал „за” 
Панайот Петров Аргилашки-  гласувал „за” 



Атанас Генов Балкански – гласувал „за” 
Гено Стоянов Чобанов – гласувал „за” 
Виолета Запрянова Аргилашка – гласувал „за” 
Добромир Николов Илиев – гласувал „за” 
Георги Цветанов Маринчешки-гласувал „за” 
Петко Николов Ликов-гласувал „за” 
Лазаринка Лазарова Йочкова – гласувал „за” 
Петя Томова Червенакова-гласувал „за” 
Тонка Димитрова Мирчева- гласувал „за” 
Цветана Кръстева Кръстева-„гласувал „за” 
Елена Събова Попова- гласувал „за” 
Гласували общо 14. 
Гласували „за” – 14 
„Против и въздържали се” – няма. 
Приема се. 
По т.5 от дневния ред Общинския съвет прие Решение №272, неразделна част от настоящия 
протокол. 
Текста на Решението: На основание чл. 21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от 
ЗОС, във връзка с  чл.58 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, предвид фактическите основания в 
Предложение вх.№41-А/12.02.2010 г. От Кмета на община Съединение, Общински 
съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

1.Дава съгласие за разпореждане с недвижим имот-частна общинска 
собственост, съставляващ УПИ І-общ., с площ от 660 кв.м., квартал 4а по 
плана на село Малък Чардак, общ. Съединение. 

2. Възлага на Кмета на Община Съединение да  проведе процедура за 
продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс на посочения  в 
т.1 от настоящото решение имот, при начална продажна  цена, не по-ниска от  
определената от независим лицензиран оценител, в размер на 4620,00 
лева/четири хиляди шестстотин и двадесет лв./, без ДДС. 
 3. Плащането на достигнатата крайна цена, ведно със законоустановените 
данъци, такси и режийни разноски в размер на  2%, изчислени върху 
достигнатата крайна цена, да се извърши в лева, като не се допуска плащане с 
непарични платежни средства. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за покупко-продажба 
със спечелилия процедурата участник. 

 
 

 
Преминаваме към  

Точка 6 от дневния ред: 
Предложение относно определяне правила за ползване на общински пасища и мери за 

отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържането им в добро екологично и 
земеделско състояние, докладва Янчева. 

 
Янчева-От 2007 година земеделските стопани-животновъди имат право  да получават финансова 
подкрепа от европейски и национални фондове под формата на директни плащания. Тази 
финансова подкрепа се определя в зависимост от вида и размера на ползваните площи. Всеки 
един стопанин –животновъд може да определя какви декари земя са му необходими в зависимост 



от това какъв е вида и броя на животните, които отглежда. И тази година, за да могат 
животновъдите да се възпорлзват от правото си да ползват общински пасища и мери за 
отглежданите от тях животни Община Съединение организира и проведе срещи с животновъдите 
от град Съединение, а със стопаните от населените места срещите проведоха съответните 
кметове. На срещите се разгледаха условията за допустимост за подпомагане и регионални 
крлитерии за постоянни пасища. За разпределението на пасищата, начина на ползване, размера на 
наема и площи се внесоха конкретни предложения и подписаха споразумения между  желаещите 
да ги ползват. В зависимост от наличните площи и бройката животни за всяко населено място 
съотношението е различно и варира от 3 до 10 дка на глава за едър добитък и от 0,5 до 3 дка за 
дребен рогат добитък.  В с.Найден Герово на глава добитък  споразумението е от 10 до 25 дка. 
При всички желанието е да ползват пасищата със срок на договор 5 години, при наем 1 лв. На 
дка. Животновъдите от град Съединение предлагат да наемат и недопустими за подпомагане 
площи с НТП по КВС „пасища, мера” като за първите 3 години не дължат наем, а за останалите 2 
години от ползването по 1 лв. На дка след облагородяване. 
Ел.Попова- Предлагам Годишната такса за ползване на общинските пасища и мери: 

- допустими за подпомагане без значение на категорията на почвата е в 
размер на 2.00/два/ лева на декар. 

- недопустимите за подпомагане  за първата година не дължат наем, а за 
останалит четири от ползването по 2.00/два/лева на декар след 
облагородяване. 
Ю.Пусалска – Преди да чуем становищата на комисиите, да гласуваме 
предложението на г-жа Попова. Който е съгласен, моля да гласува. 
Гласували „за”-10 
Гласували „Против”-1 
Гласували „въздаржал се” – 4.  
Ю.Пусалска – Да чуем становищата на постоянните комисии, относно предложението. 
Ел.Попова-Правната комисия изразява положително становище. 
Л.Йочкова-Икономическата комисия е с положително становище също. 
Д.Илиев-Хуманитарната комисия също. 
Ю.Пусалска – Преминаваме към гласуване на предложението.Който е съгласен моля да гласува. 
Юлия Маринова Пусалска- гласувал „за” 
Стаменка Димитрова Игнатова-гласувал „за” 
Панайот Петров Аргилашки-  гласувал „за” 
Атанас Генов Балкански – гласувал „за” 
Гено Стоянов Чобанов – гласувал „за” 
Виолета Запрянова Аргилашка – гласувал „за” 
Добромир Николов Илиев – гласувал „въздържал се” 
Георги Цветанов Маринчешки-гласувал „за” 
Петко Николов Ликов-гласувал „въздържал се” 
Лазаринка Лазарова Йочкова – гласувал „против” 
Петя Томова Червенакова-гласувал „въздържал се” 
Тонка Димитрова Мирчева- гласувал „въздържал се” 
Цветана Кръстева Кръстева-„гласувал „за” 
Елена Събова Попова- гласувал „за” 
Гласували общо 15. 
Гласували „за”-10 
Гласували „Против”-1 
Гласували „въздаржал се” – 4. 
Приема се. 
По т.6 от дневния ред Общинския съвет прие Решение №273, неразделна част от настоящия 
протокол. 



Текста на Решението: 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, във връзка с  чл.37п, ал.3 от 
ЗСПЗЗ, предвид фактическите основания в Предложение вх.№56/19.03.2010 г. От 
Кмета на община Съединение, Общински съвет град Съединение, след поименно 
гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

1.Дава съгласие  Община Съединение за стопанската 2009-2010 година да 
предостави за ползване общински недвижими имоти, представляващи пасища, мери 
за общо и/или индивидуално ползване на земеделски стопани и/или техни 
сдружения, регистрирани като юридически лица, отглеждащи пасищни животни, 
регистрирани в Регионална ветеринарно медицинска служба /РВМС/, описани в 
Приложения – таблици от 1 до 10 за съответното землище, неразделна част от 
настоящото решение. 
 2. Определя полагащите се площи на земите по предходната точка, 
съобразно споразумителни пртоколи изготвени след проведени срещи с 
животновъди и съобразено с възможностите на всяко землище, съответно: 
 - едър рогат добитък /ЕПД/ - мин. 3 дка; 

- дребен рогат добитък /ДРД/ - мин. 0,5 дка; 
3. Общинските пасища и мери да се предоставят на земеделски стопани-

животновъди, за срок от 5 години, след подадено писмено заявление до кмета 
на общината, в което описват размера и местоположението на земята по 
споразумителния протокол. Към заявлението задължително  прилагат копие от 
анкетна карта за регистрация като земеселски производител, в която е 
отбелязано, че лицето е животновъд или удостоверение от съответния участъков 
ветеринарен лекар за броя на регисрираните пасищни животни. 

4. Годишната такса за ползване на общинските пасища и мери: 
- допустими за подпомагане без значение на категорията на почвата е в 

размер на 2.00/два/ лева на декар. 
- недопустимите за подпомагане  за първата година не дължат наем, а за 

останалит четири от ползването по 2.00/два/лева на декар след 
облагородяване. 

Размера на наема  всяка следваща година се индексира с процент равен на 
общия инфлационен индекс на потребителските цени на годишна база за 
предходната календарна година, определен и обявен от НСИ. Наема за първата 
година да се заплати при подписване на договора, а за всяка следваща-при 
започване на стопанската година 1.10. до 31.10. 

5. При ползване на общинските пасища и мери ползвателите се задължават 
да ги поддържат в добро екологично и земеделско състояние и да спазват 
следните правила: 

- Да ползват земите по предназначение; 
- В случаи на необходимост от изграждане на навеси да се спазват 

разпоредбите на ЗУТ и ЗООЗ. 
- Да почистват мерите и пасищата от замърсяване, камъни и нежелана 

храстовидна растителност /къпини и шипка/ и да провеждат борба с агресивни 
устойчиви растителни видове /орлова папрат, меверика/. 

- Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени 
и други опасни отпадъци. 

- Забранява се наторяването с изкуствени торове и с утайки от 
пречистени отпадни води. 

- Забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата. 
- Да опазват земеделските площи н близост до гори от навлизането на 

дървесина и храстовидна  растителност в тях. 



- Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица. 
- При необходимост от трасиране на имотите, същото да става за сметка 

на внесените от наемателите наеми. 
- Да позволяват на фермери-животновъди, с малък брой животни, 

ползването на предоставените им мери и пасища. 
6. Провеждането на сеч на отделно стоящи и групи дървета в общинските 

мери и пасища да се извършва съгласно Закона за опазване на 
селскостопанското имущество. 

7. Поддържането на общинските пасища и мери в добро земеделско и 
екологично състояние не отменя задълженията на ползвателите по Закон за 
опазване на земеделските земи, Закон за собствеността и ползването на 
земеделските земи и други нормативни актове. 

8. Възлага на Кмета на общината: 
8.1. Да извърши необходимите действия за правилното и законосъобразно 

сключване на договори за ползване на мерите и пасищата, определени по 
споразумението постигнато между животновъдите и съгласувано с кмета на 
съответното населено място, възоснова на подадените заявления. 

8.2. Да не сключва договори с некоректни ползватели от предходни 
години. 
Преминаваме към 
 
 

Точка 7 от дневния ред: 
Предложение относно изменение и допълнение на Решение №262/28.01.2010 

година, протокол №19 за разпределение на целевата сулсидия за капиталови 
разходи., докладва Зл.Николова. 

 
Зл.Николова – Става въпрос за допълнение на взето от вас вече решение с 
което е прието разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи. 
Във т.2 Закупуване на НДА-Програмен продукт, който чете цифров модел на 
кадастрални карти МКАТ. 
Ю.Пусалска – Да чуем становищата на постоянните комисии, относно предложението. 
Ел.Попова-Правната комисия изразява положително становище. 
Л.Йочкова-Икономическата комисия е с положително становище също. 
Д.Илиев-Хуманитарната комисия също. 
Ю.Пусалска – Преминаваме към гласуване на предложението.Който е съгласен моля да гласува. 
Юлия Маринова Пусалска- гласувал „за” 
Стаменка Димитрова Игнатова-гласувал „за” 
Панайот Петров Аргилашки-  гласувал „за” 
Атанас Генов Балкански – гласувал „за” 
Гено Стоянов Чобанов – гласувал „за” 
Виолета Запрянова Аргилашка – гласувал „за” 
Добромир Николов Илиев – гласувал „въздържал се” 
Георги Цветанов Маринчешки-гласувал „за” 
Петко Николов Ликов-гласувал „въздържал се” 
Лазаринка Лазарова Йочкова – гласувал „против” 
Петя Томова Червенакова-гласувал „въздържал се” 
Тонка Димитрова Мирчева- гласувал „въздържал се” 
Цветана Кръстева Кръстева-„гласувал „за” 
Елена Събова Попова- гласувал „за” 
Гласували общо 15. 
Гласували „за”-15 
Гласували „Против”-няма 



Гласували „въздаржал се” – няма. 
Приема се. 
По т.7 от дневния ред Общинския съвет прие Решение №274, неразделна част от настоящия 
протокол. 
Текста на Решението: 
 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.6  от ЗМСМА, във връзка с  ПМС 
№324/30.12.2009 г., обн. В ДВ бр.3/12.01.2010 г. За изпълнението на 
Държавния бюджет на Република България за 2010 година, предвид фактическите 
основания в Предложение вх.№53/12.03.2010 г. дт Кмета на община Съединение, 
Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 
 
 

Изменя и допълва Решение №262/28.01.2010 г., протокол №19 за 
разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи, като допълва т.2 
Закупуване НДА-Програмен продукт, който чете цифров модел на кадастрални 
карти МКАТ. 
 
Преминаваме към  
 

Точка 8 от дневния ред: 
Изменение на Решение №263/28.01.2010 година, протокол №19-Инвестиционна програма на 

Община Съединение за 2010 година, докладва Зл.Николова. 
 

Златка Николова-Изменението е в Поименния списък на обектите за строителство и основен 
ремонт, за придобиване на ДМА и за проучвателни и проектни работи на община Съединение за 
2010 година. Да не повтарям промените, всички имате предложението в писмен вид.Ако имате 
въпроси ги задайте. 
Ю.Пусалска-Имате ли въпроси голеги?. Няма 
 
Ю.Пусалска – Да чуем становищата на постоянните комисии, относно предложението. 
Ел.Попова-Правната комисия изразява положително становище. 
Л.Йочкова-Икономическата комисия е с положително становище също. 
Д.Илиев-Хуманитарната комисия също. 
Ю.Пусалска – Преминаваме към гласуване на предложението.Който е съгласен моля да гласува. 
Юлия Маринова Пусалска- гласувал „за” 
Стаменка Димитрова Игнатова-гласувал „за” 
Панайот Петров Аргилашки-  гласувал „за” 
Атанас Генов Балкански – гласувал „за” 
Гено Стоянов Чобанов – гласувал „за” 
Виолета Запрянова Аргилашка – гласувал „за” 
Добромир Николов Илиев – гласувал „въздържал се” 
Георги Цветанов Маринчешки-гласувал „за” 
Петко Николов Ликов-гласувал „въздържал се” 
Лазаринка Лазарова Йочкова – гласувал „против” 
Петя Томова Червенакова-гласувал „въздържал се” 
Тонка Димитрова Мирчева- гласувал „въздържал се” 
Цветана Кръстева Кръстева-„гласувал „за” 



Елена Събова Попова- гласувал „за” 
Гласували общо 15. 
Гласували „за”-15 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” – няма. 
Приема се. 
По т.8 от дневния ред Общинския съвет прие Решение №275, неразделна част от настоящия 
протокол. 
Текста на Решението: 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.6  от ЗМСМА, във връзка с  чл.12 от ЗДБРБ 
за 2010 година, предвид фактическите основания в Предложение 
вх.№52/12.03.2010 г. дт Кмета на община Съединение, Общински съвет град 
Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 
 
 

Изменя Решение №262/28.01.2010 г., протокол №19 - Поименен списък на 
обектите за строителство и основен ремонт, за придобиване на ДМА и за 
проучвателни и проектни работи /Инвестиционна програма/ на община Съединение 
за 2010 година, както следва: 

І.Целеви капитални вложения, т.6 Закупуване на НДА-Програмен продукт, 
който чете цифров модел на кадастрални карти МКАТ; 

ІV. Текущи ремонти, А. Населени места-с.Церетелево, т.5 Направа 
тротоари на ул. „3-та”, ул. „4-та”, ул. „5-та”, ул. „9-та” и част от „1-ва” 
– 7500 лева в колона Преходен остатък и 1500 лева в колона от приходен 
§4000. 

ІV.Текущи ремонти, А.Населени места-с.Церетелево, т.9 Закупуване на 
косачка-1500 лева в колона Преходен остатък и 0 лева в колона от приходен 
§4000. 
 
Преминаваме към 
 

Точка 9 от дневния ред: 
Предложение относно изграждане на паметник на Недялка Шилева. 

 
Ю.Пусалска-Постъпилото предложение от Кмета на община е продиктувано от  Писмо от 
инициативен комитет, оглавяван от Николина Паликрушева и Стоян Генчев с предложение да 
бъде изграден паметник на Недялка Шилева, който да бъде ситуиран в градинката пред аптека 
„Агро свят”. Инициативния комитет се ангажира да осигури средствата за проектирането и 
изграждането на паметника, без да иска финанси от общината. При така поетите ангажименти от 
страна на инициативния комитет предлагам да обсъдим това предложение. Най-напред възможно 
ли е паметника да бъде ситуиран в посоченото място. 
В.Аргилашка-Аз предлагам паметника да бъде в градинката пред  зелената площ на цветарския 
магазин. Там мястото е по широко, център и ако е общинско, там да бъде поставен. 
Янчева- Да зелената площ е общинска УПИ ІХ-зеленина и КОО. Възможно е. 
Ю.Пусалска-Предлагам да гласуваме предложението на г-жа Аргилашка. Който е съгласен, моля 
да гласува. 
Гласували „за” – 15. 
Ю.Пусалска – Да чуем становищата на постоянните комисии, относно предложението. 
Ел.Попова-Правната комисия изразява положително становище. 



Л.Йочкова-Икономическата комисия е с положително становище също. 
Д.Илиев-Хуманитарната комисия също. 
Ю.Пусалска – Преминаваме към гласуване на предложението.Който е съгласен моля да гласува. 
Гласували „за”-15 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” – няма. 
Приема се. 
По т.9 от дневния ред Общинския съвет прие Решение №276, неразделна част от настоящия 
протокол. 
Текста на Решението: 
 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в Предложение вх.№48/25.02.2010 г. дт Кмета на община Съединение, 
Общински съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
1. Да бъде изграден паметник на Недялка Шилева-знаменосец на 

голямоконарската чета, участвала в Съединението на Княжество България с 
Източна Румелия през 1885 година. 
 2. Паметника да бъде ситуиран в УПИ ІХ-зеленина и КОО от кв. 42 по 
плана на град Съединение. 
 3. Средствата за проектирането и изграждането на паметника да се 
осигурят от Инициативния комитет, внесъл предложение в Общинска 
администрация с писмо №94-0018/08.01.2010 г. и допълнено на 18.02.2010 г. 
 
Преминаваме към 
 

Точка 10 от дневния ред: 
Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето-2010 година, 

докладва Ангел Къцов. 
 

Ан.Къцов-Във връзка с изменение и допълнение на Закона за закрила на детето от 23.06.2009 
година в сила о 01.10.2009 година и на Правилника за прилагането на закона за закрила на детето 
/ППЗЗД/, в сила от 24.07.2009 година, на основание чл.7, ал.2 от ППЗЗД е създадена Комисия за 
детето, определена със Заповед №66/09.02.2010 година на кмета на община Съединение. 
Предлагаме тази програма за обсъждане. 
Да чуем становищата на комисиите. 
Ел.Попова-Правната комисия изразява положително становище. 
Л.Йочкова-Икономическата комисия е с положително становище също. 
Д.Илиев-Хуманитарната комисия също. 
Ю.Пусалска – Преминаваме към гласуване на предложението.Който е съгласен моля да гласува. 
Гласували „за”-15 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” – няма. 
Приема се. 
По т.10 от дневния ред Общинския съвет прие Решение №277, неразделна част от настоящия 
протокол. 
Текста на Решението: 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3 и чл. 21, 
ал.2 от ППЗЗД, предвид фактическите основания в Предложение 
вх.№55/18.03.2010 г. от Кмета на община Съединение, Общински съвет град 
Съединение,  



 
Р Е Ш И: 

 
 

Приема Общинска програма за закрила на детето-2010 година на Община 
Съединение, съобразно потребностите на децата и техните семейства в 
общината, изготвена на основание чл.6 от ППЗЗД от Комисия за детето при 
Община Съединение. 
 
Преминаваме към  
 

Точка 11 от дневния ред: 
Отчет на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни, докладва секретаря на комисията Галя Средева. 

Г.Средева – Съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни Комисията дава отчет за дейността пред Общинския 
съвет. Със Заповед на Кмета на общината е утвърден състава на МКБППМН-община 
Съединение. В пленарния състав членуват 10 служители от Отдел „Държавни и 
общински дейности”, Дирекция „Социално подпомагане”, адвокат, инспектор 
Детска Педагогическа стая при РУ на МВР с. Труд, лекари, учители и 
общественици. Отчета включва дейността на местната комисия, дейностите по 
изпълнение на национални и общински планове и програми, взаимодействие на 
комисията с РП-Пловдив, инспектор ДПС, училищните комисии и др., 
обществените възпитатели, квалификационната дейност на комисията, както и 
проект на необходимите средства за издръжка. 
Ел.Попова-Правната комисия изразява положително становище. 
Л.Йочкова-Икономическата комисия е с положително становище също. 
Д.Илиев-Хуманитарната комисия също. 
Ю.Пусалска – Преминаваме към гласуване на предложението.Който е съгласен моля да гласува. 
Гласували „за”-15 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” – няма. 
Приема се. 
По т.11 от дневния ред Общинския съвет прие Решение №278, неразделна част от настоящия 
протокол. 
Текста на Решението: 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал.2 от 
Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни, предвид фактическите основания в писмо№43/15.02.2010 г. от 
Председателя на комисията, Общински съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 
 

Приема Отчета за дейността на местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Съединение 
за 2009 година. 

 
Точка 12 от дневния ред: 

Отчет на Общински съвет по наркотични вещества, докладва секретаря на 
комисията-Г.Средева. 

 
Г.Средева-В отчета за дейността на общински съвет по наркотични вещества при 
Община Съединение, съм обхванала няколко дейности. Това са превантивно-
информационна дейност и обучение, организационна дейност, превенция, 



резултати, координация, институционално укрепване и сътрудничество, отчет за 
изразходване на средства от ОбСНВ по конкретни дейности за 2009 г. 
/Беше излъчен нагледен материал за дейността на комисията/. 
Ю.Пусалска-Да чуем становищата на комисиите. 
Ел.Попова-Правната комисия изразява положително становище. 
Л.Йочкова-Икономическата комисия е с положително становище също. 
Д.Илиев-Хуманитарната комисия също. 
Ю.Пусалска – Преминаваме към гласуване на предложението.Който е съгласен моля да гласува. 
Гласували „за”-13 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” – няма. 
Приема се. 
По т.12 от дневния ред Общинския съвет прие Решение №279, неразделна част от настоящия 
протокол. 
Текста на Решението: 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в писмо№209/11.03.2010 г. от Председателя на комисията, Общински 
съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 
 

Приема Отчета за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при 
Община Съединение за 2009 година. 
 
Преминаваме към 
 

Точка 13 от дневния ред: 
Програма за дейността на общински съвет по наркотични вещества 2010-2013 

година, докладва секретаря на комисията Г.Средева 
 

Г.Средева-В Програмата на съвета съм засегнала следните моменти: 
Възрастовата характеристика на проблема, методологична ориентация на 
програмата,, стратегически направления и задачи, основни принципи и цели, 
оперативни цели, очакваните резултати, система за оценка, отчети, целеви 
групи, място на провеждане, практически дейности, финансиране на програмата, 
мониторинг на програмата. Представила съм и план за дейността по основните 
направления за превенция и контрол на разпространението на наркотици към 
програмата. 
Ю.Пусалска – Да чуем становищата на комисиите. 
Ел.Попова-Правната комисия изразява положително становище, със следното допълнение , да 
задължим Председателя на комисията да извършва проверки в питейните заведения 
на територията на Община Съединение и на всяко тримесечие да внася за 
разглеждане в Общински съвет резултатите от извършените проверки. 
Л.Йочкова-Икономическата комисия е с положително становище също. 
Д.Илиев-Хуманитарната комисия също. 
Ю.Пусалска – Преминаваме към гласуване на предложението.Който е съгласен моля да гласува. 
Гласували „за”-15 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” – няма. 
Приема се. 
По т.13 от дневния ред Общинския съвет прие Решение №280, неразделна част от настоящия 
протокол. 
Текста на Решението: 



На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в писмо№210/11.03.2010 г. от Председателя на комисията, Общински 
съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 
 

1. Приема Програма за превенция на злоупотребата с наркотици, 
психоактивни вещества и алкохол на  Общински съвет по наркотични вещества 
при Община Съединение за периода 2010-2013 година. 

2. Задължава Председателя на комисията да извършва проверки в питейните 
заведения на територията на Община Съединение и на всяко тримесечие да внася 
за разглеждане в Общински съвет резултатите от извършените проверки. 
Ю.Пусалска-Преминаваме към  
 
 

Точка 14 от дневния ред: 
Предложение за актуализиране състава на ОбСНВ гр.Съединение, докладва 

Председателя на комисията Ат.Вълков. 
 

Ьт.Вълков-Комисията е създадена с Решение на Общински съвет през 2004 
година. Някои от членовете на комисията, хе прибивават в странат, други са 
променили местоживеенето си, и по ред други причини, предлагам да 
актуализирате състава на комисията, като имам едно допълнение  в 
Управителния съвет да бъде включен и г-н Бакалски, като Началник отдел 
„Държавни дейности”. 
Ю.Пусалска – Да чуем становищата на комисиите. 
Ел.Попова-Правната комисия изразява положително становище. 
Л.Йочкова-Икономическата комисия е с положително становище също. 
Д.Илиев-Хуманитарната комисия също. 
Ю.Пусалска – Преминаваме към гласуване на предложението.Който е съгласен моля да гласува. 
Гласували „за”-15 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” – няма. 
Приема се. 
По т.14 от дневния ред Общинския съвет прие Решение №281, неразделна част от настоящия 
протокол. 
Текста на Решението: 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15 от 
Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, раздел ІV от 
Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични 
вещества, предвид фактическите основания в предложение №211/11.03.2010 г. от 
Председателя на съвета, Общински съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 
 

1. Утвърждава  състава на Общински съвет по наркотични вещества при 
община Съединение, както следва: 

Председател: инж. Атанас Стоянов Вълков-зам.кмет на община Съединение 
по обществен ред и сигурност; 

Секретар: Галя Тодорова Средева-секретар на Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 

Членове: 
1. Лазаринка Лазарова Йочкова-общински съветник 



2. Никола Николов Лапков-общински съветник 
3. Иван Славов Гърев-общински съветник 
4. Елена Събова Попова-общински съветник и председател училищно  

настоятелство 
5. Райна Стоилова Шилева-кмет на село Правище 
6. Величко Ангелов Кансъзов-кмет на село Голям Чардак 
7. Стоян Тодоров Казаков-кмет на село Неделево 
8. Иван Илинов Младенов-кмет на село М.Чардак 
9. Георги Георгиев Трендафилов-кмет на с. Найден Герово 
10. Станьо Димитров Търкаланов-кмет на село Драгомир 
11. Христо Лазаров Габеров-кмета на село Царимир 
12. Василка Георгиева Керашка-кмет на село Церетелево 
13. Ненчо Лилов Филипов-кмет на с. Любен 
14. Тони Борисова Къцова-главен експерт Отдел „Закрила на детето”, 

Дирекция „Социално подпомагане”-Марица 
15. Пламен Митев-инспектор Детска Педагогическа стая 
16. Предтавител при Полицейски участък гр. Съединение при РУ на МВР 

с. Труд 
17. Анета Лазарова Атанасова-НЧ „Съединение” 
18. Никола Георгиева Бакалски-н-к отдел ДОД 
19. Неличка Илиева Кирова-директор НУ „Л.Каравелов” гр.Съединение 
20. Милка Илиева Делева-зам.директор СОУ „Хр.Ботев” гр. Съединение 
21. Цветиана Сергеева Бекирска-учител СОУ „ХР.Ботев” гр. Съединение 
22. Цветанка Николова Къцова-учител СОУ „Хр.Ботев” гр. Съединение 
23. Таня Дългърска-училищна мед.сестра 
24. Стоянка Тодорова Гишина-родител 
25. Милка Асенова Михайлова-ученик 
26. Представител на учениците от V-те класове. 
27. Представител на учениците от VІ-те класове. 
 
 
ІІ. Определя Управителен съвет за взимане на решения по текущи въпроси 
и организация при изпълнение Плана за действие и изпълнение на 
Програмата на Общински съвет по наркотични вещества за 2010 година, в 
състав: 
 
1. инж. Атанас Вълков 
2. Галя Средева 
3. Пламен Митев 
4. Иван Гърев 
5. Елена Попова 
6. Милка Делева 
7. Величка Кирова 
8. Никола Бакалски. 

 
Точка 15 от дневния ред: 

Молба от Петър Георгиев Шугов за отпускане на средства от бюджета на 
общината. 

Ю.Пусалска – Постъпила е молба от Петър Шугов от с.Любен с която желае да му 
бъдат предоставени 100 лв. За да реши проблемите си. Да чуем становищата на 
комисиите. 
Ел.Попова-Правната комисия отхвърля молбата. 
Л.Йочкова-Икономическата комисия също. 
Д.Илиев-Хуманитарната комисия също. 



Ю.Пусалска – Преминаваме към гласуване на предложението.Който е съгласен да отхвърлим 
молбата, моля да гласува. 
Гласували „за”-15 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” – няма. 
Приема се. 
По т.15 от дневния ред Общинския съвет прие Решение №282, неразделна част от настоящия 
протокол. 
Текста на Решението: 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет град 

Съединение,  
 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

Отхвърля молба с вх.№42/16.02.2010 г. от Петър Георгиев Шугов от село 
Любен, за отпускане на финансова помощ от бюджета на община Съединение. 

 
Точка-Разни. 

 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 12.00 часа. 
 
 
 
       Председател: 
         /Ю.Пусалска/ 
       Протоколист: 
         /Т.Маринчешка/ 



   
 Препис! 

 
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 290 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.06.2010 година, протокол №22 

 
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Съединение по проект: „Европеизиране на 
учебната инфраструктура чрез повишаване на енергийната ефективност в 
детските заведения при община Съединение. /Мерки за подобряване на 
енергийната ефективност на сградите на ЦДГ „8-ми март” и ДЯ „Недялка 
Шилева”/” , по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 година. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, предвид 

фактическите основания в предложение с вх.№71/16.06.2010 година от Кмета на 
община Съединение, Общински съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Община Съединение да кандидатства по проект „Европеизиране на 
учебната инфраструктура чрез повишаване на енергийната ефективност в 
детските заведения при община Съединение. /Мерки за подобряване на 
енергийната ефективност на сградите на ЦДГ „8-ми март” и ДЯ „Недялка 
Шилева”/”, по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 година, 
Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1. 
„Дребномащабни местни инвестиции” по Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG161РО001/4.1-03/2010 „Подкрепа за пригане на мерки за 
енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки 
общини”. 

2. Възлага на Кмета на Община Съединение изпълнението на решението. 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   
      Вярно с оригинала; 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 291 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.06.2010 година, протокол №22 

 
ОТНОСНО: Отчет за получените командировъчни пари за първо полугодие на 2010 
година от Евгений Георгиев Маринчешки - Кмет на община Съединение. 

 
 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.4 от 
Наредбата за командировките в страната, предвид фактическите основания в 
предложение с вх.№72/17.06.2010 година от Кмета на община Съединение, 
Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 
 
 

Р Е Ш И: 
 

 Одобрява разходите за командировки на Кмета на община Съединение за 
първо полугодие на 2010 година в размер на 88,43/осемдесет и осем лева и 
четиридесет и три стотинки/ лева. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   
       

Вярно с оригинала; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 292 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.06.2010 година, протокол №22 

 
ОТНОСНО: Пренасочване на средства, необходими за нова точка 7 в раздел ІІІ 
Проучване и проектиране от Инвестиционната програма на община Съединение за 
2010 година-„Проектиране на водопровод за питейна вода град Съединение І-ви 
етап” в размер на 18000 лева, от Инвестиционната програма на община 
Съединение за 2010 г., т.ІV. Текущи ремонти, б.А Населени места, гр. 
Съединение, т.1 Ремонт настилки на улици в града – в размер на 18000 лева. 

 
 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с допълване на 
Проекта за изграждане на канализация за битови и дъждовни води гр. 
Съединение І-ви етап и с част „водоснабдяване”, предвид фактическите 
основания в предложение с вх.№79/22.06.2010 година от Кмета на община 
Съединение, Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 
 
 

Р Е Ш И: 
 

 Пренасочва средства, необходими за нова точка 7 в раздел ІІІ Проучване 
и проектиране от Инвестиционната програма на община Съединение за 2010 
година-„Проектиране на водопровод за питейна вода град Съединение І-ви етап” 
в размер на 18000 лева, от Инвестиционната програма на община Съединение за 
2010 г., т.ІV. Текущи ремонти, б.А Населени места, гр. Съединение, т.1 
Ремонт настилки на улици в града – в размер на 18000 лева. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   
      Вярно с оригинала; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 293 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.06.2010 година, протокол №22 

 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на недвижими имоти-публична общинска собственост. 

 
 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.4 от 
ЗОС, предвид фактическите основания в предложение с вх.№74/18.06.2010 година 
от Кмета на община Съединение, Общински съвет град Съединение, след поименно 
гласуване 
 
 
 

Р Е Ш И: 
 

 1. Дава съгласие имоти или части от имоти-публична общинска 
собственост, които не подлежат на концесиониране да бъдат отдавани под наем 
по реда на чл.14, ал.2 от ЗОС и при спазване изискванията на всички законови 
и подзаконови нормативни актове. 
 2. Възлага на Кмета на Общината изпълнение на решението. 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   
       
 
 

Вярно с оригинала; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Препис! 

 
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 294 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.06.2010 година, протокол №22 

 
ОТНОСНО: Допълнение към Решение №144/12.07.2005 година на Общински съвет-
град Съединение. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в предложение с вх.№80/22.06.2010 година от Кмета на община 
Съединение, Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 
 

 1. Допълва Решение №144/12.07.2005 година на Общински съвет град 
Съединение, в т.2.4 буква „в”, както следва: 

- в ред първи при „язовири” се добавя „изн.водна площ”; 
- в ред трети „мочурище, блата” се добавя „дере”. 

 2. Възлага на Кмета на Общината изпълнение на решението. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма         
 
 

Вярно с оригинала; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Препис! 

 
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 295 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.06.2010 година, протокол №22 

 
ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, съставляващ им. №000332 по КВС на 
село Церетелево, общ. Съединение, с площ от 2,192 дка, НТП „изоставена 
нива”. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.1 от 
ЗОС и чл. 58 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, предвид фактическите основания в предложение с 
вх.№73/18.06.2010 година от Кмета на община Съединение, Общински съвет град 
Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

 1. Дава съгласие за разпореждане с недвижим имот-частна общинска 
собственост, съставляващ имот №000332, с площ от 2,192 дка, НТП „изоставена 
нива”, категория на земята при неполивни условия-четвърта, находящ се в 
местността „Ванкова вада” по КВС на село Церетелево, общ. Съединение. 
 2. Възлага на Кмета на Община Съединение да проведе процедура за 
продажба, чрез публичен търг на посочения в т.1 от настоящото решение имот, 
при начална продажна цена, не по-ниска от определената от независим 
лицензиран оценител, в размер на 1540.00 лева/хиляда петстотин и 
четиридесет/. 
 3. Плащането на достигнатата крайна цена, ведно със законоустановените 
данъци, такси и режийни разноски, изчислени върху достигнатата крайна цена, 
да се извърши в лева, като не се допуска плащане с непарични платежни 
средства. 
 4. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба 
със спечелилия процедурата участник. 
  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма         

Вярно с оригинала; 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 296 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.06.2010 година, протокол №22 

 
ОТНОСНО: Възмездно придобиване право на собственост върху УПИ ХХІІІ-2280, с 
площ от 1200 кв.м., квартал 26 по плана на град Съединение. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал.2 от 
ЗОС и чл. 10, ал.2, т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, предвид фактическите основания в 
предложение с вх.№75/18.06.2010 година от Кмета на община Съединение, 
Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

 1. Отхвърля предложението на Кмета на община Съединение за придобиване 
право на собственост върху частен имот, собственост на Атанас Димитров 
Камарски, представляващ УПИ ХХІІІ-2280, с площ от 1200 кв.м., квартал 26 по 
плана на град Съединение. 
 2. Възлага на Кмета на Община Съединение да предприеме действия за 
преместване на паметника на Незнайния руски войн, ситуиран в УПИ ХХІІ-2280, 
квартал 26 по плана на град Съединение. 
 
  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма         

Вярно с оригинала; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 297 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.06.2010 година, протокол №22 

 
ОТНОСНО: Разпореждане с имот-общинска собственост /прекратяване на 
съсобственост/, представляващ 180/1050 идеални части от УПИ ХVІІ-1212, 
целият с площ от 1050 кв.м., квартал 65 по плана на град Съединение. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, 
т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, чл. 62, ал.1, т.2 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предвид 
фактическите основания в предложение с вх.№76/18.06.2010 година от Кмета на 
община Съединение, Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

 Отлага за следващо заседание на Общински съвет предложението на Кмета 
на община Съединение за разпореждане с имот-общинска собственост 
/прекратяване на съсобственост/, представляващ 180/1050 идеални части от УПИ 
ХVІІ-1212, целият с площ от 1050 кв.м., квартал 65 по плана на град 
Съединение. 
 
  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма         

Вярно с оригинала; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 298 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.06.2010 година, протокол №22 

 
ОТНОСНО: Обсъждане на искане за отреждане на парцел към сграда, собственост 
на частно лице от УПИ ХVІ-Кметство, поща, магазин, ресторант с площ от 2800 
кв.м. от кв. 10, по плана на село Правище. 

 
 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, 
ал.1 от ЗОС, предвид фактическите основания в предложение с 
вх.№77/18.06.2010 година от Кмета на община Съединение, Общински съвет град 
Съединение, след поименно гласуване 
 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 
 
 

 Не дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХVІ-Кметство, поща, 
магазин, ресторнт с площ от 2800 кв.м. от квартал 10 по плана на село 
Правище. 
  
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма         

 
Вярно с оригинала; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 299 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.06.2010 година, протокол №22 

 
ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти-частна общинска собственост, 
находящи се в село Царимир, общ. Съединение. 

 
 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.1 от 
ЗОС, и чл.58 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество, предвид фактическите основания в предложение с 
вх.№78/18.06.2010 година от Кмета на община Съединение, Общински съвет град 
Съединение, след поименно гласуване 
 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

 Отхвърля предложението от Кмета на община Съединение за разпореждане с 
недвижими имоти-частна общинска собственост, представляващи: ПИ 
№78171.501.849, с площ от 637 кв.м.; ПИ №78171.501.850, с площ от 619 кв.м.; 
ПИ №78171.501.851, с площ от 784 кв.м.; ПИ №78171.501.852, с площ от 556 
кв.м.; ПИ№78171.501.853 с площ от 582 кв.м.; ПИ №78171.501.854 с площ от 760 
кв.м. и ПИ №78171.501.855 с площ от 527 кв.м., всички по кадастрална карта 
на село Царимир, общ. Съединение. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-13 
Гласували „за”-11 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - 2         

 
Вярно с оригинала; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 300 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.06.2010 година, протокол №22 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на молба от Мария Петрова Георгиева от село Неделево, 
общ. Съединение с вх.№94-00-564/01.06.2010 година. 

 
 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет град 
Съединение,  
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

 Отхвърля молба с вх.№ с вх.№94-00-564/01.06.2010 година от Мария 
Петрова Георгиева от село Неделево, общ. Съединение, за отпускане на 
финансова помощ от бюджета на община Съединение. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” – няма.         

 
Вярно с оригинала; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 301 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
30.06.2010 година, протокол №22 

 
ОТНОСНО: Предоставяне възнагражденията на общинските съветници от 
заседанието на Инициативен комитет за изграждане паметник на Недялка Шилева. 

 
 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет град 
Съединение,  
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

 1. Общинските съветници, участващи в заседанието на Общинския съвет на 
30.06.2010 година, предоставят полагащтото им се възнаграждение за това 
участие на Инициативен комитет за изграждане на паметник на Недялка Шилева. 
 2. Сумата да бъде приведена по сметка №02/0000000018527904, IBAN BG 
41STSA при Банка „ДСК”. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” – няма.         

 
Вярно с оригинала; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 302 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
23.08.2010 година, протокол №23 

 
ОТНОСНО: Поемане на разходи, свързани с погребението на Таня Лазарова 
Кесова-служител в Общинска администрация-град Съединение. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет град 
Съединение, след поименно гласуване 
 

 
Р Е Ш И: 

 
 

Разходите, свързани с погребението на Таня Лазарова Кесова-дългогодишен 
служител в Общинска администрация град Съединение, в размер на 
538.00/петстотин тридесет и осем/ лева, да бъдат изплатени от бюджета на 
Община Съединение.  

 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-10 
Гласували „за”-10 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   
 
 
 
 
 
      Вярно с оригинала; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 303 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
23.08.2010 година, протокол №23 

 
ОТНОСНО: Актуализация на програма за управление и разпореждане с имотите-
общинска собственост в община Съединение през 2010 година. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал.9 от 
ЗОС, предвид фактическите основания в Предложение от Кмета на община 
Съединение с вх.№87/21.07.2010 година, Общински съвет град Съединение,  
 

 
Р Е Ш И: 

 
 

Приема актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с 
имотите общинска собственост в Община Съединение в частта „Очаквани приходи 
от разпореждане с имоти-общинска собственост”, със следните промени: 
 
Очаквани приходи: 
От разпореждане с имоти-общинска собственост: 
1.Продажба на имоти-общинска собственост /само сгради/ - § от общински 
бюджет-4022, прогнозен резултат в лв., приет с Решение №244/28.01.2010 г. – 
40000,00, актуализиран резултат в лева-10000,00. 
2. Продажба на земя /земеделска, УПИ/ - § от общински бюджет-4040, прогнозен 
резултат в лв., приет с Решение №244/28.01.2010 г. – 200000,00, актуализиран 
резултат в лева-30000,00. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-11 
Гласували „за”-11 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма  Вярно с оригинала; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Препис! 

 
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 304 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
23.08.2010 година, протокол №23 

 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №260 от 28.01.2010 година за 
Разпределение на преходния остатък към 31.12.2009 година. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и §31, ал.2 от ЗДБРБ за 2009 
година, във връзка със Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2010 
година, предвид фактическите основания в Предложение от Кмета на община 
Съединение с вх.№93/03.08.2010 година, Общински съвет град Съединение, след 
поименно гласуване 
 

 
Р Е Ш И: 

 
 

Изменя и допълва свое Решение №260 от 28.01.2010 година за 
разпределение на преходния остатък към 31.12.2009 година, като придобива 
следното съдържание: 
 Преходния остатък от 952 840 лева се разпределя както следва: 

1. За дейност 122 „Общинска администрация”-31363 лв. Равняващи се на 
преходния остатък по тази дейност; 

2. За издръжка по дейности и параграф от бюджет 2010 година, местна 
дейност - 162 625 лв. 

3. За обекти по Инвестиционна програма: 
№ НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА Преходен 

остатък от 
2009 г. 

 ОБЩО І+ІІ+ІІІ+ІV 758,852
І. Целеви капитални вложения 75,561
 16 класно училище, гр.Съединение 47,881
 Преустройство на сградата на бившето парно в кв.2 по 

плана на града в спортна-тренировъчна зала 
20 780

 Машини и съоръжения в н.ч. 6900
 Метален кардекс 5 броя 3400
 Климатици 5 броя 3500
ІІ. Строителство, основен ремонт и реконструкция 273,188
 Реконструкция на тласкателен водопровод от с. Н.Герово 

за с.Драгомир -1000 м с Ф160 РЕ-НД-дялво участие 
20000

 Основен ремонт на общинска сграда УПИ V в кв.33, 
определена за РПУ 

248188

 Отчуждаване на части от имоти, попадащи под общински 
път.улици, зелени площи и др. 

5000

ІІІ. Проучване и проектиране 21000
 Проектиране на ел.осветление от ж.п. прелеза до портала 

на ГОТМАР 
Проектиране на водопровод за питейна вода гр. Съединение 

3 000

18000



І-ви етап 
ІV. Текущи ремонти в т.ч. 389103
А. Населени места 360393
 Град Съединение 268188
 Ремонт настилки на улици в града 164000
 Ремонт пътни знаци, маркировки, ограждения и др. 7 000
 Досъбаряне и разчистване на автобусната спирка и 

възстановяване на общата стена с наличния ТП 
3 000

 Вътрешен ремонт в сградата на Общинска администрация 18 000
 Частичен ремонт отоплит. Инсталация и котелно сграда 

Общинска администрация 
4 000

 Събаряне или укрепване на сгради, опасни от 
самострутване 

6 000

 Ремонт тоалетни Автостанция, гр. Съединение 900
 Ремонт бордюри и тротоарни настилки 40 000
 Ремонт на автоспирките в града 12 000
 Почистване на отводнителни канали, шахти и корекции на 

реки и дерета 
Косачки 2 бр. 

10 000

3288
 Село Драгомир 10000
 Ремонт улица „11-та” 3 000
 Ремонт улица „38-ма” 3 000
 Ремонт улица „Митрополит Арсений” 4 000
 
 Село Найден Герово 12000
 Ремонт трошенокаменна настилка на улица „24-та” 

с.Н.Герово 
12 000

 Село Правище 12000
 Частичен ремонт на настилките по ул.”2”, 

„8”,”10”,”12”,”22” и „27” 
12 000

 Село Голям Чардак 7500
 Ремонт ул. „П.Яворов” 2 000
 Ремонт ул. „Стоил Кашилски” 1 500
 Ремонт на пенсионерски клуб 1 000
 Ремонт ул. „Найаден Пенчев” 1 500
 Ремонт ул. „Рангел Попов” 1 500
 Село Малък Чардак 3600
 Частичен ремонт трошенокаменната настилка на улица 

„Роза” 
600

 Ремонт и подравняване на ул. „Изток” в ниската част 3 000
 Село Царимир 24100
 Ремонт обреден дом на гробищен парк УПИ гробище, кв.36 1000
 Ремонт на спортна зала на стадиона-ремонт покрива, 

ремонт на банята и външно и вътрешно боядисване 
3 000

 Косачка 3600
 Ремнт на улици „Максим Горки”, „Севастопол”, „Княз 

Церетелев” и „Мадара” 
10 000

 Ремонт настилка тротоари и частично отводняване на улици 3 000
 Ремонт на покрива на Читалището и физкултурния салон 3500
 Село Церетелево 3105
 Закупуване на косачка 1105
 Ремонт на покрива на църковния храм „Св.Димитър” 

с.Церетелево 
2 000

 Село Неделево 11400



 Затваряне на водопроводен пръстен от о.т.20 до о.т.465 в 
кв.25 и кв.26 на с.Неделево-дялово участие 
Направа на тротоарна настилка  по ул. _-та” и 
отводняването и 
Отводняване на пространсвото до ТП в  центъра на селото 

8 000

2600
800

 Село Любен 8 500
 Ремонт и чакълиране на ул. „8-ма” 2 000
 Ремонт на олуците и част от покрива на сграда кмество 700
 Ремонт пътеки, входна врата и др. в гробищния парк на 

селото 
2 000

 Направа на тротоарна н-ка по ул. „1-ва” от моста на 
шосето до Т.П. 

2 000

 Подравняване на улици с грейдер 1 000
 Почистване и разширяване на отводнителни канавки по 

улици 
800

Б Детски градини 14400
 ЦДГ „8-ми март” град Съединение 1600
 Монтаж 6 бр. комарници и подмяна 1 бр. дървен прозорец с 

нов от PVC дограма със стъклопакет в кухненския блок 
600

 Закупуване и монтаж на щори на 4-те тераси 1 000
 ЦДГ „Светлина”, село Царимир 6 500
 Ремонт на терасата на челната фасада 2 500
 Ремонт на физкултурен салон-подмяна на балатум и 

боядисване с латекс 
2 500

 Оборудване на двора с още един сенник и ремонт пейки 1 500
 ЦДГ „Авлига” село Голям Чардак 6300
 Претърсване на целия покрив на градината и складовете 6 000
 Ремонт и боядисване на оградата и детските съоръжения 300
В Детски ясли 14310
 ДЯ „Недялка Шилева” гр. Съединение 14310
 Ремонт на хидроизолацията и ламаринените обшивки над 

кухненския блок, коридора и складовете 
5 000

 Частични вътрешни ремонти и профилактики-боядисване, 
фаянс, „ВиК”, ел. отоплителна инсталация и др. в 
основната сграда и кухненския блок 

5 000

 Направа на 10 бр. Отваряеми комарници 300
 Закупуване на косачка за зелените площи 1 010
 Подмяна на вратите в кухненския блок 3 000
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-14 
Гласували „за”-14 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   

 
 
Вярно с оригинала; 



 
Препис! 

 
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 305 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
23.08.2010 година, протокол №23 

 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №262 от 28.01.2010 година за 
Разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи определени със 
ЗДБРБ за 2010 година. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с §5 от  Закона за 

изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2010 година, предвид фактическите 
основания в Предложение от Кмета на община Съединение с вх.№94/03.08.2010 
година, Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 

Р Е Ш И: 
 

1. Изменя и допълва свое Решение №262 от 28.01.2010 година за 
разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи определени със 
ЗДБРБ за 2010 година 
 2. Разпределя целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 118 
900 лв., определени със Закон за изменение и допълнение на Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2010 година, както следва: 
 - Разпределя целевата капиталова сулсидия по обекти в размер на 54 400 
лв., както следва: 
№ Наименование на обекта Целева 

капиталова 
субсидия 
било 

Целева 
капиталова 
субсидия 
става 

  64 000 54 400
1. Машини и съоръжения в т.ч. 14 000 14 000
 Телефонна централа 9 000 9 000
 Компютри 5 000 5 000
2. Закупуване на НДА-Програмен продукт, 

който чете цифров модел на кадастрални 
карти МКАТ 

3 000 3 000

3. Вертикална планировка на пространството, 
източно от сградата на общинска 
администрация 

15 000 15 000

4. Изработване на лесоустройствен проект на 
общинските гори 

10 000 10 000

5. Проектиране благоустрояването двора на 
Детските ясли в град Съединение 

8 000 6 400

6. Проектиране подмяна на ОВ инсталация на 
ДЯ „Н.Шилева” гр.Съединение 

8 000 0

7. Закупуване на 4 бр. стерилизатори в ЦДГ 
„8-ми март”  

6 000               
6 000 

 - Разпределя целевата капиталова субсидия, предназначена за изграждане 
и основен ремнт на общинските пътища по обекти в размер на 64 500 лв., както 
следва: 
 
№ Наименование на обекта Целева Целева 



/Ремонт на общински пътища/ 
 

капиталова 
субсидия 
било 

капиталова 
субсидия 
става 

  75 900 64 500
1. Път PDV2340/стар ІV-64248/-град 

Съединение-с.Голям Чардак-текущ 
ремонт/изкърпване и частично 
преасфалтиране на асфалтова настилка, 
подравняване на банкетите с грейдер, 
възстановяване на 3 броя парапети на 
наличните мостове и водостоци и допълване 
пътни знаци. 

35 900 29 500

2. Път PDV2341/стар ІV-64606/-село Неделево-
с.Церетелево-с.Царимир-границата с община 
Калояново/ за път ІІ-64/-текущ 
ремонт/изкърпване и частично 
преасфалтиране на асфалтова настилка, 
подравняване на банкетите с грейдер, 
възстановяване на пътна маркировка и 
допълване пътни знаци/. 

25 000 25 000

3. Път PDV1342/стар ІV-80045/-град 
Съединение-с.Найден Герово-с.Драгомир-
текущ ремонт/изкърпване и частично 
преасфалтиране на асфалтова настилка, 
подравняване на банкетите с грейдер и 
допълване пътни знаци. 

10 000 7 000

4. Път PAZ2123/стар ІV-37051/-село Драгомир-
границата с община Пазарджик /за 
с.Тополидол/-текущ ремонт/изкърпване и 
частично преасфалтиране на асфалтова 
настилка и допълване пътни знаци. 

5 000 3 000

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-14 
Гласували „за”-14 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   

 
 
Вярно с оригинала; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 306 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
23.08.2010 година, протокол №23 

 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №263 от 28.01.2010 година за 
Приемане на Поименния списък на обектите за строителство и основен ремонт, 
за придобиване на ДМА и за проучвателни и проектни работи /Инвестиционна 
програма/ на Община Съединение за 2010 година. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка със  Закона за 

изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2010 година, предвид фактическите 
основания в Предложение от Кмета на община Съединение с вх.№96/03.08.2010 
година, Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 

Р Е Ш И: 
 

1. Изменя и допълва свое Решение №263 от 28.01.2010 година за Приемане 
на Поименния списък на обектите за строителство и основен ремонт, за 
придобиване на ДМА и за проучвателни и проектни работи /Инвестиционна 
програма/ на Община Съединение за 2010 година. 
 2. Приема списък на обектите за строителство и основен ремонт, за 
придобиване на ДМА и за проучвателни и проектни работи /Инвестиционна 
програма/ на Община Съединение за 2010 година, съгласно Приложение №1. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-14 
Гласували „за”-14 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   

 
 
Вярно с оригинала; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 307 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
23.08.2010 година, протокол №23 

 
ОТНОСНО: Утвърждаване числеността на персонала в местни дейности. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка със  Закона за 
изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2010 година, предвид фактическите 
основания в Предложение от Кмета на община Съединение с вх.№95/03.08.2010 
година, Общински съвет град Съединение,  

 
 

Р Е Ш И: 
 

Утвърждава числеността в местни дейности, както следва: 
 - Други дейности по образованието /лагер/    - 0,5 щат 
 - Клуб на пенсионера       - 5   щата 
 - Чистота         - 5,5 щата 
 - Други дейности по опазване на околната среда   - 2   щата 
 - Спортни бази за спорт за всички     - 3   щата 
 - Обредни домове и зали       - 1   щат 
 - Автогара         - 2   щата 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-14 
Гласували „за”-14 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   

 
 
Вярно с оригинала; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Препис! 

 
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 308 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
23.08.2010 година, протокол №23 

 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №265 от 28.01.2010 година за 
Приемане Бюджета на Община Съединение за 2010 година. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл.12 от ЗОБ, във връзка с 
разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2010 година и 
Наредбата за условията и реда за съставянето, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет, предвид фактическите основания в Предложение от Кмета на 
община Съединение с вх.№92/03.08.2010 година, Общински съвет град 
Съединение, след поименно гласуване 

 
 

Р Е Ш И: 
 

Изменя и допълва свое Решение №265 от 28.01.2010 година за Приемане на 
Бюджета  за 2010 година по прихода и разхода, по функции и дейности на 
Община Съединение, както следва: 

 

  НАИМЕНОВАНИЕ СУМА 
1 ПРИХОДИ 4856106

  Приходи от държавна дейност 2199248
  Обща субсидия за  държавна дейност 1850416

  
Получени от общини целеви трансфери 
Трансфери 

59600
74877 

  Финансиране на дефицита 214355
  Приходи от общинска дейност 2656858
  Имуществени данъци 231576
  Неданъчни приходи 631504
  Обща изравнителна субсидия  579300

  Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 16500
  Целева субсидия за капиталови разходи 118900

  
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и 
извънбюджтни сметки и фондове -8216

  Финансиране на дефицита 1087294
2 РАЗХОДИ 4856106

  Разходи за държавна дейност 2199248
  Общи държавни служби 510542



122 Общинска администрация 510542 
  Отбрана и сигурност в т.ч. 74066
219 Други дейности по отбраната 44379 
239 Други дейности по вътрешната сигурност 10597 
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии 19090 
  Образование 1189528
311 ЦДГ 266372 
318 ППДГ 49703 
322 Общообразователни училища 837609 
337 
389 

Извънучилищни дейности 
Други дейности по образованието 

7447 
28397 

  Здравеопазване 144872
431 Детски ясли 116964 
437 
469 

Здравен кабинет в детски градини и училища 
Други дейности по здравеопазването 

26625 
1283 

  Социално осигуряване и грижи 181860
526 
532 

Центрове за обществена подкрепа 
Програми за временна заетост 

75099 
74877 

559 Др.сл. и дейн. по осиг.,подпомагане и заетостта 31884 
  Почивно дело, култура, религиозни дейности 97635
713 Спорт за всички 5230 
738 

 
Читалища 
Икономически дейности и услуги 

92405 
                 745     

 898 
 
 
 
 

Други дейности по икономиката 
 
 
Дофинансиране на държавни дейности от общински 
приходи 

745 

86298

  Общи държавни служби 52188
122 Общинска администрация 52188 
  Образование 24610
389 Други дейности по образованието 24610 
  Почивно дело, култура, религиозни дейности 9500
738 Читалища 9500 
  Разходи за общинска дейност 2570560
  Изпълнителни и законодателни органи в т.ч. 867313
122 Общинска администрация 827362 
123 Общински съвети 39951 
  Отбрана и сигурност в т.ч. 15000
239 
284 

Други дейности по вътрешната сигурност 
Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии 

5000 
10000 

  Образование 197905
311 ЦДГ 195982 
389 Други дейности за децата 1923 
  Здравеопазване 120062
431 Детски ясли 120062 



  Социално осигуряване и грижи 26412
525 Клуб на пенсионера 26412 

  
Жилищно строит., БКС, опазв. окол. ср. и устр. на 
терит. 1099479

603 ВиК 54500 
604 Осветление на улици и площади 116651 
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа 289640 
619 Други дейности по жил.стр.,бкс и регион.разв. 24800 
622 Озеленяване 25688 
623 Чистота 571010 
629 Други дейности по благоустройство и опазване околната среда 17190 
  Почивно дело, култура, религиозна дейност 131646
714 Спортни бази за спорт за всички 104273 
745 Обредни домове и зали 24873 
759 Други дейности по културата 2500 
  Икономически дейности и услуги 112743
832 Служ. и д-ст поддърж. рем. изграждане на пътища 88763 
849 Автогара 23980 

 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-14 
Гласували „за”-14 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   

 
 
Вярно с оригинала; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 309 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
23.08.2010 година, протокол №23 

 
ОТНОСНО: Допълване списъка на длъжностите и на лицата, които имат право на 
транспортни разноски на педагогическия персонал в делегираните от държавата 
дейности, финансирани от общинския бюджет, които пътуват от местоживеенето 
до работното си място и обратно. 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 83 от ПМС 
№324/30.12.2009 година, обнародвано в ДВ, бр.3/12.01.2010 г. За изпълнението 
на ДБРБ за 2010 г., предвид фактическите основания в Предложение от Кмета на 
община Съединение с вх.№97/03.08.2010 година, Общински съвет град 
Съединение, след поименно гласуване 

 
Р Е Ш И: 

 
Допълва списъка на длъжностите и на лицата, които имат право на 

транспортни разноски на педагогическия персонал в делегираните от държавата 
дейности, финансирани от общинския бюджет, които пътуват от местоживеенето 
до работното си място и обратно, както следва: 

1. ЦДГ „Авлига” село Голям Чардак-Спаска Стоянова Попова-старши 
учител, пътуваща по направление гр.Съединение-с.Г.Чардак-
гр.Съединение, считано от 21.07.2010 година. 

2. СОУ „Хр.Ботев” гр. Съединение – Петър Йорданов Нейчев-
директор, пътуващ по направление гр.Пловдив-гр.Съединение-гр. 
Пловдив, считано от 30.07.2010 г. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-14 
Гласували „за”-14 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   

 
 
Вярно с оригинала; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 310 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
23.08.2010 година, протокол №23 

 
ОТНОСНО: Участие на Община Съединение в създаване на Регионално сдружение за 
експлоатиране на регионално депо с. Цалапица и Регионално сдружение за 
експлоатиране на регионално съоръжение-село Шишманци. 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в Предложение от Кмета на община Съединение с вх.№98/06.08.2010 
година, Общински съвет град Съединение 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие Община Съединение да участва в сдружение за 

експлоатиране на регионално депо с. Цалапица, а след закриване на същото в 
Регионално сдружение за експлоатиране на регионално съоръжение-село 
шишманци. 

2. Възлага на Кмета на Облщина Съединение да извърши необходимите 
дейности по изпълнение на настоящото решение. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-14 
Гласували „за”-14 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   

 
 
Вярно с оригинала; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 311 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
23.08.2010 година, протокол №23 

 
 

ОТНОСНО: Приемане „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от 
социални услуги в община Съединение. 
 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.3 от 
ППЗСП, предвид фактическите основания в Предложение от Кмета на община 
Съединение с вх.№81/25.06.2010 година, Общински съвет град Съединение 

 
 

Р Е Ш И: 
 
 

Приема „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални 
услуги в община Съединение”. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-14 
Гласували „за”-14 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   

 
 
Вярно с оригинала; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Препис! 

 
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 312 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
23.08.2010 година, протокол №23 

 
 

ОТНОСНО: Опрощаване на задължения на Кооперация „Земеделска кооперация 
Прогрес 2003” към Община Съединение. 
 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в Предложение от Кмета на община Съединение с вх.№88/21.07.2010 
година, Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 

 
 

Р Е Ш И: 
 
 

Опрощава задължение в размер на 921.60 лева /деветстотин двадесет и 
един лева и шестдесет стотинки/, дължимо в полза на Община Съединение от 
Кооперация „Земеделска кооперация Прогрес 2003 година”, поради обявяване в 
несъстоятелност на последната и заличаването и в търговския регистър. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   

 
 
Вярно с оригинала; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 313 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
23.08.2010 година, протокол №23 

 
 

ОТНОСНО: Заявление с вх.№53-00-158/16.06.2010 година от Димитър Петров 
Клинков, представляващ ЕТ „Димитър Клинков-Супер”. 
 
 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет град 
Съединение,  

 
 

Р Е Ш И: 
 
 

Отлага за следващо заседание на Общински съвет разглеждането на 
заявление от Димитър Петров Клинков, представляващ ЕТ „Димитър Клинков-
Супер”. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-11 
Гласували „за”-11 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   

 
 
Вярно с оригинала; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 314 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 
23.08.2010 година, протокол №23 

 
 

ОТНОСНО: Молба от Стоян Донков Георгиев от село Малък Чардак. 
 
 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет град 
Съединение,  

 
 

Р Е Ш И: 
 
 

Отхвърля молбата на Стоян Донков Георгиев от село Малък Чардак, за 
отпускане на финансова помощ от бюджета на община Съединение. 

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-11 
Гласували „за”-11 
Гласували „Против”-няма 
Гласували „въздаржал се” - няма   

 
 
Вярно с оригинала; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
            



О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 315 

на Общински съвет – Съединение, прието на извънредно заседание, проведено на 
01.09.2010 година, протокол №24 

 
ОТНОСНО: Определяне размера на разходите за провеждане на празника на град 
Съединение-честване 125 години от Съединението на Княжество България с 
Източна Румелия. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в предложение от Кмета на община Съединение с вх.№102/26.08.2010 
година, Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 

 
Р Е Ш И: 

 
 

Утвърждава разходите за провеждане на празника на град Съединение-
честване 125 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия, 
в размер до 10000,00/десет хиляди/ лева. 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            



О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 316 

на Общински съвет – Съединение, прието на извънредно заседание, проведено на 
01.09.2010 година, протокол №24 

 
ОТНОСНО: Докладна записка от Председателя на Общински съвет град Съединение. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в докладна записка от Председателя на Общински съвет град 
Съединение с вх.№103/31.08.2010 година, Общински съвет град Съединение, след 
поименно гласуване 
 

 
Р Е Ш И: 

 
 
 

Награждава Кръстю Кръстев Манчев с парична награда в размер на 
150,00/сто и петдесет/ лева и грамота за дейността му като общественик. 

Средствата да бъдат изплатени от бюджета на Общински съвет град 
Съединение. 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
  
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

            



О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 317 

на Общински съвет – Съединение, прието на извънредно заседание, проведено на 
01.09.2010 година, протокол №24 

 
ОТНОСНО: Устно предложение от Виолета Запрянова Аргилашка-общински съветник. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, ал.3 от 
Наредба №25 от 29.07.2008 година за условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги на населението и 
икономиката в селските райони”, от Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2007-2013 г., Общински съвет град Съединение 
 
 

 
Р Е Ш И: 

 
 

1. Възлага на Анета Лазарова Атанасова – Председател на НЧ 
„Съединение”, да подготви и подаде пред компетентните органи проект за 
подобряване на енергийната ефективност /ремонт/на НЧ „Съединение” град 
Съединение. 
 2. Общински съвет град Съединение удостоверява, че дейностите по 
проекта отговарят на приоритетите на Общински план за развитие на община 
Съединение 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Препис; 

            
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 318 

на Общински съвет – Съединение, прието на извънредно заседание, проведено на 
29.09.2010 година, протокол №25 

 
ОТНОСНО: Включване на община Съединение в проект за въвеждане на 
задължителна предучилищна подготовка за деца, навършили петгодишна възраст 
от учебната 2010-2011 година. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в предложение с вх.№106/13.09.2010 година от Кмета на Община 
Съединение, Общински съвет град Съединение 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

Дава съгласие Община Съединение да се включи в проекта за въвеждане на 
задължителната предучилищна подготовка за деца, навършили петгодишна възраст 
от учебната 2010-2011 година. 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-14 
Гласували „за”-14 
Гласували „против”-няма 
Гласували „въздържал се”-няма 
      Вярно с оригинала! 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Препис; 
            

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 319 

на Общински съвет – Съединение, прието на извънредно заседание, проведено на 
29.09.2010 година, протокол №25 

 
ОТНОСНО: Допускане на изключения от необходимия минимален брой ученици в 
паралелката в ХІ клас на СОУ „Христо Ботев” гр. Съединение за учебната 2010-
2011 година. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.1, 
т.2 и чл.11а, ал.2 и ал.3 от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОМН, предвид 
фактическите основания в предложение с вх.№113/27.09.2010 година от Кмета на 
Община Съединение, Общински съвет град Съединение 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

1. Утвърждава съществуването на паралелка в ХІ клас на СОУ „Христо 
Ботев” град Съединение с 15 ученика за учебната 2010-2011 година. 

2. Задължава директора на СОУ „Христо Ботев” град Съединение на 
основание чл.11, ал.2 от Наредба №7 на МОМН, да осигури средствата по единни 
разходни стандарти за издръжка на учениците в разликата между изискуемия 
минимален брой ученици и реалната пълняемост на паралелката от делегирания 
бюджет на училището, предвид реализирания преходен остатък от предходната 
бюджетна година. 

 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-14 
Гласували „за”-14 
Гласували „против”-няма 
Гласували „въздържал се”-няма 
       
 

Вярно с оригинала! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис; 
            

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 320 

на Общински съвет – Съединение, прието на извънредно заседание, проведено на 
29.09.2010 година, протокол №25 

 
ОТНОСНО: Актуализиране и допълване на общинския план за развитие на Община 
Съединение 2007-2013 година. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в предложение с вх.№110/24.09.2010 година от Кмета на Община 
Съединение, Общински съвет град Съединение 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

Допълва Общинския план за развитие на община Съединение 2007-2013 
година в Преоритет ІІ.Поддържане и доизграждане на инфраструктурата. 
Опазване на околната среда, Цел ІІ.3. Съхраняване на природните дадености и 
опазване на околната среда. Дейност ІІ.3.1.6. Подобряване на състоянието на 
градската паркова среда и площада в град Съединение-проектиране и 
строителство 2010-2012 година – 1 200 000 лв. 

 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-14 
Гласували „за”-14 
Гласували „против”-няма 
Гласували „въздържал се”-няма 
       
 

Вярно с оригинала! 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Препис; 
            

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 321 

на Общински съвет – Съединение, прието на извънредно заседание, проведено на 
29.09.2010 година, протокол №25 

 
ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по Наредба №1 от 08.02.2007 година, за 
условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в предложение с вх.№112/24.09.2010 година от Кмета на Община 
Съединение, Общински съвет град Съединение 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

1. Дава съгласие  Община Съединение да кандидатства за финансиране по 
Наредба 01 от 08.02.2007 година за условията и реда за финансово подпомагане 
на спортни дейности с проект: „Реконструкция и модернизация на спортен 
комплекс-стадион с. Царимир, общ. Съединение, находящ се в УПИ ІІ, кв. 46, с 
площ от 28 750 кв.м., общинска собственост”. 

2. Дейностите по проекта изцяло отговарят на приоритети на Общинския 
план за развитие на Община Съединение 2007-2013 година 

 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-14 
Гласували „за”-14 
Гласували „против”-няма 
Гласували „въздържал се”-няма 
       
 

Вярно с оригинала! 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Препис; 

            
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 322 

на Общински съвет – Съединение, прието на извънредно заседание, проведено на 
29.09.2010 година, протокол №25 

 
ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по „Програма за развитие на селските райони 
за периода 2007-2013 година, Мярка 322”. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в предложение с вх.№111/24.09.2010 година от Кмета на Община 
Съединение, Общински съвет град Съединение 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

1. Дава съгласие  Община Съединение да кандидатства за финансиране по 
Оперативна програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 
година, Мярка 322, с проект: „Обновяване и реконструкция на градска паркова 
среда и площада, находящи се в УПИ ІХ-зеленина и КОО, в кв. 42, град 
Съединение, обл. Пловдив”, по Програмата за развитие на селските райони 
2007-2013 година между Държавен фонд „Земеделие” и Община Съединение. 

2. Дейностите по проекта изцяло отговарят на приоритети на Общинския 
план за развитие на Община Съединение 2007-2013 година 

 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-14 
Гласували „за”-14 
Гласували „против”-няма 
Гласували „въздържал се”-няма 
       
 

Вярно с оригинала! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Препис; 

            
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 323 

на Общински съвет – Съединение, прието на извънредно заседание, проведено на 
29.09.2010 година, протокол №25 

 
ОТНОСНО: Предоставяне за ползване на спортен комплекс – с.Царимир на СНЦ ФН 
„Тракия-Царимир 94”. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС, чл.22, 
ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, предвид фактическите основания в предложение с вх.№112/24.09.2010 
година от Кмета на Община Съединение, Общински съвет град Съединение, след 
поименно гласуване 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

1. Отдава под наем на Сдружение с нестопанска цел ФК „Тракия-Царимир-
94” недвижим имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІІ-за спортен 
комплекс, кв. 46, с площ от 28750 кв.м., ведно с построената 2МС от 98 
кв.м., находящи се в землището на село Царимир, общ.Съединение, за срок до 
прекратяване дейността на сдружението и заличаването му от Регистъра за 
юридически лица с нестопанска цел, но не по-дълъг от 5 години, срещу 
заплащане на наемна цена в размер на таксата за ползване на общински 
стадиони, определена в Наредбата за определянето и администрирането на 
местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Съединение 
за времето на реалното ползване на имот. 

2. Упълномощава Кмета на Община Съединение да сключи договор за наем 
със Сдружение с нестопанска цел ФК „Тракия-Царимир-94”, при условията на т.1 
от настоящото решение. 

 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой общински съветници-17 
Общ брой гласували-14 
Гласували „за”-14 
Гласували „против”-няма 
Гласували „въздържал се”-няма 
      Вярно с оригинала! 
 
 
 
 
      



                           Препис;  
         

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 324 

на Общински съвет – Съединение, прието на извънредно заседание, проведено на 
28.10.2010 година, протокол №26 

 
ОТНОСНО: Кандидатстване с проект пред Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството, Оперативна програма „Регионално развитие” по 
Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество” Операция 4.1. 
„Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG 161РО001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за 
предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, предвид фактическите 

основания в предложение с вх.№123/18.10.2010 година от Кмета на Община 
Съединение, Общински съвет град Съединение, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие Община Съединение да кандидатства за финансиране по  
Оперативна програма „Регионално развитие” по Приоритетна ос 4: „Местно 
развитие и сътрудничество” Операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”, 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/4.1-
04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 
178 малки общини”, с проект „Разширение и корекционни мероприятия на река 
Потока в регулацията на град Съединение от км. 1+601 до км.2 +227, община 
Съединение, обл. Пловдив – ІІІ етап от км.2 +052 до км. 2 +227”. 

2.  Община Съединение ще осигури 5% собствен принос по проекта. 
3. Община Съединение Декларира, че предназначението на обекта няма да 

бъде променено за период не по-малък от 5 години след приключване на 
проекта. 

4. Дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за 
развитие на Община Съединение 2007-2013 година. 

 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
„Против и въздържали се”-няма 
 
      Вярно с оригинала! 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           Препис;  
         

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 325 

на Общински съвет – Съединение, прието на извънредно заседание, проведено на 
28.10.2010 година, протокол №26 

 
 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №305, прието на редовно 
заседание, проведено на 23.08.2010 година, за Разпределение на целевата 
субсидия за капиталови разходи определени със ЗДБРБ за 2010 година.  

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с §5 от Закон за 

изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България 
за 2010 г., предвид фактическите основания в предложение с 
вх.№118/12.10.2010 година от Кмета на Община Съединение, Общински съвет град 
Съединение, след поименно гласуване 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

Изменя и допълва Решение №305, прието на редовно заседание, проведено 
на 23.08.2010 г., в т.1 за разпределяне на целавата капиталова субсидия по 
обекти в размер на 54 400 лв., като придобива следното съдържание: 

 
 
 
 

№ Наименование на обекта Целева 
капиталова 
субсидия 
било 

Целева 
капиталова 
субсидия 
става 

  54 400 54 400
1. 16 класно училище, гр.Съединение 0 24 040
2. Машини и съоръжения в т.ч. 14 000 14 000
 Телефонна централа 9 000 9 000
 Компютри 5 000 5 000
3. Закупуване на НДА-Програмен продукт, 

който чете цифров модел на кадастрални 
карти МКАТ 

3 000 3 120

4. Вертикална планировка на пространството, 
източно от сградата на общинска 
администрация 

15 000 0

5. Изработване на лесоустройствен проект на 
общинските гори 

10 000 0

6. Проектиране благоустрояването двора на 
Детските ясли в град Съединение 

6 400 6 400

7. Закупуване на 3 бр. стерилизатори в ЦДГ 
„8-ми март” 

6 000               
6 840 

 
 



     ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
„Против и въздържали се”-няма 
 
      Вярно с оригинала! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис;  
    

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 326 

на Общински съвет – Съединение, прието на извънредно заседание, проведено на 
28.10.2010 година, протокол №26 

 
 

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно на Сдружение за отглеждане и развъждане 
на Маришките овце представлявано от доц. Д-р Дойчо Димов-председател на 
сдружението, 1000/хиляда/ лева за награден фонд.  

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, предвид фактическите 

основания в предложение с вх.№120/13.10.2010 година от Кмета на Община 
Съединение, Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

Предоставя безвъзмездно на Сдружение за отглеждане и развъждане на 
Маришките овце, 1000/хиляда/ лева за награден фонд. 

 
 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
„Против и въздържали се”-няма 
 
      Вярно с оригинала! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис;  
    

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 327 

на Общински съвет – Съединение, прието на извънредно заседание, проведено на 
28.10.2010 година, протокол №26 

 
 

ОТНОСНО: Плащане на задължение в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 28 538 
.03 лв. 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в предложение с вх.№119/13.10.2010 година от Кмета на Община 
Съединение, Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

Да бъде изплатена в полза на ДФ „Земеделие” сумата от 28 538.03 
лв./двадесет и осем хиляди петстотин тридесет и осем лева и три стотинки/ и 
лихва – 5 517.25/пет хиляди петстотин и седемнадесет лева и двадесет и пет 
стотинки, представляваща санкция за неизпълнение на договор за финансова 
помощ №3422/11.10.2007 година. 

 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
„Против и въздържали се”-няма 
 
      Вярно с оригинала! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис;  
    

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 328 

на Общински съвет – Съединение, прието на извънредно заседание, проведено на 
28.10.2010 година, протокол №26 

 
 

ОТНОСНО: Дарение на 4 бр. употребявани компютърни конфигурации, собственост 
на община Съединение в полза на Полицейски участък гр.Съединение към РУП с. 
Труд, ОД на МВР гр. Пловдив. 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в предложение с вх.№117/11.10.2010 година от Кмета на Община 
Съединение, Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

Община Съединение да дари 4 броя употребявани компютърни конфигурации 
на новоразкрития Полицейски участък гр. Съединение към РУП с. Труд, ОД на 
МВР гр. Пловдив. 

 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
„Против и въздържали се”-няма 
 
      Вярно с оригинала! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Препис;  
    

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 329 

на Общински съвет – Съединение, прието на извънредно заседание, проведено на 
28.10.2010 година, протокол №26 

 
 

ОТНОСНО: Допълване списък на длъжностите и на лицата, които имат право на 
транспортни разходи, които пътуват от местоживеенето до работното си място и 
обратно. 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в предложение с вх.№116/07.10.2010 година от Кмета на Община 
Съединение, Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 
 

Р Е Ш И: 
 

Допълва списък на длъжностите и на лицата, които имат право на 
транспортни разходи, които пътуват от местоживеенето до работното си място и 
обратно, както следва: 

Йорданка Стоянова Кичукова-зам.кмет на община Съединение, пътуваща по 
направление с.Царимир-гр.Съединение-с.Царимир, считано от 27.09.2010 г. 

 
 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
„Против и въздържали се”-няма 
 
      Вярно с оригинала! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис;  
    

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 330 

на Общински съвет – Съединение, прието на извънредно заседание, проведено на 
28.10.2010 година, протокол №26 

 
 

ОТНОСНО: Удължаване срока на договор за концесия на обект-публична общинска 
собственост, съставляващ: Язовир „Гичита” с имотен №000322, с площ от 
566.005 дка по КВС на с. Церетелево. 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в предложение с вх.№126/19.10.2010 година от Кмета на Община 
Съединение, Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие да бъде удължен срокът на договора за концесия за 
предоставяне особено право на ползване върху обект-язовир с площ от 566,005 
дка, представляващ имот №000322 в землището на село Церетелево, общ. 
Съединение, сключен между Община Съединение като Концедент и ЕТ „Раполи-
Радослав Динчев” като Концесионер, до 25 години, считано от 31.01.2000 г. 

2. Упълномощава Кмета на община Съединение да сключи допълнително 
споразумение към Договор за концесия, сключен между Община Съединение и ЕТ 
„Раполи-Радослав Динчев”, за удължаване на срока до 25 години, считано от 
31.01.2000 г., при запазване на всички други условия и изисквания, залегнали 
в Договора и определени с решението за откриване на процедура. 

3. Възлага на Кмета на Община Съединение изпълнение на решението. 
 

 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
„Против и въздържали се”-няма 
 
      Вярно с оригинала! 
 

 
 

 
 

 



Препис;  
    

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 331 

на Общински съвет – Съединение, прието на извънредно заседание, проведено на 
28.10.2010 година, протокол №26 

 
 

ОТНОСНО: Предаване на архивни документи на Кооперация „Гигант” гр. 
Съединение в Обединено архивно стопанство-гр. Пловдив за периода 1993-2005 
година. 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в предложение с вх.№125/19.10.2010 година от Кмета на Община 
Съединение, Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие да бъдат  отпуснати 2 500 лв. за обработка и предаване 
на разплащателните ведомости и други ценни документи на Кооперация „Гигант”-
гр. Съединение в Обединено архивно стопанство-Пловдив. 

2. Задължава Кмета на общината да сключи договор с фирма, която да 
извърши обработването и предаването на документите на Кооперация „Гигант” 
гр. Съединение в Обединено архивно стопанство-Пловдив. 

 
 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
„Против и въздържали се”-няма 
 
      Вярно с оригинала! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Препис;  

    
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 332 

на Общински съвет – Съединение, прието на извънредно заседание, проведено на 
28.10.2010 година, протокол №26 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на молби за помощи от жители на община Съединение. 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет град 
Съединение 
 
 

Р Е Ш И: 
 

Отхвърля молба с вх.№108/20.09.2010 г. от Боянка Тодорова Иванова от 
село Драгомир, с която е поискала строителни материали, и молба с вх. 
№109/21.09.2010 г. от Анка Иванова Кацарска от гр. Съединение, с която е 
поискана еднократна финансова помощ от бюджета на Община Съединение. 

 
 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-15 
Гласували „за”-12 
„Против”-1 
„въздържали се”-2 
 
      Вярно с оригинала! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис;  
    

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 333 

на Общински съвет – Съединение, прието на извънредно заседание, проведено на 
28.10.2010 година, протокол №26 

 
 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №85 на Общински съвет, прието на 
редовно заседание, проведено на 25.07.2008 г. 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 44 от Закона за 
народната просвета, предвид фактическите основания в предложение с 
вх.№129/26.10.2010 година, Общински съвет град Съединение, след поименно 
гласуване 
 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Изменя и допълва: 
т.1 от Решението, както следва: 
- наем от имоти публична общинска собственост, съгласно разпоредбите на 
чл. 14, ал.7 от ЗОС, т.е. при цени не по-ниски от утвърдените с Решение 
№144/12.07.2005 година и с Наредбата за определянето и администрирането 
на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община 
Съединение, Приложение №13 от същата. 
т.2 от Решението, както следва: 
- средствата от собствени приходи на училищата да постъпват по 
съответните им сметки, а собствените приходи на детските учебни 
заведения да постъпват по сметката на общината, след което в 
едномесечен срок да се превеждат по сметките на съответното учебно 
заведение. 
В останалата част Решението остава непроменено. 
 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
„Против” и „въздържали се”-няма 
 
 
 
      Вярно с оригинала! 
 

 



Препис;  
    

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

 
РЕШЕНИЕ  
№ 334 

на Общински съвет – Съединение, прието на извънредно заседание, проведено на 
28.10.2010 година, протокол №26 

 
 

ОТНОСНО: Предложение от Елена Събова Попова-общински съветник и директор на 
ДЯ „Недялка Шилева” гр. Съединение за Допълване на инвестиционната програма 
на Община Съединение за 2010 г. в раздел ІІІ „Проектиране” 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в предложение с вх.№131/27.10.2010 година, Общински съвет град 
Съединение,  
 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Добавя нова точса 8 към  Раздел ІІІ Проучване и проектиране от  
Инвестиционната програма на Община Съединение за 2010 г., както следва: 

Т.8 „Проектиране на автоматизирана поливна система за двора на ДЯ 
„Недялка Шилева” гр. Съединение” на стойност: 1 660.00/хиляда шестотин и 
шестдесет/ лв. с вкл. ДДС. 

2. Средствата да бъдат осигурени от неизползвания остатък по Раздел ІІ, 
т.7  от Инвестиционна програма за 2010 година. 

 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
„Против” и „въздържали се”-няма 
 
 
 
      Вярно с оригинала! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                   Препис;   
        

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 335 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.12.2010 година, протокол №27 

 
ОТНОСНО: Частична промяна на ПУП-ПРЗ с цел преотреждане на УПИ VІІ-детска 
площадка от кв. 52 по плана на село Голям Чардак, общ.Съединение. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, 

ал.1 от ЗОС, предвид фактическите основания в предложение с 
вх.№152/02.12.2010 година от Кмета на Община Съединение, Общински съвет град 
Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за освобождаване на УПИ VІІ-детска площадка от кв. 52 
по плана на село Голям Чардак, който не е бил отчуждаван, няма  средства за 
отчуждаване и няма необходимост от допълнителен терен за детска площадка и 
преотреждането му за имота, от който е съставен. 

2.  Съгласува Протокол №1, точка 1 от 16.03.2010 година на ЕСУТ при 
Община Съединение, който на основание чл.134, ал.2, т.1 и чл. 208 от ЗУТ за 
изменение на ПУП-ПРЗ като от УПИ VІІ-детска площадка от кв. 52 се образува 
нов УПИ VІІ-573, жил. строителство по плана на село Голям Чардак. 

3. Общинска администрация да продължи процедурата по изменение на ПУП-
ПРЗ. 

 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
„Против и въздържали се”-няма 
 
      Вярно с оригинала! 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           Препис;   
        

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 336 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.12.2010 година, протокол №27 

 
ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, съставляващ нива с имотен №140022 по 
КВС на град Съединение, общ.Съединение с площ от 1.488 дка, местност 
„Пилчарници”. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от 

ЗОС, чл. 58 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, предвид фактическите основания в предложение с 
вх.№153/11.12.2010 година от Кмета на Община Съединение, Общински съвет град 
Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за разпореждане с недвижим имот-частна общинска 
собственост, съставляващ имот №140022 с площ от 1,488 дка, местност 
„Пилчарници”, категория на имота при неполивни условия-четвърта по КВС на 
гр. Съединение, общ. Съединение. 

2.  Възлага на Кмета на Община Съединение да проведе процедура за 
продажба, чрез публичен  търг или публично оповестен конкурс на посочения в 
т.1 от настоящото решение имот при начална продажна цена, не по-ниска от 
определената от независим лицензиран оценител и възлизаща на 1414,00 
лева/хиляда четиристотин и четиринадесет лева/. 

3. Плащането на достигнатата крайна цена, ведно със законоустановените 
данъци, такси и режийни разноски, изчислени върху достигнатата крайна цена, 
да се извърши в лева, като не се допуска плащане с непарични платежни 
средства. 

4. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба 
със спечелилия процедурата участник. 

 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
„Против и въздържали се”-няма 
 
      Вярно с оригинала! 
                            
 
 
 
 
 
 
 



             Препис;   
        

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 337 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.12.2010 година, протокол №27 

 
ОТНОСНО: Промяна на начин на трайно ползване /НТП/ на общинска земеделска 
земя в землището на град Съединение 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.5 от 

ЗСПЗЗ, чл. 25, ал.3, т.4 и чл. 45и, ал.1 от ППЗСПЗЗ, предвид фактическите 
основания в предложение с вх.№145/25.11.2010 година от Кмета на Община 
Съединение, Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Изразява предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване 
на недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи поземлени 
имоти с: 

1.1. №000429 по КВС на град Съединение, НТП:пасище, мера с площ от 
1.077 дка, V категория, местност „До кариерата” при граници и съседи: 
им.№044012; им.№ 000644; им.№044022 и имот№010011, АОС №284/15.03.2010 г., 
вписан в СВ-Пловдив. 

1.2. №000430 по КВС на град Съединение, НТП: пасище, мера с плок от 
3,553 дка, V категория, местност „До кариерата”, при граници и съседи: 
им.№001011, им.№044022, им.№000590 и им.№010011, АОС №303/29.06.2010 г., 
вписан в СВ-Пловдив. 

 2. Определя срок на валидност на решението две години от датата на 
приемането му. 

3. Делегира права на Кмета на Община Съединение да извърши необходимите 
действия по  промяна начина на трайно ползване на описаните в т.1 от 
настоящото решение общински  недвижими имоти. 

  
 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
„Против и въздържали се”-няма 
 
      Вярно с оригинала! 
      
 
 
 
 
 
                     



             Препис;   
        

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 338 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.12.2010 година, протокол №27 

 
ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост, 
съставляващ УПИ ІІІ, квартал 3 по ПЗР на село Любен, общ.Съединение 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от 

ЗОС, чл. 48, ал.1, т.1, чл. 52, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, предвид фактическите 
основания в предложение с вх.№146/29.11.2010 година от Кмета на Община 
Съединение, Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за разпореждане с недвижим имот, частна общинска 
собственост, съставляващ УПИ ІІІ/трети/, с площ от 610/шестстотин и десет/ 
кв.м., квартал 3/три/ по ПЗР на село Любен, общ.Съединение. 

2. Възлага на Кмета на Община Съединение да проведе процедура за 
продажба чрез публичен търг на описаният в т.1 от настоящото решение имот, 
при цена, не по-ниска от 2930.00/две хиляди деветстотин и тридесет лв./без 
начислен ДДС, определена от независим лицензиран оценител. 

3. Плащането на достигната крайна цена, ведно със законоустановените  
данъци, такси и режийни разноски в размер на 2%, изчислени върху 
достигнатата крайна цена, да се извърши в лева, като не се допуска плащане с 
непарични платежни средства. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за покупко-продажба 
със спечелилия процедурата участник. 

 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
„Против и въздържали се”-няма 
 
      Вярно с оригинала! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Препис;   
        

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 339 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.12.2010 година, протокол №27 

 
ОТНОСНО: Управление на имот-общинска собственост, отдаден под наем за срок 
от 3 години, представляващ водоем /мочурище/ им. №000051, по КВС на с.Голям 
Чардак. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §78, ал.2 от ПЗР 

към ЗИДЗОС, предвид фактическите основания в предложение с 
вх.№143/24.11.2010 година от Кмета на Община Съединение, Общински съвет град 
Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Продължава срок на действие на договор от 20.05.2009 година, за наем 
на водоем /мочурище/, имот №000051, с площ от 2,027 дка, по КВС на с. Голям 
Чардак, общ. Съединение, до 10/десет/ години, считано от 20.05.2009 година и 
коригира годишната наемна цена на 22.70 лева/двадесет и два лева и 
седемдесет стотинки/, съгласно Решение №144/12.07.2005 г., без промяна на 
останалите договорени клаузи. 

2. Възлага на Кмета на Община Съединение, да сключи допълнително 
споразумение към Договора за наем на обекта, описан в т.1 от настоящото 
решение, и при условията, посочени в нея, без промяна на другите условия на 
договора. 

 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
„Против и въздържали се”-няма 
 
      Вярно с оригинала! 
 
                             
                     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 



             Препис;   
        

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 340 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.12.2010 година, протокол №27 

 
ОТНОСНО: Актуализация на списъка на длъжностите и лицата, имащи право на 
транспортни разноски и пътуват от местоживеенето до работното място и 
обратно. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с ПМС 
№324/30.12.2010 г., предвид фактическите основания в предложение с 
вх.№140/15.11.2010 г., Общински съвет-град Съединение, след поименно 
гласуване 

 
 

Р Е Ш И: 
 
Допълва към списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни 

разходи от местоживеенето и обратно, както следва: 
 
1. Атанаска Пенева Селджикова-гр.Пловдив-гр.Съединение-гр.Пловдив, 

учител по икономическите дисциплини, считано от 01.09.2010 г. 
2. Росица Веселинова Етова-гр.Пловдив-гр.Съединение-гр.Пловдив, учител 

по физика и математика, считано от 01.09.2010 година. 
3. Кристина Стоянова Крислова-гр.Пловдив-гр.Съединение-гр.Пловдив, 

учител по английски език, считано от 01.09.2010 година. 
 

 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
„Против и въздържали се”-няма 
 
      Вярно с оригинала! 
 
                             
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Препис;   
        

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 341 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.12.2010 година, протокол №27 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на молба с вх.№130/27.10.2010 г., от Стоянка Запрянова 
Вълова от гр. Съединение, за финансова помощ от бюджета на Община 
Съединение. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет-град 
Съединение 

 
 

Р Е Ш И: 
 
Отхвърля молба с вх.№130/27.10.2010 година, от Стоянка Запрянова 

Вълова, от гр. Съединение, ул. „Братя Миладинови” №1, за отпускане на 
финансова помощ от бюджета на Община Съединение 

 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
„Против и въздържали се”-няма 
 
       
 
 

Вярно с оригинала! 
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