
                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  
№ 342 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 28.01.2011 година, протокол №28 

 
ОТНОСНО: Приемане план-сметка за приходите и разходите за поддържане на 
чистотата, поддържане на депа за обезвреждане на битови отпадъци, 
сметосъбиране и сметоизвозване за 2011 година и определяне размера на 
таксата за битови отпадъци за 2011 година на граждани и фирми в община 
Съединение. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА и чл.66 от ЗМДТ, във връзка с 

чл. 62 и чл. 67 от ЗМДТ, предвид фактическите основания в предложение с 
вх.№1/03.01.2011 година от Кмета на Община Съединение, Общински съвет град 
Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

І. Одобрява План-сметката за битови отпадъци за 2011 година по населени 
места, както следва: 

 
 

ПЛАН-СМЕТКА 
ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - 2011 година 

 
 

Град Съединение 
 
 

І. ПРИХОДИ-от размера на такса „битови отпадъци” 223,000
ІІ. РАЗХОДИ 223,000
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 37,600
2. Сметосъбиране 84,485
3. Сметоизвозване 50,330
4. Депониране, вкл. Отчисления по чл.71а и чл.71е от Закона за 

управление на отпадъците 
38,585

5. Почистване на улици, площади, места за обществено ползване 12,000
 

 
 
 
 
 

КМЕТСТВА 
 

ГОЛЯМ ЧАРДАК 
 

І. ПРИХОДИ-от размера на такса „битови отпадъци” 23,823
ІІ. РАЗХОДИ 23,823
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 
2. Сметосъбиране 5,006
3. Сметоизвозване 8,396



4. Депониране, вкл. Отчисления по чл.71а и чл.71е от Закона за 
управление на отпадъците 

6,630

5. Почистване на улици, площади, места за обществено ползване 3,791
 
 
 

МАЛЪК ЧАРДАК 
 

І. ПРИХОДИ-от размера на такса „битови отпадъци” 15,954
ІІ. РАЗХОДИ 15,954
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 
2. Сметосъбиране 1,235
3. Сметоизвозване 7,926
4. Депониране, вкл. Отчисления по чл.71а и чл.71е от Закона за 

управление на отпадъците 
5,174

5. Почистване на улици, площади, места за обществено ползване 1,619
 
 

НЕДЕЛЕВО 
 

І. ПРИХОДИ-от размера на такса „битови отпадъци” 15,217
ІІ. РАЗХОДИ 15,217
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 
2. Сметосъбиране 934
3. Сметоизвозване 8,123
4. Депониране, вкл. Отчисления по чл.71а и чл.71е от Закона за 

управление на отпадъците 
4,632

5. Почистване на улици, площади, места за обществено ползване 1,550
 
 

ЦЕРЕТЕЛЕВО 
 

І. ПРИХОДИ-от размера на такса „битови отпадъци” 14,698
ІІ. РАЗХОДИ 14,698
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 
2. Сметосъбиране 934
3. Сметоизвозване 7,487
4. Депониране, вкл. Отчисления по чл.71а и чл.71е от Закона за 

управление на отпадъците 
5,268

5. Почистване на улици, площади, места за обществено ползване 1,009
 
 

ЦАРИМИР 
 

І. ПРИХОДИ-от размера на такса „битови отпадъци” 37,464
ІІ. РАЗХОДИ 37,464
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 
2. Сметосъбиране 1,445
3. Сметоизвозване 22,780
4. Депониране, вкл. Отчисления по чл.71а и чл.71е от Закона за 

управление на отпадъците 
7,501

5. Почистване на улици, площади, места за обществено ползване 5,738
 
 



ЛЮБЕН 
 

І. ПРИХОДИ-от размера на такса „битови отпадъци” 15,305
ІІ. РАЗХОДИ 15,305
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 
2. Сметосъбиране 918
3. Сметоизвозване 8,156
4. Депониране, вкл. Отчисления по чл.71а и чл.71е от Закона за 

управление на отпадъците 
4,723

5. Почистване на улици, площади, места за обществено ползване 1,508
 
 

НАЙДЕН ГЕРОВО 
 

І. ПРИХОДИ-от размера на такса „битови отпадъци” 15,141
ІІ. РАЗХОДИ 15,141
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 
2. Сметосъбиране 901
3. Сметоизвозване 7,511
4. Депониране, вкл. Отчисления по чл.71а и чл.71е от Закона за 

управление на отпадъците 
4,708

5. Почистване на улици, площади, места за обществено ползване 2,021
 
 
 

ДРАГОМИР 
 

І. ПРИХОДИ-от размера на такса „битови отпадъци” 15,383
ІІ. РАЗХОДИ 15,383
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 
2. Сметосъбиране 931
3. Сметоизвозване 6,981
4. Депониране, вкл. Отчисления по чл.71а и чл.71е от Закона за 

управление на отпадъците 
5,260

5. Почистване на улици, площади, места за обществено ползване 2,211
 
 
 

ПРАВИЩЕ 
 

І. ПРИХОДИ-от размера на такса „битови отпадъци” 15,114
ІІ. РАЗХОДИ 15,114
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 
2. Сметосъбиране 899
3. Сметоизвозване 6,834
4. Депониране, вкл. Отчисления по чл.71а и чл.71е от Закона за 

управление на отпадъците 
5,027

5. Почистване на улици, площади, места за обществено ползване 2,354
 
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА във връзка с чл.62 и чл.67 

от ЗМДТ приема размера на таксата за битови отпадъци за 2011 година в община 
Съединение както следва: 

 



 
 
 
 

Населено място 
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общ 

ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ       
На 
данъчна 
оценка 

2,20%0 1,30%0 1,15%0 0,10%0 4,75%0За жилищни, нежилищни, 
незастроени и смесени имоти 
на граждани   

За 
1куб.м. 
Генерира
н 
отпадък 

13,75 
лв 

14,25 10 
лв. 

0,10%0 38 лв и 
0,10%0

За жилищни, нежилищни, 
незастроени и смесени имоти 
на граждани 

 
На 
данъчна 
оценка 

- - - 2,90%0 2,90%0

По-
високата 
стойност 
между 
отчетна 
стойност 
и 
данъчна 
оценка 

3,07%0 1,30%0 1,15%0 0,10%0 5,62%0За жилищни и нежилищни 
имоти на фирми, 
предприятия, организации 
/данъчно задължени лица по 
чл. 11 от ЗМДТ/ 

За 
1куб.м. 
Генерира
н 
отпадък 

13,75 
лв 

14,25 10 лв 0,10%0 38 лв и 
0,10%0

За жилищни,  нежилищни, 
имоти на фирми, 
предприятия, организации 
/данъчно задължени лица по 
чл. 11 от ЗМДТ/ 

По-
високата 
стойност 
между 
отчетна 
стойност 
и 
данъчна 
оценка 

- - - 2.90%0 2,90%0

СЕЛО ГОЛЯМ ЧАРДАК       
На 
данъчна 
оценка 

0,4%0 3%0 1,1%0 0,55%0 5,05%0За жилищни, нежилищни, 
незастроени и смесени имоти 
на граждани   

За 
1куб.м. 
Генерира
н 
отпадък 

13,75 
лв 

16,25 
лв 

10,00 
лв 

0,55 %0 40 лв и 
0,55%0



За жилищни, вилни и 
нежилищни имоти на 
граждани, включително 
празни дворни места  

На 
данъчна 
оценка 

- - - 5,5%0 5,5%0

По-
високата 
стойност 
между 
отчетна 
стойност 
и 
данъчна 
оценка 

0,4%0 3%0 1,1%0 0,55%0 5,05%0За жилищни,  нежилищни, 
имоти на фирми, 
предприятия, организации 
/данъчно задължени лица по 
чл. 11 от ЗМДТ/ 

За 
1куб.м. 
Генерира
н 
отпадък 

 
13,75 
лв 

 
16,25 
лв. 

 
10лв 

 
0,55 %0

 
40 лв и 
0,55%0

За жилищни,  нежилищни, 
имоти на фирми, 
предприятия, организации 
/данъчно задължени лица по 
чл. 11 от ЗМДТ/ 

По-
високата 
стойност 
между 
отчетна 
стойност 
и 
данъчна 
оценка 

- - - 5,5%0 5,5%0

СЕЛО МАЛЪК ЧАРДАК       
На 
данъчна 
оценка 

0,5%0 4%0 1,9%0 0,85%0 7,25%0За жилищни и вилни имоти на 
граждани   

За 
1куб.м. 
Генерира
н 
отпадък 

 
13,75 
лв 

 
15,25лв

 
10 
лв. 

 
0,85 %0

 
39 лв и 
0,85%0

За жилищни, вилни и 
нежилищни имоти на 
граждани, включително 
празни дворни места  

На 
данъчна 
оценка 

- - - 5,5%0 5,5%0

По-
високата 
стойност 
между 
отчетна 
стойност 
и 
данъчна 
оценка 

0,5%0 4%0 1,9%0 0,85%0 7,25%0За жилищни,  нежилищни, 
имоти на фирми, 
предприятия, организации 
/данъчно задължени лица по 
чл. 11 от ЗМДТ/ 

За 
1куб.м. 
Генерира
н 
отпадък 

 
13,75 
лв 

 
15,25лв

 
10 
лв. 

 
0,85 %0

 
39 лв и 
0,85%0



За жилищни,  нежилищни, 
имоти на фирми, 
предприятия, организации 
/данъчно задължени лица по 
чл. 11 от ЗМДТ/ 

По-
високата 
стойност 
между 
отчетна 
стойност 
и 
данъчна 
оценка 

- - - 5,5%0 5,5%0

СЕЛО НЕДЕЛЕВО       

На 
данъчна 
оценка 

0,55%0 4,9%0 2,4%0 0,75%0 8,6%0За жилищни и вилни имоти на 
граждани   

За 
1куб.м. 
Генерира
н 
отпадък 

13,75 
лв 

17,25лв 10 
лв. 

0,75%0 41лв и 
0,75%0

За жилищни, вилни и 
нежилищни имоти на 
граждани, включително 
празни дворни места  

На 
данъчна 
оценка 

- - - 6,5%0 6,5%0

По-
високата 
стойност 
между 
отчетна 
стойност 
и 
данъчна 
оценка 

0,55%0 4,9%0 2,4%0 0,75%0 8,6%0За жилищни,  нежилищни, 
имоти на фирми, 
предприятия, организации 
/данъчно задължени лица по 
чл. 11 от ЗМДТ/ 

За 
1куб.м. 
Генерира
н 
отпадък 

13,75 
лв 

17,25лв 10 
лв. 

0,75%0 41лв и 
0,75%0

За жилищни,  нежилищни, 
имоти на фирми, 
предприятия, организации 
/данъчно задължени лица по 
чл. 11 от ЗМДТ/ 

По-
високата 
стойност 
между 
отчетна 
стойност 
и 
данъчна 
оценка 

- - - 6,5%0 6,5%0

СЕЛО ЦЕРЕТЕЛЕВО       
На 
данъчна 
оценка 

0,55%0 5%0 2%0 0,4%0 7,95%0За жилищни и вилни имоти на 
граждани   

За 
1куб.м. 
Генерира
н 
отпадък 

13,75 
лв 

18,25лв 10 
лв. 

0,4%0 42 лв и 
0,4%0

За жилищни, вилни и 
нежилищни имоти на 
граждани, включително 
празни дворни места  

На 
данъчна 
оценка 

- - - 5,5%0 5,5%0



По-
високата 
стойност 
между 
отчетна 
стойност 
и 
данъчна 
оценка 

0,55%0 5%0 2%0 0,4%0 7,95%0За жилищни,  нежилищни, 
имоти на фирми, 
предприятия, организации 
/данъчно задължени лица по 
чл. 11 от ЗМДТ/ 

За 
1куб.м. 
Генерира
н 
отпадък 

13,75 
лв 

18,25лв 10 
лв. 

0,4%0 42 лв и 
0,4%0

За жилищни,  нежилищни, 
имоти на фирми, 
предприятия, организации 
/данъчно задължени лица по 
чл. 11 от ЗМДТ/ 

По-
високата 
стойност 
между 
отчетна 
стойност 
и 
данъчна 
оценка 

- - - 5,5%0 5,5%0

СЕЛО ЦАРИМИР 
      

На 
данъчна 
оценка 

0,35%0 5,3%0 1%0 0,7%0 7,35%0За жилищни и вилни имоти на 
граждани   

За 
1куб.м. 
Генерира
н 
отпадък 

13,75 
лв 

20,25 
лв 

10 
лв. 

0,7 %0 44 лв и 
0,7 %0

За жилищни, вилни и 
нежилищни имоти на 
граждани, включително 
празни дворни места  

На 
данъчна 
оценка 

- - - 5,5%0 5,5%0

По-
високата 
стойност 
между 
отчетна 
стойност 
и 
данъчна 
оценка 

0,35%0 5,3%0 1%0 0,7%0 7,35%0За жилищни,  нежилищни, 
имоти на фирми, 
предприятия, организации 
/данъчно задължени лица по 
чл. 11 от ЗМДТ/ 

За 
1куб.м. 
Генерира
н 
отпадък 

13,75 
лв 

20,25 
лв 

10 
лв. 

0,7 %0 44 лв и 
0,7 %0

За жилищни,  нежилищни, 
имоти на фирми, 
предприятия, организации 
/данъчно задължени лица по 
чл. 11 от ЗМДТ/ 

По-
високата 
стойност 
между 
отчетна 
стойност 
и 
данъчна 
оценка 

- - - 5,5%0 5,5%0



СЕЛО ЛЮБЕН 
      

На 
данъчна 
оценка 

0,9%0 8%0 2,9%0 0,3%0 12,1%0За жилищни и вилни имоти на 
граждани   

За 
1куб.м. 
Генерира
н 
отпадък 

13,75 
лв 

18,25 
лв 

10 лв 0,3%0 42 лв. и 
0,3 %0

За жилищни, вилни и 
нежилищни имоти на 
граждани, включително 
празни дворни места  

На 
данъчна 
оценка 

- - - 5,5%0 5,5%0

По-
високата 
стойност 
между 
отчетна 
стойност 
и 
данъчна 
оценка 

0,9%0 8%0 2,9%0 0,3%0 12,1%0За жилищни,  нежилищни, 
имоти на фирми, 
предприятия, организации 
/данъчно задължени лица по 
чл. 11 от ЗМДТ/ 

За 
1куб.м. 
Генерира
н 
отпадък 

13,75 
лв 

18,25 
лв 

10 лв 0,3%0 42 лв. и 
0,3 %0

За жилищни,  нежилищни, 
имоти на фирми, 
предприятия, организации 
/данъчно задължени лица по 
чл. 11 от ЗМДТ/ 

По-
високата 
стойност 
между 
отчетна 
стойност 
и 
данъчна 
оценка 

- - - 5,5%0 5,5%0

СЕЛО НАЙДЕН ГЕРОВО       
На 
данъчна 
оценка 

0,6%0 5%0 2,54%0 1,06%0 9,2%0За жилищни и вилни имоти на 
граждани   

За 
1куб.м. 
Генерира
н 
отпадък 

13,75 
лв 

14,25лв 10 
лв. 

1,06%0 38 лв и 
1,06%0

За жилищни, вилни и 
нежилищни имоти на 
граждани, включително 
празни дворни места  

На 
данъчна 
оценка 

- - - 4,9%0 4,9%0

За жилищни,  нежилищни, 
имоти на фирми, 
предприятия, организации 
/данъчно задължени лица по 
чл. 11 от ЗМДТ/ 

По-
високата 
стойност 
между 
отчетна 
стойност 
и 
данъчна 
оценка 

0,6%0 5%0 2,54%0 1,06%0 9,2%0



За 
1куб.м. 
Генерира
н 
отпадък 

13,75 
лв 

14,25лв 10 
лв. 

1,06%0 38 лв и 
1,06%0

За жилищни,  нежилищни, 
имоти на фирми, 
предприятия, организации 
/данъчно задължени лица по 
чл. 11 от ЗМДТ/ 

По-
високата 
стойност 
между 
отчетна 
стойност 
и 
данъчна 
оценка 

- - - 4,9%0 4,9%0

СЕЛО ДРАГОМИР       
На 
данъчна 
оценка 

0,6%0 4,5%0 2,6%0 1,2%0 8,9%0За жилищни и вилни имоти на 
граждани   

За 
1куб.м. 
Генерира
н 
отпадък 

13,75 
лв 

16,25лв 10 
лв. 

1,2%0 40 лв. и 
1,2%0

За жилищни, вилни и 
нежилищни имоти на 
граждани, включително 
празни дворни места  

На 
данъчна 
оценка 

- - - 5.1%0 5,1%0

По-
високата 
стойност 
между 
отчетна 
стойност 
и 
данъчна 
оценка 

0,6%0 4,5%0 2,6%0 1,2%0 8,9%0За жилищни,  нежилищни, 
имоти на фирми, 
предприятия, организации 
/данъчно задължени лица по 
чл. 11 от ЗМДТ/ 

За 
1куб.м. 
Генерира
н 
отпадък 

13,75 
лв 

16,25лв 10 
лв. 

1,2%0 40 лв. и 
1,2%0

 
За жилищни,  нежилищни, 
имоти на фирми, 
предприятия, организации 
/данъчно задължени лица по 
чл. 11 от ЗМДТ/ 

По-
високата 
стойност 
между 
отчетна 
стойност 
и 
данъчна 
оценка 

- - - 5.1%0 5,1%0

СЕЛО ПРАВИЩЕ       
На 
данъчна 
оценка 

0,5%0 3,8%0 2,5%0 1%0 7,8 %0За жилищни и вилни имоти на 
граждани   

За 
1куб.м. 
Генерира
н 
отпадък 

13,75 
лв 

13,25 
лв 

10 
лв. 

1%0 37 лв и 
1%0



За жилищни, вилни и 
нежилищни имоти на 
граждани, включително 
празни дворни места  

На 
данъчна 
оценка 

- - - 5%0 5%0

По-
високата 
стойност 
между 
отчетна 
стойност 
и 
данъчна 
оценка 

0,5%0 3,8%0 2,5%0 1%0 7,8%0За жилищни,  нежилищни, 
имоти на фирми, 
предприятия, организации 
/данъчно задължени лица по 
чл. 11 от ЗМДТ/ 

За 
1куб.м. 
Генерира
н 
отпадък 

13,75 
лв 

13,25 
лв 

10 
лв. 

1%0 37 лв и 
1%0

За жилищни,  нежилищни, 
имоти на фирми, 
предприятия, организации 
/данъчно задължени лица по 
чл. 11 от ЗМДТ/ 

По-
високата 
стойност 
между 
отчетна 
стойност 
и 
данъчна 
оценка 

- - - 5%0 5%0

 
 
 ІІІ. Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Съединение. 
 

 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-14 
Гласували „за”-14 
„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  
№ 343 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 28.01.2011 година, протокол №28 

 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на „Наредба за определянето и 
администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията 
на Община Съединение”. 

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

чл.9 от ЗМДТ, предвид фактическите основания в предложение с 
вх.№157/17.12.2010 година от Кмета на Община Съединение, Общински съвет град 
Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

І. Изменя и допълва „Наредба за определянето и администрирането на 
местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община 
Съединение”, както следва: 

 

 
1. Добавя точка 7 към чл. 3а, ал. (1) от Наредбата  

Чл. 3а, ал. (1) т. 7 – туристически данък. /Приложение № 20/ 
Досегашната т. 7 става т. 8.  
 

Приложение  № 20 
 Към чл. 3а, ал. (1), т. 7 от Наредбата 
 

1. Туристически данък – данъкът се определя 
за всяка нощувка съобразно населените 
места и категорията на средствата за 
подслон и местата за настаняване: 
1 – 2 звезди 
- гр. Съединение                           
- с. Голям Чардак 
- с. Малък Чардак 
- с. Царимир 
- с. Церетелево 
- с. Неделево 
- с. Правище 
- с. Найден Герово 
- с. Драгомир 
- . ен с Люб
3 звезди 
- гр. Съединение 

 
 
 

 
0,80 лв. 
0,50 лв. 
0,50 лв. 
0,60 лв. 
0,50 лв. 
0,50 лв. 
0,50 лв. 
0,50 лв. 
0,50 лв. 
0,50 лв. 

 
1,50 лв. 
1,00 лв. 

№ НАСЕЛЕНО МЯСТО ЦЕНА: 



- с. Голям Чардак 
- с. Малък Чардак 
- с. Царимир 
- с. Церетелево 
- с. Неделево 
- с. Правище 
- с. Найден Герово 
- с. Драгомир 
- с. Любен 
4 звезди 
- гр. Съединение 
- с. Голям Чардак 
- с. Малък Чардак 
- с. Царимир 
- с. Церетелево 
- с. Неделево 
- с. Правище 
- с. Найден Герово 
- с. Драгомир 
- с. Любен 
 
5 звезди 
- гр. Съединение 
- с. Голям Чардак 
- с. Малък Чардак 
- с. Царимир 
- с. Церетелево 
- с. Неделево 
- с. Правище 
- с. Найден Герово 
- с. Драгомир 
- с. Любен 
 
 

1,00 лв. 
1,20 лв. 
1,00 лв. 
1,00 лв. 
1,00 лв. 
1,00 лв. 
1,00 лв. 
1,00 лв. 

 
2,00 лв. 
1,50 лв. 
1,50 лв. 
1,70 лв. 
1,50 лв. 
1,50 лв. 
1,50 лв. 
1,50 лв. 
1,50 лв. 
1,50 лв. 

 
 

2,50 лв. 
2,00 лв. 
2,00 лв. 
2,20 лв. 
2,00 лв. 
2,00 лв. 
2,00 лв. 
2,00 лв. 
2,00 лв. 
2,00 лв. 

    
 
 

2. Отменя Раздел ІV – Туристическа такса и Приложение № 5. 
 
3. Отменя Раздел V – Такси за добив на кариерни материали  и 

Приложение № 6. 
 
4. Отменя чл.41 от Наредбата и Приложение  № 9. 

 
5. Изменя чл. 42 както следва: 
Чл. 42. Таксите се заплащат от лицата при предявяване на 

заявлението. 
 
6. Допълва приложение  № 13 както следва: 

 
 Приложение № 13 



 Други услуги по чл. 6, ал. 2 ЗМДТ, 
извървани от общинска    администрация – 
Съединение,  
/изм.  И допълнена с решение № 
22/31.01.2008 г., протокол 6, изм. С 
решение  № 143/28.01.2009 г./ 

 
 

Наименование на услугата мярка цена 
VІІ. За издаване на разрешение за 
удължено работно време за 1 година 

Лв./година 100 лв. 

VІІІ. За промяна в обстоятелствата по 
издадени разрешения 

 30 лв. 

ІХ. За издаване на други видове 
разрешения 

 30 лв. 

Х. За издаване на удостоверение за 
регистрация на търговски обект 

 20 лв. 

ХІ. За заверка на регистрите на 
лицензираните фирми за търговска дейност 
с отпадъци от черни и цветни метали на 
територията на Общината 

Лв./регистър 100 лв. 

 
 
 
 7.  Изменя приложение № 15 както следва: 

Приложение  № 15  
към чл.3а , (1) т.1 и ал.(2) от 
Наредбата 
/ново с Решение №22/31.01.08 г.,  
изм. и доп. с Решение №143/ 28.01.2009, 
изм. И доп. С Решение № 
237/21.12.2009г./ 

 
Данък върху недвижимите имоти: 
№ НАСЕЛЕНО МЯСТО РАЗМЕР НА ДАНЪКА ЗА 

2010 г. 
РАЗМЕР НА ДАНЪКА ЗА 

2011 г. 
1.  Гр.Съединение 2 на хиляда 2 на хиляда 
2.  С.Найден Герово 2 на хиляда 2 на хиляда 
3.  С.Драгомир 2 на хиляда 2 на хиляда 
4.  С.Правище 2 на хиляда 2 на хиляда 
5.  С.Любен 2 на хиляда 2 на хиляда 
6.  С.Неделево 2 на хиляда 2 на хиляда 
7.  С.Церетелево 2 на хиляда 2 на хиляда 
8.  С.Голям Чардак 2 на хиляда 2 на хиляда 
9.  С.Малък Чардак 2 на хиляда 2 на хиляда 

   
10. 

С.Царимир 2 на хиляда 2 на хиляда 

 
 

 7. Изменя чл. 16 както следва: 



        Чл. 16. (1) За имоти, намиращи се извън районите, в които 
общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се 
събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване. 
        (2) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по 
чл. 15 в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се 
определят със заповед на Кмета на общината и се обявяват публично до 
30 октомври на предходната година. 
         

 8. Изменя чл. 18, т. 3 както следва: 
        Чл. 18, т.3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или 
други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 
71а и чл. 71е от Закона за управление на отпадъците. 
 
 9. Изменя чл. 19 както следва: 
        Чл. 19. (1) . Определянето, администрирането и събирането на 
такса за битови отпадъци се извършва от общинската администрация. 
        (2) се отменя. 
 
 10. Изменя чл. 20, ал. (2), т. 2 както следва: 
        (2) За нежилищни имоти на предприятията таксата се определя по 
един от следните два начина: 
        2. Когато не може да се установи количеството на битовите 
отпадъци: 
        а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - 
пропорционално върху по – високата между отчетната им стойност и 
данъчната оценка, съгласно приложение № 2 от ЗМДТ. 
        б) За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци 
в депа или други съоръжения - пропорционално върху върху по – високата 
между отчетната им стойност и данъчната оценка, съгласно приложение № 
2 от ЗМДТ. 
        в) За услугата по поддържане на териториите за обществено 
ползване - пропорционално върху върху по – високата между отчетната им 
стойност и данъчната оценка, съгласно приложение № 2 от ЗМДТ. 
 
 11. Изменя чл. 21, ал.1 и ал.2 както следва: 
        Чл. 21. ал.1 Когато таксата се определя според количеството на 
битовите отпадъци, лицата по чл. 17 подават декларация /Приложение 21/  
в общината по местонахождението на имота до 30 ноември на предходната 
година. За придобитите през годината имоти декларацията /Приложение 
21/ се подава в 30-дневен срок от датата на придобиването им. 
 Чл. 21. ал.2 В декларацията се посочват видът и броят на съдовете 
за битови отпадъци, които ще се използват през годината, при спазване 
честотата на извозването на битовите отпадъци със заповедта на Кмета 
на общината, издадена в съответствие с чл. 16, ал. 2 на Наредбата. 
Размерът на таксата се определя на база определената с решение на 
общински съвет за съответната година такса за един кубичен метър 
битови отпадъци и съобразно вместимостта на съответния съд посочен в 
декларацията по ал.1 /Приложение 21/   



12. Ново Приложение 21, към чл. 21 о  а т наредбат
Приложение   21

        Към чл. 21 от Наредбата 
 
 

ДО 
КМЕТА НА ОБЩИНА  
СЪЕДИНЕНИЕ 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 21 от Наредбата за определяне и администриране на местните 
такси и цени  на услуги на територията на Община Съединение 

 
За определяне на таксата за битови отпадъци в частта 

сметосъбиране и сметоизвозване, според количеството на отпадъците, 
измерени чрез броя на необходимите съдове. 
 
От 
......................................................................
......................................................................
........... 
 /наименование на предприятието или собствено, бащино и фамилно име на 
лицето/ 
                   /ЕГН/ЛНЧ или осигурителен номер на чужд гражданин/ 

 
 БУЛСТАТ: ........................ Данъчен 
адрес:................................................................
.................. 
               /седалище на предприятието или адрес на местоживеене 
на лицето/ 

 
Чрез 
......................................................................
......................................................................
........ 
              /име-собствено,бащино,фамилно на представителя или 
пълномощника/ 
                  /ЕГН/ЛНЧ или осигурителен номер на чужд гражданин/ 
 
                       Уважаеми Господин Кмет, 

 
         Заявявам, че за имот с партиден № /УПИ/ № 
......................................................  

 
представляващ 
......................................................................
........................................................... 
 
находящ се на адрес: 
......................................................................
................................................. 



                                /град/село, община, ж.к, улица, №, бл., вх., 
ап., ет./ 

 
на който съм собственик /ползвател/ през 20....... год., желая таксата 
за битови отпадъци да се определя в зависимост от количеството битови 
отпадъци и декларирам, че ще използвам следните видове съдове: 

 
1. Съд „Мева” - 0,11м3............... броя. 
2. Контейнер "Бобър" - 1,1 м3 ............... броя. 
3. Контейнери „4м3” ................... броя. 
 

Съгласно определеният размер за такса битови отпадъци от Общински 
съвет - Съединение  
 

Забележка: 
1. Съд „Мева” се заявява само за гр. Съедиение от граждани. 
 
Декларирам, че заявените съдове ще използвам еднолично и ще 

заплащам изцяло дължимата такса за максималната вместимост на 
съдовете.  
 
 
 
 
 
Дата:....................20....... г.                         Подпис 
декларатора: ................................ 
  
  
 
 
 
 13. Изменя чл. 22, ал. (3) както следва: 
        Чл. 22. (3) Общинската администрация уведомява лицата, 
ползващи услугите за дължимите от тях такси за битови отпадъци, за 
съответния период и сроковете за плащане. 
 
 
 14. Създава нов чл. 23а както следва: 
 Чл. 23а. Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване: 
         (1) За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е 
организирала събиране и извозване на битови отпадъци, съгласно 
заповедта на Кмета по чл.16, ал. (2). 
         (2) За имотите, които няма да се ползват през цялата година и 
за които данъчно задълженото лице (граждани и фирми) е подало за това 
в общинска администрация до 30 ноември на предходната година 
декларация по образец /Приложение № 21/. Декларацията се придружава от 
следните документи, представени в  заверено от заявителя копие за 
Община Съединение, а именно: 
          -  Удостоверение от ВиК, удостоверяващо, че за този имот е 
спряно  подаването на вода; 



          - Удостоверение от Електроразпределение, удостоверяващо, че 
за този  имот е спряно електрозахранването; 
        (3) При представяне на декларацията по ал. (2) и приложенията 
към нея, освобождаването от таксата се извършва от Кмета на общината. 
        (5) Не се извършва освобождаването от заплащане на такса за 
сметосъбиране и сметоизвозване по чл. 23а, ал. (2) от  Наредбата, ако 
имотът или част от него се ползва от съсобственик или ползвател през 
посочения в декларацията период или част от него, както и ако през 
декларирания период или част от него в имота се извършват строителни 
или довършителни дейности. 
        (6) В случаите, когато в имота, деклариран като неползван или 
новопостроен, след проверка на Органите на общинската администрация се 
установи ползване на имота или откриване на партиди на имота във ВиК и 
Енергоразпределителната мрежа, нарушителите дължат глоба или 
имуществена санкция в размер трикратния размер на годишната такса за 
сметосъбиране и сметоизвозване за имота, но не по-малко от 500 лева.  
Глобата или имуществената санкция се налагат по реда на ЗАНН.        
  
 
 15. Ново Приложение 22, към чл. 23а, ал. 2 от наредбата 

Приложение   22
        Към чл. 23а, ал. (2) от 
Наредбата 

 
ДО  

   КМЕТА  
НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ  

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 23а, ал. 2 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, 

такси и цени на услуги на територията на Община Съединение  
 
 
За освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване от  
1. от ________________________________________________ ЕГН 
________________  
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето; наименование на 
предприятието/  
адрес 
__________________________________________________________________  
2. и __________________________________________________ ЕГН 
________________  
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето; наименование на 
предприятието/  
адрес 
__________________________________________________________________  
3. и __________________________________________________ ЕГН 
________________  
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето/  



адрес 
__________________________________________________________________  
/адрес на местоживеене на лицето/  
 
УВАЖАЕМИ   ГОСПОДИН    КМЕТ,  
  
Декларирам/е/ в качеството си на данъчнозадължено/и/ лице/а/, че имот 
с партиден № _____________________ , представляващ 
_____________________________________________  
________________________________________________________________ , 
находящ се на адрес: 
______________________________________________________________________
_____  
______________________________________________________________________
___________  
/гр.(с.), общ., ж.к., ул., бл., вх., ап., ет./  
няма да се използва през цялата _______________ г.  
Към декларацията прилагам следните документи: 
          -  Удостоверение от ВиК, удостоверяващо, че за този имот е 
спряно  подаването на вода; 
          - Удостоверение от Електроразпределение, удостоверяващо, че 
за този  имот е спряно електрозахранването; 
 
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация 
нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс, 
регламентиращ документно престъпление.  
Давам изричното си съгласие да се извършват проверки от органи на 
общинската администрация за спазване условията по декларацията.  
 
 
Дата: ___________       Подпис на 
декларатора/ите:  

1. ___________________  
  2. ___________________  
  3. ___________________ 

 
 
 

 
16. Изменя чл.27, ал.2 както следва: 
Чл. 27 ал. 2/нова с Решение №172/13.03.2009 г./  Таксата по ал.1 

за ползване на детски ясли се заплаща, както следва: 
- 15,00 лева-независимо от броя на дните, в които детето е посещавало 
детското заведение за съответния месец. 
- 15,00 лева- в зависимост от броя на дните, които детето е посещавало 
детското заведение за съответния месец.  

За времето, през което детето не е посещавало детската градина 
и/или ОДЗ, не се заплаща такса. 
 
 17. Допълва Приложение №12 както следва: 
 



       Приложение №12 
       Цени на услуги по чл.6, ал.2 от ЗМДТ, 
       извършвани от Отдел „Общинска 
       собственост и икономически дейности 
       /изм. и доп. С Решение №22/31.01.08 
г., 
       Протокол №6, изм. и доп. с Решение № 
       143/28.01.2009 г./ 
 
 
 

Наименование на 
услугата 

Мярка Цена Срок-
обикн. 
услуга 
раб.дни 

Срок-
бърза 
услуга 
раб.дни 

Срок-
експресна
услуга 
раб.дни 

16. Удостоверение за 
декларирани данни 

лв./бр. 10 лв. 7 3 1 

17. Удостоверение за 
факти и обстоятелства 

лв./бр. 10 лв. 7 3 1 

 
 ІІ. Срока за подаване на Декларацията по чл.21/1/ за 2011 г. е 
28.02.2011 г. 
 ІІІ. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Общината. 
 

 
     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  
№ 344 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 28.01.2011 година, протокол №28 

 
ОТНОСНО: Отчет за получените командировъчни пари за второ 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.№160/27.12.2010 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 
второ полугодие на 2010 година в размер на  343,25 лева. 
 
 

     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  
№ 345 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 28.01.2011 година, протокол №28 

 
ОТНОСНО: Приемане на годишна Програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост в Община Съединение за 2011 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.№4/12.01.2011 година 
от Кмета на Община Съединение, Общински съвет град Съединение, след поименно 
гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска 
собственост в Община Съединение за 2011 година. 
 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-12 
Гласували „за”-12 
„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  
№ 346 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 28.01.2011 година, протокол №28 

 
ОТНОСНО: Възлагане управлението на рибни ресурси във водни обекти-общинска 
собственост. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15а, ал.4 от  

Закона за рибарството и аквакултурите, предвид фактическите основания в 
предложение с вх.№5/13.01.2011 година от Кмета на Община Съединение, 
Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Определя следните имоти-публична общинска собственост за възлагане  
управлението им на сдружение с обществено полезна дейност – „Ловно рибарско 
сдружение-Съединение”: 
 - за землище град Съединение 
  Водоем с площ  от 176,729 дка, имот №001970, АОС 
№27/20.07.1998 г.; 
  Водоем с площ от 329,969 дка, имот №001974, АОС 
№16/08.05.1998 г. 
 2. Определя срок за управление 5 години и общо годишно 
възнаграждение в  размер на 2535,00/две хиляди петстотин тридесет и 
пет лева/, от които: 
        

За  имот №001970 – 885,00 лв./осемстотин осемдесет и пет лева/ 
 За  имот №001974 – 1650,00 лв./хиляда шестстотин и петдесет 
лева/. 
 
 3. Възлага на Кмета на бщина Съединение да сключи договор за 
управление на рибни ресурси със Сдружение с обществено полезна дейност 
„Ловно рибарско сдружение – Съединение”. 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-12 
Гласували „за”-12 
„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  
№ 347 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 28.01.2011 година, протокол №28 

 
ОТНОСНО: Даване съгласие за прекратяване на договор за наем на помещение 
общинска собственост. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал.7 от  ЗОС, във 

връзка с решение на Върховния Административен съд по ад.д.№3696/2010 г. и 
Решение №3660/12.04.2007 г. по описа на ВАС, ІV отделение, по 
административно дело №2116/2007 г., предвид фактическите основания в 
предложение с вх.№6/13.01.2011 година от Кмета на Община Съединение, 
Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за прекратяване на сключения договор от 06.04.2009 
година, за наем на част от обект-публична общинска собственост, 
представляващ парцел І/първи/-автогара, в квартал 43/четиридесет и трети/ по 
ЗРП на гр. Съединение, с площ от 4 000/четири хиляди/ кв.м., съдържащ зелени 
площи, пешеходни алеи, асфалтова площадка 1560/хиляда петстотин и шестдесет/ 
кв.м., заедно със :/10/седем десети/идеални части от построената в имота 
едноетажна масивна сграда-„Автостанция”, съставляващ „Кафе-аператив”. 

2. Възлага на Кмета на община Съединение изпълнението 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  
№ 348 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 28.01.2011 година, протокол №28 

 
ОТНОСНО: Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в 
Община Съединение /2011-2015/. 

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

основания в предложение с вх.№12/18.01.2011 година от Кмета на Община 
Съединение, Общински съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 
 

Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община 
Съединение /2011-2015/. 

 
     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  
№ 349 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 28.01.2011 година, протокол №28 

 
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при 
Община Съединение за 2010 година. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет град 
Съединение,  
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

Приема Отчета за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при 
Община Съединение 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  
№ 350 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 28.01.2011 година, протокол №28 

 
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община 
Съединение за 2010 година. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет град 
Съединение,  
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

Приема Отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община 
Съединение 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  
№ 351 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 28.01.2011 година, протокол №28 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на молби от граждани и юридически лица за освобождаване 
от такса сметосъбиране и сметоизвозване за 2011 година. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, 
ал.5 и чл. 71, т.1 от ЗМДТ, Общински съвет град Съединение,  
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

Отхвърля молбите от граждани и юридически лица, за освобождаване от 
такса сметосъбиране и сметоизвозване за 2011 година, поради липса на правно 
основание за освобождаване, съгласно чл. 71, т.1 от ЗМДТ, подадени от: 

- Боно Стоименов Сулаков гр. Пловдив 
- Иван Колев Караиванов с. Неделево 
- Светлозара Славова Денева с. Гранит 
- Христо Тодоров Тошев гр. Пловдив 
- Веса Димитрова Агова гр. Пловдив 
- Лиляна Александрова Жулева гр. Стамболийски 
- Методи Стефанов Караджов гр. София 
- Пенка Тодорова Апостолова гр. Пловдив 
- Величко Станчев Грънчаров гр. Панагюрище 
- Николай Петков Яков гр. Стамболийски 
- Недялка Борисова Деянова и Иван Николов Деянов-гр. Мадан 
- Смилен Киров Смиленов с. Малък Чардак 
- Мария Георгиева Генчовска с. Любен 
- Ненчо Лилов Филипов с. Любен 
- Георги П.Боев гр. Пловдив 
- Ваня Стефанова Стоицова гр. Пловдив 
- Запрянка Михайлова Стоицова гр. Пловдив 
- Гена Димитрова Дундина гр. Съединение 
- ЕВН България Електроразпределение АД 
- АПИ-Областно управление-Пловдив 
- Напоителни системи  ЕАД клон Пловдив 
- Виолета Николова Чакалова гр. Каназлък 
- Чавдар Костадинов Палагачев гр. Смолян 
- Кръстанка Тодорова Илиева с. Скутаре 
- Тодор Димитров Парасков гр. Пловдив 
- Красимира Запрянова Влахова гр. Пловдив 
- Зланка Петрова Фратева гр. Пловдив 
- Атанас Иванов Балев гр. Панагюрище 
- Грета Атанасова Лапкова гр. Пловдив 
- Виолета Генадиева Моллова Великобритания 
- Маруся Стойчева Костадинова гр.Пловдив 
- Венцислав Тодоров Стоянов гр.Карлово 



- Пенка Иванова Минчева гр.Пловдив 
- Николина Димитрова Найденова гр. Пловдив 
- Георги Атанасов Найденов гр.Пловдив 
- Ганка Иванова Гроздева гр.Пловдив 
- Тотка Георгиева Аджалийска с. Царимир 
- Иванка Иванова Дерузова гр.Съединение 
- Куна Рангелова Андреева гр. Пловдив 
- Стоянка Рангелова Матишева  гр.Пловдив 
- Пенка Александрова Димчева  с.Г.Чардак за Кооперация „Попеда” 
- Анета Атанасова за НЧ Съединение 
- Кемил Хасанов Афузов за ЕТ „елит-Кемил Хасанов” 
- Димо Благоев Будаков с.Церетелево. 
 
 
     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  
№ 352 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 28.01.2011 година, протокол №28 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на молба от Славка Иванова Христакова от с. Найден 
Герово. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с молба 
вх.№7/14.01.2011 г., Общински съвет град Съединение,  
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

Отхвърля молба с вх. №7/14.01.2011 година от Славка Иванова Христакова 
от село Найден Герово, за отпускане на помощ от бюджета на община Съединение 

 
 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-13 
Гласували „за”-9 
„Против” -1 
„въздържали се”-3   
 
 
 

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  
№ 353 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 28.01.2011 година, протокол №28 

 
ОТНОСНО: Упълномощаване на лице, което да представлява общинското участие в 
извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно 
лечение-Пловдив” АД. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с писмо 
вх.№29-00-31/01.12.2010 г., Общински съвет град Съединение,  
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

Упълномощава адв. Иван Христов Колев, ЕГН 7607134497, от гр. Пловдив, 
ул. „Григор Георгиев” №25, да представлява участието на Община Съединение в 
капитала на „МБАЛ-Пловдив” АД, в свиканото от Съвета на директорите на 
дружеството извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 15.02.2011 
г. и 02.03.2011 г. 

Упълномощеното лице да гласува от името на община Съединение при 
вземане на решения на общото събрание на акционерите, по начин, който намери 
за подходящ. 

 
 
 
     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! 



  
   
   
  

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

РЕШЕНИЕ  
№ 354 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.02.2011 година, протокол №29 

 
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на имоти-общинска собственост 
за нуждите на Общинска служба по Земеделие –Съединение. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал.3; 
чл.14, ал.7 и чл.17, ал.1 от НРПУРОИ, предвид фактическите основания в 
Предложение с вх.№24/07.02.2011 година от Кмета на община Съединение, след 
поименно гласуване Общински съвет град Съединение,  
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

1. Предоставя за временно безвъзмездно ползване четири стаи с 
№№14,15,16 и 19 с обща площ от 66,20 кв.м., както и част от фоайето прес 
ритуалната зала, с площ от 15,40 кв.м., всички на първи етаж от сградата на 
Общинска администрация гр.Съединение, находяща се в УПИ ІХ-зеленина и КОО, 
кв. 42 по ПЗР на град Съединение с административен адрес гр. Съединение, ул. 
6-ти септември” №13 за срок до 5 години. „

 2. Възлага на Кмета на Община Съединение изпълнение на решението. 
 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
„Против и въздържали се”-няма   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                
              
       



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

РЕШЕНИЕ  
№ 355 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.02.2011 година, протокол №29 

 
ОТНОСНО: Отмяна на Решение №343 от 28.01.2011 година и приемане на „Наредба 
за изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на 
местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община 
Съединение”. 

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

чл.9 от ЗМДТ, предвид фактическите основания в предложение с 
вх.№43/10.02.2011 година от Кмета на Община Съединение, Общински съвет град 
Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

І. Отменя Решение №343 на Общински съвет-Съединение, прието на редовно 
заседание, проведено на на 28.01.2011 година, протокол №28.  

ІІ. Приема „Наредба за изменение и допълнение на наредба за 
определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги 
на територията на Община Съединение”, както следва: 

1. Добавя точка 7 към чл. 3а, ал. (1) от Наредбата  
Чл. 3а, ал. (1) т. 7 – туристически данък. /Приложение № 20/ 
Досегашната т. 7 става т. 8.  
 

Приложение  № 20 
 Към чл. 3а, ал. (1), т. 7 от Наредбата 
 
 

1. Туристически данък – данъкът се определя 
за всяка нощувка съобразно населените 
места и категорията на средствата за 
подсло   стата за настаняване: н и ме
1 – 2 звезди 
- гр. Съединение                           
- с. Голям Чардак 
- с. Малък Чардак 
- с. Царимир 
- с. Церетелево 
- с. Неделево 
- с. Правище 
- с. Найден Герово 
- с. Драгомир 
- с. Любен 
3 звезди 
- гр. Съединение 

 
 
 

 
0,80 лв. 
0,50 лв. 
0,50 лв. 
0,60 лв. 
0,50 лв. 
0,50 лв. 
0,50 лв. 
0,50 лв. 
0,50 лв. 
0,50 лв. 

 
1,50 лв. 
1,00 лв. 

№ НАСЕЛЕНО МЯСТО ЦЕНА: 



- с. Голям Чардак 
- с. Малък Чардак 
- с. Царимир 
- с. Церетелево 
- с. Неделево 
- с. Правище 
- с. Найден Герово 
- с. Драгомир 
- с. Любен 
4 звезди 
- гр. Съединение 
- с. Голям Чардак 
- с. Малък Чардак 
- с. Царимир 
- с. Церетелево 
- с. Неделево 
- с. Правище 
- с. Найден Герово 
- с. Драгомир 
- с. Любен 
 
5 звезди 
- гр. Съединение 
- с. Голям Чардак 
- с. Малък Чардак 
- с. Царимир 
- с. Церетелево 
- с. Неделево 
- с. Правище 
- с. Найден Герово 
- с. Драгомир 
- с. Любен 
 
 

1,00 лв. 
1,20 лв. 
1,00 лв. 
1,00 лв. 
1,00 лв. 
1,00 лв. 
1,00 лв. 
1,00 лв. 

 
2,00 лв. 
1,50 лв. 
1,50 лв. 
1,70 лв. 
1,50 лв. 
1,50 лв. 
1,50 лв. 
1,50 лв. 
1,50 лв. 
1,50 лв. 

 
 

2,50 лв. 
2,00 лв. 
2,00 лв. 
2,20 лв. 
2,00 лв. 
2,00 лв. 
2,00 лв. 
2,00 лв. 
2,00 лв. 
2,00 лв. 

    
 
 

2. Отменя Раздел ІV – Туристическа такса и Приложение № 5. 
 
3. Отменя Раздел V – Такси за добив на кариерни материали  и 

Приложение № 6. 
 
4. Отменя чл.41 от Наредбата и Приложение  № 9. 

 
5. Изменя чл. 42 както следва: 
Чл. 42. Таксите се заплащат от лицата при предявяване на 

заявлението. 
 
6. Допълва приложение  № 13 както следва: 

 
 



 Приложение № 13 
 Други услуги по чл. 6, ал. 2 ЗМДТ, 
извървани от общинска    администрация – 
Съединение,  
/изм.  И допълнена с решение № 
22/31.01.2008 г., протокол 6, изм. С 
решение  № 143/28.01.2009 г./ 

 
 

Наименование на услугата мярка цена 
VІІ. За издаване на разрешение за 
удължено работно време за 1 година 

Лв./година 100 лв. 

VІІІ. За промяна в обстоятелствата по 
издадени разрешения 

 30 лв. 

ІХ. За издаване на други видове 
разрешения 

 30 лв. 

Х. За издаване на удостоверение за 
регистрация на търговски обект 

 20 лв. 

ХІ. За заверка на регистрите на 
лицензираните фирми за търговска дейност 
с отпадъци от черни и цветни метали на 
територията на Общината 

Лв./регистър 100 лв. 

 7.  Изменя приложение № 15 както следва: 
Приложение  № 15  
към чл.3а , (1) т.1 и ал.(2) от 
Наредбата 
/ново с Решение №22/31.01.08 г.,  
изм. и доп. с Решение №143/ 28.01.2009, 
изм. И доп. С Решение № 
237/21.12.2009г./ 

 
Данък върху недвижимите имоти: 
№ НАСЕЛЕНО МЯСТО РАЗМЕР НА ДАНЪКА ЗА 

2010 г. 
РАЗМЕР НА ДАНЪКА ЗА 

2011 г. 
1.  Гр.Съединение 2 на хиляда 2 на хиляда 
2.  С.Найден Герово 2 на хиляда 2 на хиляда 
3.  С.Драгомир 2 на хиляда 2 на хиляда 
4.  С.Правище 2 на хиляда 2 на хиляда 
5.  С.Любен 2 на хиляда 2 на хиляда 
6.  С.Неделево 2 на хиляда 2 на хиляда 
7.  С.Церетелево 2 на хиляда 2 на хиляда 
8.  С.Голям Чардак 2 на хиляда 2 на хиляда 
9.  С.Малък Чардак 2 на хиляда 2 на хиляда 

   
10. 

С.Царимир 2 на хиляда 2 на хиляда 

 
 

 7. Изменя чл. 16 както следва: 
        Чл. 16. (1) За имоти, намиращи се извън районите, в които 
общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се 



събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване. 
        (2) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по 
чл. 15 в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се 
определят със заповед на Кмета на общината и се обявяват публично до 
30 октомври на предходната година. 
         

 8. Изменя чл. 18, т. 3 както следва: 
        Чл. 18, т.3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или 
други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 
71а и чл. 71е от Закона за управление на отпадъците. 
 
 9. Изменя чл. 19 както следва: 
        Чл. 19. (1) . Определянето, администрирането и събирането на 
такса за битови отпадъци се извършва от общинската администрация. 
        (2) се отменя. 
 
 10. Изменя чл. 20, ал. (2), т. 2 както следва: 
        (2) За нежилищни имоти на предприятията таксата се определя по 
един от следните два начина: 
        2. Когато не може да се установи количеството на битовите 
отпадъци: 
        а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - 
пропорционално върху по – високата между отчетната им стойност и 
данъчната оценка, съгласно приложение № 2 от ЗМДТ. 
        б) За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци 
в депа или други съоръжения - пропорционално върху върху по – високата 
между отчетната им стойност и данъчната оценка, съгласно приложение № 
2 от ЗМДТ. 
        в) За услугата по поддържане на териториите за обществено 
ползване - пропорционално върху върху по – високата между отчетната им 
стойност и данъчната оценка, съгласно приложение № 2 от ЗМДТ. 
 
 11. Изменя чл. 21, ал.1 и ал.2 както следва: 
        Чл. 21. ал.1 Когато таксата се определя според количеството на 
битовите отпадъци, лицата по чл. 17 подават декларация /Приложение 21/  
в общината по местонахождението на имота до 30 ноември на предходната 
година. За придобитите през годината имоти декларацията /Приложение 
21/ се подава в 30-дневен срок от датата на придобиването им. 
 Чл. 21. ал.2 В декларацията се посочват видът и броят на съдовете 
за битови отпадъци, които ще се използват през годината, при спазване 
честотата на извозването на битовите отпадъци със заповедта на Кмета 
на общината, издадена в съответствие с чл. 16, ал. 2 на Наредбата. 
Размерът на таксата се определя на база определената с решение на 
общински съвет за съответната година такса за един кубичен метър 
битови отпадъци и съобразно вместимостта на съответния съд посочен в 
декларацията по ал.1 /Приложение 21/   
 

12. Ново Приложение 21, към чл. 21 от наредбата 



Приложение   21
        Към чл. 21 от Наредбата 

 
 

 
 
 
ДО 
КМЕТА НА ОБЩИНА  
СЪЕДИНЕНИЕ 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 21 от Наредбата за определяне и администриране на местните 
такси и цени  на услуги на територията на Община Съединение 

 
За определяне на таксата за битови отпадъци в частта 

сметосъбиране и сметоизвозване, според количеството на отпадъците, 
измерени чрез броя на необходимите съдове. 
 
От 
......................................................................
......................................................................
........... 
 /наименование на предприятието или собствено, бащино и фамилно име на 
лицето/ 
                   /ЕГН/ЛНЧ или осигурителен номер на чужд гражданин/ 

 
 БУЛСТАТ: ........................ Данъчен 
адрес:................................................................
.................. 
               /седалище на предприятието или адрес на местоживеене 
на лицето/ 

 
Чрез 
......................................................................
......................................................................
........ 
              /име-собствено,бащино,фамилно на представителя или 
пълномощника/ 
                  /ЕГН/ЛНЧ или осигурителен номер на чужд гражданин/ 
 
                       Уважаеми Господин Кмет, 

 
         Заявявам, че за имот с партиден № /УПИ/ № 
......................................................  

 
представляващ 
......................................................................
........................................................... 
 



находящ се на адрес: 
......................................................................
................................................. 
                                /град/село, община, ж.к, улица, №, бл., вх., 
ап., ет./ 

 
на който съм собственик /ползвател/ през 20....... год., желая таксата 
за битови отпадъци да се определя в зависимост от количеството битови 
отпадъци и декларирам, че ще използвам следните видове съдове: 

 
1. Съд „Мева” - 0,11м3............... броя. 
2. Контейнер "Бобър" - 1,1 м3 ............... броя. 
3. Контейнери „4м3” ................... броя. 
 

Съгласно определеният размер за такса битови отпадъци от Общински 
съвет - Съединение  
 

Забележка: 
1. Съд „Мева” се заявява само за гр. Съедиение от граждани. 
 
Декларирам, че заявените съдове ще използвам еднолично и ще 

заплащам изцяло дължимата такса за максималната вместимост на 
съдовете.  
 
 
 
Дата:....................20....... г.                         Подпис 
декларатора: ................................ 
  
 
 13. Изменя чл. 22, ал. (3) както следва: 
        Чл. 22. (3) Общинската администрация уведомява лицата, 
ползващи услугите за дължимите от тях такси за битови отпадъци, за 
съответния период и сроковете за плащане. 
 
 14. Създава нов чл. 23а както следва: 
 Чл. 23а. Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване: 
         (1) За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е 
организирала събиране и извозване на битови отпадъци, съгласно 
заповедта на Кмета по чл.16, ал. (2). 
         (2) За имотите, които няма да се ползват през цялата година и 
за които данъчно задълженото лице (граждани и фирми) е подало за това 
в общинска администрация до 30 ноември на предходната година 
декларация по образец /Приложение № 21/. Декларацията се придружава от 
следните документи, представени в  заверено от заявителя копие за 
Община Съединение, а именно: 
          -  Удостоверение от ВиК, удостоверяващо, че за този имот е 
спряно  подаването на вода; 
          - Удостоверение от Електроразпределение, удостоверяващо, че 
за този  имот е спряно електрозахранването; 



        (3) При представяне на декларацията по ал. (2) и приложенията 
към нея, освобождаването от таксата се извършва от Кмета на общината. 
        (5) Не се извършва освобождаването от заплащане на такса за 
сметосъбиране и сметоизвозване по чл. 23а, ал. (2) от  Наредбата, ако 
имотът или част от него се ползва от съсобственик или ползвател през 
посочения в декларацията период или част от него, както и ако през 
декларирания период или част от него в имота се извършват строителни 
или довършителни дейности. 
        (6) В случаите, когато в имота, деклариран като неползван или 
новопостроен, след проверка на Органите на общинската администрация се 
установи ползване на имота или откриване на партиди на имота във ВиК и 
Енергоразпределителната мрежа, нарушителите дължат глоба или 
имуществена санкция в размер трикратния размер на годишната такса за 
сметосъбиране и сметоизвозване за имота, но не по-малко от 500 лева.  
Глобата или имуществената санкция се налагат по реда на ЗАНН.        
  
 15. Ново Приложение 22, към чл. 23а, ал. 2 от наредбата 

Приложение   22
        Към чл. 23а, ал. (2) от 
Наредбата 

 
ДО  

   КМЕТА  
НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ  

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 23а, ал. 2 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, 

такси и цени на услуги на територията на Община Съединение  
 
 
За освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване от  
1. от ________________________________________________ ЕГН 
________________  
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето; наименование на 
предприятието/  
адрес 
__________________________________________________________________  
2. и __________________________________________________ ЕГН 
________________  
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето; наименование на 
предприятието/  
адрес 
__________________________________________________________________  
3. и __________________________________________________ ЕГН 
________________  
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето/  
адрес 
__________________________________________________________________  
/адрес на местоживеене на лицето/  
 



УВАЖАЕМИ   ГОСПОДИН    КМЕТ,  
  
Декларирам/е/ в качеството си на данъчнозадължено/и/ лице/а/, че имот 
с партиден № _____________________ , представляващ 
_____________________________________________  
________________________________________________________________ , 
находящ се на адрес: 
______________________________________________________________________
_____  
______________________________________________________________________
___________  
/гр.(с.), общ., ж.к., ул., бл., вх., ап., ет./  
няма да се използва през цялата _______________ г.  
Към декларацията прилагам следните документи: 
          -  Удостоверение от ВиК, удостоверяващо, че за този имот е 
спряно  подаването на вода; 
          - Удостоверение от Електроразпределение, удостоверяващо, че 
за този  имот е спряно електрозахранването; 
 
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация 
нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс, 
регламентиращ документно престъпление.  
Давам изричното си съгласие да се извършват проверки от органи на 
общинската администрация за спазване условията по декларацията.  
 
 
Дата: ___________       Подпис на 
декларатора/ите:  

1. ___________________  
  2. ___________________  
  3. ___________________ 

 
16. Изменя чл.27, ал.2 както следва: 
Чл. 27 ал. 2/нова с Решение №172/13.03.2009 г./  Таксата по ал.1 

за ползване на детски ясли се заплаща, както следва: 
- 15,00 лева-независимо от броя на дните, в които детето е посещавало 
детското заведение за съответния месец. 
- 15,00 лева- в зависимост от броя на дните, които детето е посещавало 
детското заведение за съответния месец.  

За времето, през което детето не е посещавало детската градина 
и/или ОДЗ, не се заплаща такса. 
 
 17. Допълва Приложение №12 както следва: 
 
       Приложение №12 
       Цени на услуги по чл.6, ал.2 от ЗМДТ, 
       извършвани от Отдел „Общинска 
       собственост и икономически дейности 
       /изм. и доп. С Решение №22/31.01.08 
г., 
       Протокол №6, изм. и доп. с Решение № 
       143/28.01.2009 г./ 



Наименование на 
услугата 

Мярка Цена Срок-
обикн. 
услуга 
раб.дни 

Срок-
бърза 
услуга 
раб.дни 

Срок-
експресна
услуга 
раб.дни 

16. Удостоверение за 
декларирани данни 

лв./бр. 10 лв. 7 3 1 

17. Удостоверение за 
факти и обстоятелства 

лв./бр. 10 лв. 7 3 1 

 
 ІІ. Срока за подаване на Декларацията по чл.21/1/ за 2011 г. е 
28.02.2011 г. 
 ІІІ. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Общината. 
 

 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
„Против и въздържали се”-няма 
 
      
 
 
       
                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

   
   

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

РЕШЕНИЕ  
№ 356 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.02.2011 година, протокол №29 

 
ОТНОСНО: Приемане отчета за 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, в изпълнение на §32 от Закона 
за Държавния бюджет на Република България за 2010 година за определяне на 
извънбюджетните сметки, предвид фактическите основания в Предложение с 
вх.№19/03.02.2011 година от Кмета на община Съединение, след поименно 
гласуване Общински съвет град Съединение,  
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

Приема  Отчета за извънбюджетните сметки и фондове на Община 
Съединение на кохезионния и структурните фондове към Националния фонд 
за 2010 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 
2010 

Отчет 
2010 

Рекапитулация на ИБСФ-3-КСФ-код 98-общо    
Баланс на фонд-код 98-общо    
    
І.Приходи  2 2
Имуществени данъци и неданъчни приходи  2 2
2. Неданъчни приходи  2 2
Приходи и доходи от собственост 2400 2 2
-приходи от лихви по текущи банкови сметки 2408 2 2
Всичко приходи /1. + 2./  2 2
  
ІІ.Разходи  3,186 3,186
  
ІV. Трансфери между бюджетни сметки и 
извънбюджетни фондове/сметки 

 3,179 3,179

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

6300 3,179 3,179

-Получени трансфери /+/ 6301 3,186 3,186
-Получени трансфери /-/ 6302 -7 -7



  
V. Временни безлихвени заеми между централния 
Бюджет, бюджетни сметки и извънбюджетни 
фондове и сметки  

 0 0

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

7600 0 0

-получени заеми /+/ 7611 
-възстановени заеми /+/ 7612 
  
Всичко приходи /І+ІV+V/  3,181 3,181
  
VІ. Бюджетно салдо-дефицит /-/ излишък /+/ 
/І+ІV+V-ІІ/ 

 -5 -5

VІІ. Операции с финансови активи и пасиви  5 5
Депозити и средства по сметки /нето/ 9500 868 868
- наличност по сметки в края на периода /-/ 9507 - 863 - 863
Всичко за общината: /І+ІV+V+VІІ/  3,186 3,186
  
ІІ. Разходи  3,186 3,186
  
Функция „Образование”  
Дейност 311 Целодневни детски градини  
Издръжка 1000 134 134
-разходи за външни услуги 1020 134 134
Всичко разходи за дейност 311:  134 134
  
Дейност 322 Общообразователни училища  
Други възнаграждения и плащания за персонала 0200 1,600 1,600
- за персонал извън трудови правоотношения 0202 1,600 1,600
Задължителни осигуровки от работодател 0500 178 178
Осигурителни вноски от работодателя за ДОО 0551 86 86
Здравно осигурителни вноски от работодателя 0560 58 58
Вноски за допълнително задължително 
осигуряване 

0580 34 34

Издръжка 1000 1,078 1,078
- разходи на вънршни услуги 1020 1,078 1,078
Всичко разходи за дейност 322:  2,856 2,856
  
Функция: Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи 

 

Дейност 532 Програми за временна заетост  
Ддруги плащания и възнаграждения за персонала 0200 186 186
- за персонал извън трудови правоотношения 0202 186 186
Задължителни вноски от работодател 0550 10 10
Осигурителни вноски от работодател за ДОО 0551 3 3
Здравно осигурителни вноски от работодателя 0560 7 7
Всичко разходи за дейност 532:  196 196
  
Всичко разходи:  3186 3186
 

 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

        /Ю.Пусалска/ 



      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
„Против и въздържали се”-няма   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    



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

РЕШЕНИЕ  
№ 357 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.02.2011 година, протокол №29 

 
ОТНОСНО: Утвърждаване на Актуализиран план на капиталовите разходи отразени 
по § 50 в отчета на общината за 2010 г, съгласно приложение ПИ-1 и 
приложение ПИ-2 и актуализиран план целева капиталова субсидия. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12 от Закона 
за Държавния бюджет на Република България за 2010 година, предвид 
фактическите основания в Предложение с вх.№18/03.02.2011 година от Кмета на 
община Съединение, след поименно гласуване Общински съвет град Съединение,  
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

Утвърждава: 
1. Актуализиран план на капиталовите разходи отразени по §50 в 

отчета на общината за 2010 година, съгласно приложение ПИ-1 и 
приложение ПИ-2, неразделна част от настоящото решение. 

2. Актуализиран план целева капиталова сулсидия. 
 

 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
„Против и въздържали се”-няма   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    



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

РЕШЕНИЕ  
№ 358 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.02.2011 година, протокол №29 

 
ОТНОСНО: Прехвърляне на средства от плана на разходите на една дейност в 
плана на разходите в друга дейност във функция „Здравеопазване”. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с §30 от Закона за 
Държавния бюджет на Република България за 2010 година, предвид фактическите 
основания в Предложение с вх.№21/03.02.2011 година от Кмета на община 
Съединение, след поименно гласуване Общински съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 

Да се прехвърлят средства от плана на разходите, както следва: 
Дейност Параграф Сума /+/-/ 

437-Здравен кабинет в 
детски градини и училища 

01-09-Допълнително материално 
стимулиране и други допълнителни 
възнаграждения 
10-12-Медикаменти 

- 34,00 
 

-2011,00 

431-Детски ясли 01-01-Заплати и възнаграждения на 
персонала нает по трудови 
правоотношения 

+1895,00 

469-Други дейности по 
здравеопазването 

10-12-Медикаменти +150,00 

 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
„Против и въздържали се”-няма   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

   
   
  



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

РЕШЕНИЕ  
№ 359 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.02.2011 година, протокол №29 

 
ОТНОСНО: Приемане на Уточнения годишен план на бюджета за 2010 година и 
Отчета за изпълнението на бюджета на община Съединение за 2010 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 съставянето, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет, предвид фактическите основания в Предложение с 
вх.№20/03.02.2011 година от Кмета на община Съединение, след поименно 
гласуване Общински съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
Приема  Уточнения годишен план на бюджета за 2010 година по прихода и 

разхода, по функции и дейности и Отчета за изпълнението на бюджета на Община 
Съединение за 2010 година, по прихода и разхода, по функции и дейности, 
както следва: 
 

  

Уточнен 
годишен 
план на 

бюджета за 
2010 година 

Отчет за 
изпълнение 
на бюджета 
за 2010 
година 

ПРИХОДИ 6990697 6258547
Приходи от държавна дейност 4052379 3907229
Обща допълваща субсидия 1901400 1901400
Целева субсидия за капиталови разходи 25040 25040
Получени трансфери 1911584 1899943
Финансиране на дефицита 214355 80846
Приходи от общинска дейност 2938318 2351318
Имуществени данъци 390456 390456
Неданъчни приходи 778124 778124
Обща изравнителна субсидия 690660 690651
Получени трансфери 0 -23022
Предоставени трансфери 0 -5517
Временни безлихвени заеми -8216 0
Финансиране на дефицита 1087294 520626
РАЗХОДИ 6990697 6258547
Разходи за държавна дейност 4052379 3907229
Изпълнителни и законодателни органи 511373 511223
Общинска администрация 511223 511223
Статист.инстит.служби и социолог.проучване и анкети 150 150
Отбрана и сигурност 1789297 1772944
Други дейности по отбраната  44379 44234
Други дейности по вътрешната сигурност 10597 5359



Прев. д-ст за намал. на вредните посл. от бедствия и 
аварии 1630522 1619552
Ликвидиране послед. от стих. бедствия и аварии 103799 103799
Образование 1273413 1200378
ЦДГ 277961 275221
ППДГ 53216 47610
Общообразователни училища 888683 830789
Извънучилищни дейности 7447 652
Други дейности по образованието 46106 46106
Здравеопазване 146506 139992
Детски ясли 118859 118859
Здр.кабинет в детски градини и училища 24580 18066
Други дейности по здравеопазването 3067 3067
Социално осигуряване и грижи 225196 179135
Центрове за обществена подкрепа 75099 29038
Програми за временна заетост 134824 134824
Др. служби и д-ти по осиг., подп. и заетостта 15273 15273
Почивно дело, култура, религиозни дейности 104635 101598
Спорт за всички 5230 2196
Читалища 99405 99402
Икономически дейности и услуги 1959 1959
Други дейности по икономиката 1959 1959
Дофинансиране на държавни дейности от 
общински приходи 83707 83707
Изпълнителни и законодателни органи 36440 36440
Държ. и общ. служби и дейности по избори 36440 36440
Образование 36234 36234
ЦДГ 5959 5959
Общообразователни училища 1800 1800
Други дейности по образованието 28475 28475
Социално осигуряване, подпомагане и грижи 1554 1554
Програми за временна заетост 1554 1554
Почивно дело, култура, религиозни дейности 9479 9479
Читалища 9479 9479
Разходи за общинска дейност 2854611 2267611
Изпълнителни и законодателни органи 1107692 717589
Общинска администрация 1067741 684323
Общински съвети 39951 33266
Отбрана и сигурност 2365 2365
Други дейности по вътрешната сигурност 2258 2258
Ликв.посл. от стих.бедствия и произв.аварии 107 107
Образование 236523 236523
ЦДГ 233732 233732
Други дейности по образованието 2791 2791
Здравеопазване 92986 92986
Детски ясли 92986 92986



Социално осигуряване и грижи 22419 22419
Клуб на пенсионера 22419 22419
Жилищно строит., БКС, опазв. окол. ср. и устр. на 
терит. 482745 396840
ВиК 54500 31848
Осветление на улици и площади 127358 124358
Изгр., ремонт и подд.на уличната мрежа 2779087 239087
Други дейности по жил.стр.,бкс и регион.разв. 21800 1547
Опазване околната среда 652011 544638
Озеленяване 7199 7199
Чистота 630320 524547
Други дейности по опазване околната среда 14492 12892
Почивно дело, култура, религиозна дейност 135041 134830
Спортни бази за спорт за всички 111668 111668
Обредни домове и зали 20873 20662
Други дейности по културата 2500 2500
Икономически дейности и услуги 122829 119421
Служ. и д-ст поддърж. рем. изграждане на пътища 98883 98883
Др. служби и д-ти по транспорт, пътища,.. 23806 20398
Други дейности по икономиката 140 140
 

 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
„Против и въздържали се”-няма   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
    



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

РЕШЕНИЕ  
№ 360 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.02.2011 година, протокол №29 

 
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 Закона 
з Държавния Бюджет на Република България за 2011 година, предвид 
фактическите основания в Предложение с вх.№30/09.02.2011 година от Кмета на 
община Съединение, след поименно гласуване Общински съвет град 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:  

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-14 
Гласували „за”-14 
„Против и въздържали се”-няма   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
   
    

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

РЕШЕНИЕ  
№ 361 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.02.2011 година, протокол №29 

 
ОТНОСНО: Утвърждаване на разходите, свързани с погребенията на самотни лица 
– без близки и роднини, бездомни, безпризорни жители на Община Съединение от 
Общинския бюджет 2011 година. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1, 
ал.2 и ал.3 от ПМС №334/29.12.2010 г., обн. В ДВ бр.2/07.01.2011 г. за 
изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2011 г., предвид 
фактическите основания в Предложение с вх.№31/09.02.2011 година от Кмета на 
община Съединение, след поименно гласуване Общински съвет град Съединение,  
 
 

Р Е Ш И: 
 

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

да бъдат покривани от Общински бюджет 2011 година на самотни лица-без близки и роднини, 
бездомни, безпризорни жители на Община Съединение. 

 
 
 
 

 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
„Против и въздържали се”-няма   
 

 
  

    
 
 
 
  

   



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

РЕШЕНИЕ  
№ 362 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.02.2011 година, протокол №29 

 
ОТНОСНО: Утвърждаване списък на дложностите 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.29, ал.1, 
ал.2 и ал.3 от ПМС №334/29.12.2010 г., обн. В ДВ бр.2/07.01.2011 г. за 
изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2011 г., предвид 
фактическите основания в Предложение с вх.№35/09.02.2011 година от Кмета на 
община Съединение, след поименно гласуване Общински съвет град 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 2011 година. 

3. Утвърждава 85% от стойността на транспортните разходи на служители, 
работещи във функция „Здравеопазване” към Община Съединение да се покриват 
от общинския бюджет 2011 година. 

 
 

 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-15 
Гласували „за”-15 
„Против и въздържали се”-няма   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

РЕШЕНИЕ  
№ 363 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.02.2011 година, протокол №29 

 
ОТНОСНО: Утвърждаване списък на дложностите 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.67 от ПМС 
№334/29.12.2010 г., обн. В ДВ бр.2/07.01.2011 г. за изпълнението на 
Държавния бюджет на Република България за 2011 г., предвид фактическите 
основания в Предложение с вх.№34/09.02.2011 година от Кмета на община 
Съединение, след поименно гласуване Общински съвет град 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 покрива 
от общинския бюджет 2011 година. 

 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-16 
Гласували „за”-16 
„Против и въздържали се”-няма   

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    



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

РЕШЕНИЕ  
№ 364 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.02.2011 година, протокол №29 

 
ОТНОСНО: Определяне размера на средствата за социално битово и културно 
обслужване на персонала в община Съединение за 2011 година. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл.32 от ПМС 
№334/29.12.2010 г., обн. В ДВ бр.2/07.01.2011 г. за изпълнението на 
Държавния бюджет на Република България за 2011 г., предвид фактическите 
основания в Предложение с вх.№32/09.02.2011 година от Кмета на община 
Съединение, след поименно гласуване Общински съвет град 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:  

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-16 
Гласували „за”-16 
„Против и въздържали се”-няма   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



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

РЕШЕНИЕ  
№ 365 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.02.2011 година, протокол №29 

 
ОТНОСНО: Утвърждаване на приоритетите, по които ще се изразходват приходите 
в Общинския бюджет 2011 година. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, ал.2, т.2 
с т.3 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2011 г., 
предвид фактическите основания в Предложение с вх.№33/09.02.2011 година от 
Кмета на община Съединение, след поименно гласуване Общински съвет град 
Съединение,  
 
 

Р Е Ш И: 
 

 Утвърждава следните приоритети, които ще се изплащат от Общински бюджет 
2011 година: 

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

образователните заведения. 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-16 
Гласували „за”-16 
„Против и въздържали се”-няма   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   
  



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

РЕШЕНИЕ  
№ 366 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.02.2011 година, протокол №29 

 
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 
№334/29.12.2010 година, обнародвано в ДВ бр.2/07.01.2011 година за 
изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2011 г., предвид 
фактическите основания в Предложение с вх.№39/09.02.2011 година от Кмета на 
община Съединение, след поименно гласуване Общински съвет град Съединение,  
 
 

Р Е Ш И: 
 

 Утвърждава разходите за провеждане на местни събори, както следва: 
- град Съединение – 10 000 лева 
- село Царимир – 1500 лева 
- останалите населени места в община Съединение – 1 000 лева за всяко 

населено място. 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-16 
Гласували „за”-16 
„Против и въздържали се”-няма   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
   



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

РЕШЕНИЕ  
№ 367 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.02.2011 година, протокол №29 

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

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 59, ал.2 от 
Закона за физическото възпитание и спорта, предвид фактическите основания в 
Предложение с вх.№40/09.02.2011 година от Кмета на община Съединение, след 
поименно гласуване Общински съвет град 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, разходи за подготовка и лагери, 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” село Царимир   - 10 000 лв. 
 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-16 
Гласували „за”-16 
„Против и въздържали се”-няма   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

   
  



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

РЕШЕНИЕ  
№ 368 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.02.2011 година, протокол №29 

 
ОТНОСНО: Подпомагане с приходи от общински характер на „Демократичен съюз на 
жените”, Общински съвет по наркотични вещества, Общински комитет „Васил 
Левски”, Народно Читалите „Съединение” и Сдружение за развъждане и 
отглеждане на маришките овце. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в Предложение с вх.№38/09.02.2011 година от Кмета на община 
Съединение, след поименно гласуване Общински съвет град Съединение,  
 
 

Р Е Ш И: 
 

 І. Да се подпомогнат  с приходи от общински характер: 
1. „Демократичен съюз на жените” град Съединение   - 1 500 лв. 
2. Общински комитет „Васил Левски” гр. Съединение   - 1 500 лв. 
3. НЧ „Съединение” гр. Съединение     - 2 000 лв. 
4. Общински съвет по наркотични вещества гр.Съединение  - 5 000 лв. 
5. Сдружение за развъждане и отглеждане на маришките овце - 1 000 
лв., за награден фонд. 
ІІ. Половината от средствата, определени за „Демократичен съюз на 
жените” гр.Съединение и „Общински комитет Васил Левски” гр.Съединение, 
да се усвоят през първото шестмесечие на 2011 година. 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-16 
Гласували „за”-16 
„Против и въздържали се”-няма   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
   



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

РЕШЕНИЕ  
№ 369 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.02.2011 година, протокол №29 

 
ОТНОСНО: Определяне размера на разходите за представителни цели на Кмета на 
община Съединение за 2011 година. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, вэв връзка с чл.13, т.3 от 
ПМС №334/29.12.2010 година, обнародвано в ДВ бр.2/07.01.2011 година за 
изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2011 г. предвид 
фактическите основания в Предложение с вх.№29/09.02.2011 година от Кмета на 
община Съединение, след поименно гласуване Общински съвет град Съединение,  
 
 

Р Е Ш И: 
 
 
 

УТВЪРЖДАВА РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ НА Кмета на община 
Съединение за 2011 година в размер на 15 000,00 лева.  

 
 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-16 
Гласували „за”-16 
„Против и въздържали се”-няма   

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    



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

РЕШЕНИЕ  
№ 370 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.02.2011 година, протокол №29 

 
ОТНОСНО: Разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи в размер 
на 118 900 лв., определена със ЗДБРБ за 2011 година. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, вэв връзка с ПМС 
№334/29.12.2010 година, обнародвано в ДВ бр.2/07.01.2011 година за 
изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2011 г., предвид 
фактическите основания в Предложение с вх.№36/09.02.2011 година от Кмета на 
община Съединение, след поименно гласуване Общински съвет град Съединение,  
 
 

Р Е Ш И: 
 

 
№ Наименование на обекта Целева 

капиталова 
субсидия 

 ОБЩО: 54400,00
1. Изработване на технически проект и КСС за ремонт и 

реконструкция на обекти: ЦДГ „Светлина” с.Царимир, ЦДГ 
„8-ми март” гр. Съединение, ДЯ „Н.Шилева” гр.Съединение, 
Столова към СОУ „Хр.Ботев” гр.Съединение 

50,900

2. Закупуване на косачка за зелените площи-с.Неделево 1,500
3. Закупуване и монтаж на абсорбатор – ЦДГ „8-ми март” 

гр.Съединение 
2,000

 
2. Разпределя целевата капиталова субсидия, предназначена за изграждане 

и основен ремонт на общинските пътища по обекти в размер 64 500 лв., както 
следва: 
 
 
№ Наименование на обекта 

/Ремонт на общински пътища/ 
Целева 

капиталова 
субсидия 

 Общо 64, 500 
1. Път PDV 1352/стар ІV-80045/-град Съединение-с.Найден 

Герово-текущ ремонт/изкърпване и частично преасфалтиране 
на асфалтова настилка, изрязване на храстова 
растителност, подравняване на банкетите с грейдер, 
направа на пътна маркировка, допълване пътни знаци, 
парапети и др./. 

 
 
 

10,500 

2. Път PAZ 2123/стар ІV-37051/-село Драгомир-с.Тополидол/-
текущ ремонт/изкърпване и частично преасфалтиране на 
асфалтова настилка, изрязване на храстова растителност, 
подравняване на банкетите с грейдер, направа на пътна 
маркировка, допълване пътни знаци, парапети и др./ 

 
 
 

3,000 

3. Път PDV 2340/стар ІV-64248/-град Съединение-с.Голям 
Чардак-текущ ремонт/изкърпване и частично преасфалтиране 

 
 



на асфалтова настилка, изрязване на храстова 
растителност, подравняване на банкетите с грейдер, 
направа на пътна маркировка, допълване пътни знаци, 
парапети и др./. 

 
20,000 

4. Път PDV 2341/стар ІV-64606/-село Неделево-с.Церетелево-
с.Царимир-текущ ремонт/изкърпване и частично 
преасфалтиране на асфалтова настилка, изрязване на 
храстова растителност, подравняване на банкетите с 
грейдер, направа на пътна маркировка, допълване пътни 
знаци, парапети и др./. 

 
 
 

31,000 

 
      

 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-16 
Гласували „за”-16 
„Против и въздържали се”-няма   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   
    



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

РЕШЕНИЕ  
№ 371 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.02.2011 година, протокол №29 

 
ОТНОСНО: Разпределение на преходния остатък към 31.12.2010 година. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в Предложение с вх.№37/09.02.2011 година от Кмета на община 
Съединение, след поименно гласуване Общински съвет град Съединение,  
 
 

Р Е Ш И: 
 

 1. Преходния остатък от 427724 лв., в това число 20780 за обект 
„Преустройство на сградата на бившето парно в кв.2 по плана на град 
Съединение в спортна-тренировъчна зала” и остатъка от основния ремнт на 
общинска сграда определена за РПУ в размер на 58338 лева се разпределя, 
както следва: 
 - за разходи по бюджета 188924 лева; 
 - за обекти по Инвестиционна програма в размер на 238800: 

 
№ НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА Преходен 

остатък от 
2010 г. 

 ОБЩО 238,800
А. Населени места 215,100
 градСъединение 138,400
1 Ремонт настилки на улици в града 130,000
11 Ремонт тоалетни Автостанция гр.Съединение 900
12 Ремонт пешеходни мостчета на р.Потока и подходите към тях 2,000
13 Ремонт на автоспирките в града 5,500
 Село Драгомир 6,500
3 Ремонт на улица „19-та” 4,000
4 Ремонт на улица „17-та” 1,000
 Разширение на водопроводната мрежа на улицата на Цонка 

Игнатова-90 м с тръби с РН-НД-дялово участие 
1,500

 Село Найден Герово 12,000
3 Ремонт трошенокаменната настилка на улицата между двата 

нови водостока с о.т. 92-90-89-88-84-58, отводняване и 
направа на парапет на водостока при о.т.60 

8,000

8 Благоустрояване гробищния парк-направа на тоалетна и 
ремонт сграда и ограда 

4,000

 Село Правище 7,500
2 Почистване на дерето в центъра на селото 3,000
4 Ремонт зелени площи и детска площадка в центъра 1500
6 Подмяна покрива на пенсионерския клуб 3,000
 Село Голям Чардак 10,000
2 Отводняване на улици в селото 4,000
3 Частичен ремонт на ул.”П.Яворов” 4,000
5 Ремонт /боядисване/ помещения в сградата на бившето 2,000



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

РЕШЕНИЕ  
№ 372 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.02.2011 година, протокол №29 

 
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 2011 година. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл.12 от ЗДБРБ 
за 2011 година, предвид фактическите основания в Предложение с 
вх.№42/09.02.2011 година от Кмета на община Съединение, след поименно 
гласуване Общински съвет град 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 2011 година, съгладно Приложение №1, 
неразделна част от настоящото решение. 
 
 
 

 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-14 
Гласували „за”-14 
„Против и въздържали се”-няма   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
   



училище за провеждане на изборите 
 Село Малък Чардак 6,500
1 Частичен ремонт трошенокаменна настилка на ул. „Рангел 

Минчев” 
2,500

2 Частичен ремонт трошенокаменна настилка на улица „Ален 
мак” 

4,000

 Село Царимир 19,400
1 Частичен ремонт асфалтова настилка на ул.”Москва” 10,000
2 Частичен ремонт асфалтова настилка ул.”Максим Горки” 3,000
3 Частичен ремонт асфалтова настилка ул.”Прес8па” 2,000
7 Ремонт пейки в парка 400
9 Ремонт осветление в парка и площада 4,000
 Село Неделево 3,300
1 Отводняване на ул.”5-та” 2,600
2 Поддръжка на зелени площи, градински пейки и освежаване на 

маркировки 
700

 Село Любен 5,500
2 Направа на трошенокаменна настилка по ул.”12-та” 2,000
3 Ремонт пътеки и ограда в южната страна на гробищния парк 1,000
5 Ремонт на тоалетната зад читалището 500
6 Подравняване на улици с грейдер 1,000
7 Ремонт канавки и отводняване на ул. „5-та” 1,000
Б Детски градини 18,000
 ЦДГ „8-ми март” град Съединение 4,200
2 Закупуване и монтаж на щори на 4-те тераси 1,200
3 Закупуване на нераждаемо кухнеско обзавеждане /работна 

маса-островна с долен рафт 2,30/90, стелаж 120/70/180, 
шнаф за хляб 120/70/160 и др./ 

3,000

 ЦДГ „Светлина”, село Царимир 5,000
1 Ремонт тоалетни на двете групи 3,000
2 Подмяна на входната врата и ветраж с алуминиева дограма с 

прекъснат термомост и „обръщане” на рамката на стената 
2,000

 ЦДГ „Авлига” село Голям Чардак 8,800
1 Направа на олуци и водосточни тръби на основната сграда 800
2 Ремонт на покрива на пристройката, ползвана за методичен 

кабинет и склад и вътрешен ремонт 
6,000

4 Направа на преградна стена с врата на коридора зад 
гардеробите 

800

5 Закупуване на ел.везна и хладилници за риба и проби 1,200
В Детски ясли 5,700
 ДЯ „Недялка Шилева” гр. Съединение 5,700
4 Частични ремонти-изкърпване , боядисване и др. 2,000
5 Частични ремонти парна инсталация, ВиК и ел.инсталация 3,000
8 Профилактика на ел.инсталацията в сградата по техническа 

характеристика за сертифициране 
700

 
 
 

 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

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



Общ брой съветници-17 
Брой гласували-16 
Гласували „за”-16 
„Против и въздържали се”-няма   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   
    



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

РЕШЕНИЕ  
№ 373 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.02.2011 година, протокол №29 

 
ОТНОСНО: Приемане на Бюджет за 2011 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 Закона 
за Общинския бюджет, разпоредбите на ЗДБРБ за 2011 година и на Наредбата за 
условията и реда за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет, предвид фактическите основания в Предложение с вх.№44/10.02.2011 
година от Кмета на община Съединение, след поименно гласуване Общински съвет 
град Съединение,  
 
 

Р Е Ш И: 
 

 Приема Бюджета за 2011 година по прихода и разхода, по функции и 
дейности на Община Съединение, както следва: 

  НАИМЕНОВАНИЕ СУМА 

НАТУРАЛЕН 
ПОКАЗАТЕЛ 
брой 
служители 

1 ПРИХОДИ 4338668   
  Приходи от държавна дейност 2010047   
  Обща допълваща субсидия 1876538   
  Финансиране на дефицита 133509   
  Приходи от общинска дейност 2328621   
  Имуществени данъци 337282   
  Неданъчни приходи 659571   
  Обща изравнителна субсидия  646200   
  Целева субсидия за капиталови разходи 118900   
  Финансиране на дефицита 566668   

2 РАЗХОДИ 4338668   
  Разходи за държавна дейност 2010047   
  Общи държавни служби 472050 51
122 Общинска администрация 471900 51 
141 Статист.инстит., служби и социолог.проуч. и анкети 150   

  Отбрана и сигурност в т.ч. 64085 11
219 Други дейности по отбраната 48873 8 
239 Други дейности по вътрешната сигурност 15212 3 

  Образование 1123632 89.5
311 ЦДГ 266920 34 
318 ППДГ 54858 3 
322 Общообразователни училища 788367 52.5 
337 Извънучилищни дейности 13487   



  Здравеопазване 151670 17
431 Детски ясли 118314 15 
437 Здравен кабинет в детски градини и училища 33356 2 

  Социално осигуряване и грижи 97381 2
526 Центрове за обществена подкрепа 97381 2 

  Почивно дело, култура, религиозни дейности 101229 17
713 Спорт за всички 3034  
738 Читалища 98195 17 

  
Дофинансиране на държавни дейности от 
общински приходи 101434   

  Общи държавни служби 73238 8
122 Общинска администрация 73238 8 

  Образование 25696 4
318 ПДГ 136  
322 Общообразователни училища 950  
389 Други дейности по образованието 24610 4 

  Почивно дело, култура, религиозни дейности 2500   
738 Читалища 2500   

  Разходи за общинска дейност 2227187   
  Изпълнителни и законодателни органи в т.ч. 729914 17
122 Общинска администрация 694093   
123 Общински съвети 35821 17 

  Отбрана и сигурност в т.ч. 10000   
239 Др.дейности по вътрешната сигурност 5000   

283 
Прев. д-ст за намал. на вредните посл. от кризи, бедствия 
и аварии 4000   

284 Ликвидиране послед. от стих. бедствия и произв.аварии 1000   
  Образование 218388 0.5
311 ЦДГ 216532   
389 Други дейности за децата 1856 0.5 

  Здравеопазване 79022   
431 Детски ясли 79022   

  Социално осигуряване и грижи 29861 5
525 Клуб на пенсионера 29861 5 

  
Жилищно строит., БКС, опазв. окол. ср. и 
устр. на терит. 939975 7.5

603 ВиК 12500   
604 Осветление на улици и площади 135000   
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа 195600   
619 Други дейности по жил.стр.,бкс и регион.разв. 21000   
622 Озеленяване 20200   
623 Чистота 532558 5.5 

629 
Други дейности по благоустройство и опазване околната 
среда 23117 2 

  Почивно дело, култура, религиозна дейност 116488 4
714 Спортни бази за спорт за всички 98180 3 



745 Обредни домове и зали 15308 1 
759 Други дейности по културата 3000   

  Икономически дейности и услуги 103539 2
832 Служ. и д-ст поддърж. рем. изграждане на пътища 92174   
849 Автогара 11365 2 

 
 

 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-14 
Гласували „за”-14 
„Против и въздържали се”-няма   

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
   
    

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

РЕШЕНИЕ  
№ 374 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.02.2011 година, протокол №29 

 
ОТНОСНО: Утвърждаване на извънбюджетна сметка на Община Съединение за 
предоставяне на средства на Националния фонд от структурните фондове за 2011 
година. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с §33 от  ЗДБРБ за 
2011 година за определяне на извънбюджетните сметки, предвид фактическите 
основания в Предложение с вх.№41/09.02.2011 година от Кмета на община 
Съединение, след поименно гласуване Общински съвет град Съединение,  
 
 

Р Е Ш И: 
 

 Утвърждава извънбюджетната сметка на Община Съединение за предоставяне 
на средства на Националния фонд от структурните фондове за 2011 година. 

 
 
 

 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-14 
Гласували „за”-14 
„Против и въздържали се”-няма   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
   
   



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

РЕШЕНИЕ  
№ 375 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 22.02.2011 година, протокол №29 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на молба от „Спортен клуб по тенис-Съединение” гр. 
Съединение, за отпускане на 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 молбата от „Спортен клуб по тенис-Съединение” град Съединение, 
представляван от Светозар Костадинов, за отпускане на средства от бюджета на Община 
Съединение. 

 
 
 

 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-14 
Гласували „за”-14 
„Против и въздържали се”-няма   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

РЕШЕНИЕ  
№ 376 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 31.03.2011 година, протокол №30 

 
ОТНОСНО: Приемане на „Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги 
на територията на Община Съединение”. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 7 и ал.2  от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в Предложение с вх.№52/28.02.2011 година от Кмета на община 
Съединение, след поименно гласуване Общински съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 

Приема „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията 
на Община Съединение, както следва: 

1. Създава се нов чл. 44 в, в Раздел Х, Глава втора, със следния текст: 
(ал.1): Такса за издаване на „Разрешително за водовземане от води, 

включително 
язовири и микроязовири - публична общинска собственост ” – 250,00 лв. 
(Приложение № 23) 

(ал.2): Такса за издаване на „Разрешително за ползване на воден обект-
публична 
общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 
от Закона 
за водите – 250,00 лв. (Приложение № 23) 

Утвърждава Приложение № 23а и  № 23б, образци на Заявления по чл. 52, 
ал.1, т. 3, б. „а” и б. „б” от Закона за водите” и декларации по чл.71, ал.2 
от Закона за опазване на околното среда. 
 

 
                                          Приложение № 23 
                                          Такси за издаване на 

„Разрешителни по чл. 52,  
                                           ал.1, т. 3, б. „а” и б. „б” 

от Закона за водите” 
 

Наименование на таксата Мярка Цена 
Такса за издаване на „Разрешително за 
водовземане от води, включително язовири 
и микроязовири - публична общинска 
собственост ” 

 
лв. 

 
250, 00 

Такса за издаване на „Разрешително за 
ползване на воден обект-публична 
общинска собственост, с изключение на 
разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от 
Закона за водите 

 
 

лв. 

 
 

250,00 

   
                                                                           
 



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

РЕШЕНИЕ  
№ 377 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 31.03.2011 година, протокол №30 

 
ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост, 
съставляващ УПИ ІІ-общински, квартал 4” ”, по ПЗР на село Малък Чардак. а

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, във 
връзка с чл.53,ал.1, т.1 и чл. 58 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, предвид фактическите 
основания в Предложение с вх.№51/28.02.2011 година от Кмета на община 
Съединение, след поименно гласуване Общински съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за разпореждане с недвижим имот, частна общинска 
собственост, съставляващ УПИ ІІ-общински, с площ от 1040 кв.м, квартал 4 „а” 
по ПЗР на село Малък Чардак, 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 7280.00 лева /седем хиляди двеста и осемдесет 
лева/, без начислен ДДС, определена от независим лицензиран оценител. 
 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 съветници-17 
Брой гласували-12 
Гласували „за”-12 
„Против и въздържали се”-няма  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                        
Приложение № 23а 
                                                                        Към 
чл. 44в, ал. 1 
 

ДО 
КМЕТА  
НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е  
за откриване на процедура за издаване на разрешително за 

водовземане от повърхностен воден обект  - публична общинска собственост  
(чл. 50, ал.3) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

На основание чл. 44, ал.1 във връзка с чл.60, ал.1 от Закона за водите, 
моля да бъде открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от 
повърхностен воден обект. 

 
ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ 

Трите имена (за физически лица, 
само когато искането за водовземане 
е за:  
- задоволяване на собствени 
потребности на гражданите, когато
имота попада в границите на 
санитарно-охранителна зона на 
водовземни съоръжение за минерални 
води или в район с ликвидиран 
геотехнологичен добив на уран 
- земеделски цели от регистриран 
земеделски производител) 
Фирма (за юридически лица и за 
еднолични търговци, регистрирани по 
Търговския закон )  
 

 

Постоянен адрес - за физически 
лица; 
Седалище - за юридическите лица  

 

Единен граждански номер - за 
физически лица; 
Единен идентификационен код или 
БУЛСТАТ - за юридическите лица; 
 

 

Адрес за кореспонденция, вкл. 
електронен адрес (при наличие на 
такъв) 
 

 

Телефон за връзка с физическото 
лице или с лицето, което управлява 
или представлява юридическото лице 

 

Факс за връзка с физическото лице 
или с лицето, което управлява или 

 



представлява юридическото лице 
 

ДАННИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕТО 
Цел или цели на водовземане     
Воден обект (наименование на язовир 
или микроязовир) 

 

Водно тяло (съгласно утвърдения 
План за управление на речните 
басейни, публикуван в интернет на 
страницата на Басейнова дирекция) 

 

Място на водовземане; 
Място на използване; 
Място на отвеждане на използваните 
води; 
(надморска височина и географски 
координати (в координатна система 
WGS_84-BL))  

 

Местност,административно-
териториална и териториална 
единица, код по единния 
класификатор на административно-
териториалните и териториалните 
единици (ЕКАТТЕ) - за всяко място 
на водовземане 

 

Параметри на исканото водно 
количество, включително годишна 
водна маса и разпределение по 
месеци 

 

Схема и технически параметри на 
съоръженията за използване на 
водите 

 

Номерът на решението на министъра 
на околната среда и водите или на 
директора на съответната регионална 
инспекция по околната среда и 
водите по оценка на въздействието 
върху околната среда или за 
преценка, че не е необходимо 
извършването на оценка на 
въздействието върху околната среда, 
или за оценка за съвместимост, 
когато такива се изискват съгласно 
Закона за опазване на околната 
среда и Закона за биологичното 
разнообразие 

 

 
ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 
  
Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното  □ 
Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва 
дейността, заверена от съответния компетентен орган □ 

Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, 
или договор със собственика на съоръженията за предоставяне на 
услугата "водоподаване" - когато водовземането или ползването на 
водния обект е свързано с ползването на съществуващи съоръжения 

□ 



Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване 
на околната среда (по приложения към заявлението образец) 
 

□ 

Прединвестиционно проучване или съответната разработена фаза на 
инвестиционния проект съгласно изискванията на Закона за устройство 
на територията, съдържащи хидроложка част и водностопански 
изследвания, доказващи наличието на исканото водно количество във 
водния обект (подготвя се от лица, които притежават професионална 
квалификация "магистър-инженер" по специалността, свързана с вида на 
исканото разрешително, и са регистрирани по реда на Закона за 
камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране). 

 

□ 

Обосновка на заявеното водно количество съгласно нормите за 
водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 (До 
приемането на наредбата по чл. 117а, ал. 2 обосновката на заявените 
водни обеми се разработва въз основа на определени с други 
нормативни актове количества за съответната цел, като в обосновката 
на необходимите водни обеми се посочва и наименованието на 
съответния нормативен акт) 

□ 

За питейно-битово водоснабдяване и   
Проект за санитарно-охранителна зона □ 
При използване енергията на водата и   
Сравнителна оценка на енергийните ползи и на вредите за околната 
среда, която да съдържа: 

1. характеристика на инвестиционното предложение; 
2. анализ на влиянието, което оказва отнетото водно количество 

върху водите в речното легло след водовземането и свързаните с тях 
екосистеми – при различни варианти на застрояване; 

3. оценка на необходимите минимални водни количества, които ще 
се осигуряват по дължина на участъка, в който потенциала на водата 
се преобразува в електрическа енергия; 

4. оценка на изменението на производството на ел.енергия при 
оптимално застрояване на централата и при различни минимално 
допустими водни количества. Оценка на риска за водната екосистема. 

5. сравнителната оценка обхваща използването на енергийния 
потенциал на участъка от водното течение, включващ всички 
съществуващи потребители и посочените за използване пунктове. 
(Сравнителната оценка се подготвя от лица, които притежават 
професионална квалификация "магистър-инженер" по специалността, 
регистрирани по реда на Закона за камарите на архитектите и 
инженерите в инвестиционното проектиране). 

□ 

 
 
Забележка:  
1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с 
представителна власт по регистрацията на търговеца. 
2. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра 
- единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен 
носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен 
носител. 
 
 
ДАТА:………………     ЗАЯВИТЕЛ: ……………………… 

         (име, подпис, 
печат) 
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Образец №1 по чл.71, ал.2 от ЗООС 
 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
Подписания …………………………………………………………………………… 

(трите имена) 
 
ЕГН………………………, представител на ………………………………........... 
 
……………………………………………………………………………………….. 

(юридическо лице, едноличен търговец) 
 
БУЛСТАТ ………………………………………, със седалище и адрес на  
 
управление………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………….. 
тел. ………………………………………, факс .………………………………….. 
 
във връзка с чл.71, ал.2 от Закона за опазване на околната среда 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 
 

Представляваната от мен фирма няма парични задължения към 
държавата и общината по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт 
на компетентен орган и към Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда. 
 Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс 
за деклариране на неверни данни. 

 
 
 
Дата…………………………                                  ДЕКЛАРАТОР:………………………. 

(подпис) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



                                                                        
Приложение № 23б 
                                                                        Към 
чл. 44в, ал. 2 
 
                                                          ДО 

КМЕТА  
НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е  
за откриване на процедура за издаване на разрешително за 

ползване  на повърхностен воден обект  - публична общинска собственост, с 
изключение на разрешителните по чл. 46, ал.1, т.3 от ЗВ 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

На основание чл.46, ал.1 във връзка чл.60, ал.1 и чл. 52, ал.1, т.3, б 
„б” от Закона за водите, моля да бъде открита процедура за издаване на 
разрешително за ползване на повърхностен воден обект. 

 
ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ  

Фирма (за юридически лица и за 
еднолични търговци, регистрирани по 
Търговския закон )  

 

Седалище   
Единен идентификационен код или 
БУЛСТАТ  

 

Адрес за кореспонденция, вкл. 
електронен адрес (при наличие на 
такъв) 

 

Телефон за връзка с лицето, което 
управлява или представлява 
юридическото лице 

 

Факс за връзка с лицето, което 
управлява или представлява 
юридическото лице 

 

 
ДАННИ ЗА ПОЛЗВАНЕТО 

Цел на ползването  
Воден обект (наименование на язовир 
или микроязовир) 

 

Водно тяло (съгласно утвърдения План 
за управление на речните басейни, 
публикуван в интернет на страницата 
на Басейнова дирекция) 

 

Място на ползване,  
вкл. надморска височина и  географски 
координати (в координатна система 
WGS_84-BL),  площ за използване 

 

Местност,  
административно-териториална и 
териториална единица,  
код по единния класификатор на 

 



административно-териториалните и 
териториалните единици  
Параметри на исканото ползване  
Номерът на решението на министъра на 
околната среда и водите или на 
директора на съответната регионална 
инспекция по околната среда и водите 
по оценка на въздействието върху 
околната среда или за преценка, че не 
е необходимо извършването на оценка 
на въздействието върху околната 
среда, или за оценка за съвместимост, 
когато такива се изискват съгласно 
Закона за опазване на околната среда 
и Закона за биологичното разнообразие 

 

 
 
ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното  □ 

Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва 
дейността, заверена от съответния компетентен орган □ 

Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията 
в случаите, в които ползването на водния обект е свързано с 
ползването на съществуващи съоръжения (може и договор) 

□ 

Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за 
опазване на околната среда (по приложения към заявлението 
образец) 

□ 

Когато чрез изгражданите съоръжения или чрез изземването на 
наносни отложения се изменят физичните характеристики на 
повърхностно водно тяло, към настоящото заявление се прилагат и 
обосновки, изчисления и доказателства за изпълнение на 
изискванията по чл.156е, ал.2 

□ 

За изграждане на нови системи и съоръжения и  □ 
Инвестиционен проект, съгласно изискванията на Закона за 
устройство на територията 
(Инвестиционният проект, се подготвя от лица, които притежават 
професионална квалификация "магистър-инженер" по специалността, 
свързана с вида на исканото разрешително, и са регистрирани по 
реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране.) 
 

□ 

За изземване на наносни отложения от принадлежащите земи на 
водохранилищата 

□ 

Технически проект за изземването, който да съдържа: 
1. хидроложка разработка за динамичните запаси от наносни 

отложения с оценка за допустимото изземване; 
2. обосновка за избор на участъка, включително геодезично 

заснемане, схема и пространствени граници; 
3. избор и описание на технологията за изземване на 

материала; 
4. график за добив и режим на работа; 
5. транспортна схема на извозване на материалите, 

съгласувана със съответната община; 

□ 
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6. място за депониране на иззетия материал, което трябва да 
бъде извън границите на водния обект и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци; 

7. място за депониране на горния глинест слой, което трябва 
да бъде извън границите на водния обект и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци; 

8. мероприятия за опазване на околната среда 
(Техническият  проект, се подготвя от лица, които притежават 
професионална квалификация "магистър-инженер" по специалността, 
свързана с вида на исканото разрешително, и са регистрирани по 
реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране.) 

 
За аквакултури и свързаните с тях дейности и  □ 
Проект за дейността, който да съдържа: Кратко описание за 
предвижданата дейност, схеми и технически параметри на 
предвижданите за изграждане съоръжения, конструкция на 
съоръжението и технология на изграждането и дейността, срокове и 
етапи на изграждане на съоръженията, ако се предвиждат такива и 
съответно за дейността. 

□ 

Съгласувателно становище от Изпълнителната агенция по рибарство и 
аквакултури относно зоните за стопански риболов и зоните за 
рибовъдство в големи язовири – когато язовирът не е зониран 

□ 

Одобрен от общински експертен технически съвет проект за промяна 
на предназначението на малкия язовир, в съответствие с правилника 
за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията 
от хидромелиоративната структура 

□ 

Актуален Протокол от Комисия за извършване на технически прегледи 
по смисъла на Наредба № 13 от 29 януари 2004 г. за условията и 
реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните 
стени и съоръженията към тях (обн. в ДВ бр. 17/ 2004 г.), 

□ 

За плаващи съоръжения в язовири и  □ 
Проект за изграждане на съоръжението и дейността му □ 
Документ за регистрация и годност на плавателното съоръжение от 
Изпълнителна агенция „Морска администрация” 

□ 

Предварителен договор за транспортиране на отпадъчните води и 
битовите отпадъци или проект за прочистване на отпадъчните води –
в случаите, когато такива се формират от извършваната дейност на 
плавателното съоръжение 

□ 

Договор с водолазна фирма за годишно обслужване на закотвящите 
съоръжения  

□ 

 
Забележка:  
1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с 
представителна власт по регистрацията на търговеца  
2. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра 
- единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен 



носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен 
носител. 
 
ДАТА:………………    ЗАЯВИТЕЛ: …………………………… 

име, подпис, печат 
 
 

Образец №1 по чл.71, ал.2 от ЗООС 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
  
Подписания 
......…………………………………………………………………...................................
......... 
 

(трите имена) 
 
ЕГН …………………………….., представител на 
……………………………................................... 

 
(юридическо лице, едноличен търговец) 

 
БУЛСТАТ ………………………………………, със седалище и адрес на 
 
управление: 
......………………………………………………….........................................
.................... 
 
……………………………………………………………………………………….................................
................ 
 
тел. ………………………………………, факс: .………………………………… 
 
във връзка с чл.71, ал.2 от Закона за опазване на околната среда 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 
 

Представляваната от мен фирма няма парични задължения към 
държавата и общината по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт 
на компетентен орган и към Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда. 
 Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс 
за деклариране на неверни данни. 

 
Дата…………………………                                               
ДЕКЛАРАТОР:………………………. 

(подпис) 
 

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



 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-12 
Гласували „за”-12 
„Против и въздържали се”-няма   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
  

   
  



 
 

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

РЕШЕНИЕ  
№ 378 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 31.03.2011 година, протокол №30 

 
ОТНОСНО: Промяна на начин на трайно ползване /НТП/ на земеделска земя от ОПФ  
в землището на село Малък Чардак. 

 
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. 45 и, ал.1 от ППЗСПЗЗ, предвид фактическите 
основания в Предложение с вх.№50/28.02.2011 година от Кмета на община 
Съединение, след поименно гласуване Общински съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Изразява предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване 
на недвижим имот-публична общинска собственост представляващ поземлен имот с 
имотен №000101 по КВС на село Малък Чардак, общ.Съединение, НТП:пасище, мера 
с площ от 0,588 дка, V категория, местност „Белите дъбе”, при граници и 
съседи: имот №000088, имот №000302, имот №000100,  АОД №06064/10.05.2005 
година, вписан в СВ-Пловдив. 
 2. Определя срок на валидност на решението две години от датата на 
приемането му. 
 3. Делегира  права на Кмета на общината да извърши необходимите 
действия по промяна начина на трайно ползване на описаният в т.1 от 
настоящото решение общински недвижим имот. 
 
 

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

   
 
 
 
 
 
 
 
  

    



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

РЕШЕНИЕ  
№ 379 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 31.03.2011 година, протокол №30 

 
ОТНОСНО: Разпореждане с имот-общинска собственост, представляващ 20 кв.м. от 
УПИ Х-225, целият с площ от 930 кв.м., квартал 27 по плана на село Правище, 
общ.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.№53/28.02.2011 година от Кмета на община 
Съединение, след поименно гласуване Общински съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за разпореждане с общинско място /прекратяване на 
съсобственост/, представляващо 20 кв.м. от УПИ Х-225, целият с площ от 930 
кв.м., от квартал 27 по ПЗР на село Правище, общ.Съединение, актувано с АЧОС 
№544/16.06.2009 година. 

2. Възлага на Кмета на Община Съединение да сключи договор за покупко-
продажба на недвижим имот-общинска собственост, описан в т.1 от настоящото 
решение с Йорданка Неделева Георгиева-Факинети и Теодора Иванова Митрина, 
при цена 100,00/сто/ лева, без ДДС, данъци и такси, всички заплатени 
съгласно предварителен договор от 23.06.2009 година. 
 
 
  

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

 



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

РЕШЕНИЕ  
№ 380 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 31.03.2011 година, протокол №30 

 
ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, съставляващ нива с имотен №052004 по 
КВС на село Правище, общ.Съединение, с площ от 5,225 дка, местност 
„Стопански двор”. 

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

ЗОС, чл. 58 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, предвид фактическите основания в Предложение с 
вх.№56/01.03.2011 година от Кмета на община Съединение, след поименно 
гласуване Общински съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за разпореждане с с недвижим имот-частна общинска 
собственост, съставляващ имот №052004 с площ от 5,225 дка, местност 
„Стопански двор”, категория на имота при неполивни условия-втора по КВС на 
село Правище, 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 4700 
лева/четири хиляди и седемстотин/ 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-15 
Гласували „за”-15 
„Против и въздържали се”-няма   
 
 
 
 
 
 

 
 



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

РЕШЕНИЕ  
№ 381 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 31.03.2011 година, протокол №30 

 
ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, съставляващ нива с имотен №052002 по 
КВС на село Правище, общ.Съединение, с площ от 8,434 дка, местност 
„Стопански двор”. 

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

ЗОС, чл. 58 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, предвид фактическите основания в Предложение с 
вх.№54/01.03.2011 година от Кмета на община Съединение, след поименно 
гласуване Общински съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за разпореждане с с недвижим имот-частна общинска 
собственост, съставляващ имот №052002 с площ от 8,434 дка, местност 
„Стопански двор”, категория на имота при неполивни условия-втора по КВС на 
село Правище, 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 7340 лева/седем 
хиляди триста и четиридесет 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-16 
Гласували „за”-16 
„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  
№ 382 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 31.03.2011 година, протокол №30 

 
ОТНОСНО: Учредяване  право на пристрояване към жилищна  сграда в имот-частна 
общинска собственост, в който има учредено право на строеж, съставляващ УПИ 
І-224, кв. 15 по ПЗР на село Найден Герово, общ.Съединение. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.38, ал.2 от 

ЗОС, чл. 68, ал. 2 и ал.5  от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, предвид фактическите основания в 
Предложение с вх.№22/03.02.2011 година от Кмета на община Съединение, след 
поименно гласуване Общински съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Допуска разпореждане с УПИ І-224, кв. 15 по плана на село Найден 
Герово, общ.Съединение, чрез учредяване право на пристрояване към 
съществуваша в него жилищна сграда, изградена след Договор за право на 
строеж от 10.03.1986 година. 

2. Упълномощава Кмета на Община Съединение да учреди право на 
пристрояване на площ от 20 кв.м. към съществуваща жилищна сграда в УПИ І-
224, квартал 15 по ПЗР на село Наййден Герово, общ.Съединение на Янко сенов 
Димов, за сумата 80.00 лева, определена от независим лицензиран оценител, 
като задължително лицето да реализира правото на строеж в срок до  пет 
години. 

3. Възлага на  Кмета на общината да сключи договор за учредяване на 
право на пристрояване с Янко Асенов Димов, за изграждане на стопанска сграда 
със ЗП 20 кв.м., в УПИ І-224, кв. 15 по плана на село Найден Герово, 
общ.Съединение. 

 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-16 
Гласували „за”-16 
„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  
№ 383 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 31.03.2011 година, протокол №30 

 
ОТНОСНО: Промяна на начин на трайно ползване на земеделска земя от ОПФ 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. 45 и, ал.1 от ППЗСПЗЗ, предвид фактическите 
основания в Предложение с вх.№49/22.02.2011 година от Кмета на община 
Съединение, след поименно гласуване Общински съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Изрзява предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване 
на недвижим имот-публична общинска собственост представляващ поземлен имот 
№140005 по КВС на град Съединение, НТП: пасище, мера с площ от 1,746 дка, ІV 
категория, местност „Пилчарници”, при граници и съседи: имот №000645; имот 
№000384; имот №140040 и имот №140006, АОС №327/22.11.2010 година, вписан в 
СВ-Пловдив. 

2. Определя срок на валидност на решението две години от датата на 
приемането му. 

3. Делегира права на  Кмета на общината да извърши необходимите 
действия по промяна начина на трайно ползване на описаният в т.1 от 
настоящото решение общински недвижим имот. 

 
 

     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  
№ 384 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 31.03.2011 година, протокол №30 

 
ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, съставляващ нива с имотен №202023 по 
КВС на град Съединение, общ.Съединение с площ от 5,505 дка, местност 
„Стопански двор”. 

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

ЗОС, чл. 58 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, предвид фактическите основания в Предложение с 
вх.№55/01.03.2011 година от Кмета на община Съединение, след поименно 
гласуване Общински съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за разпореждане с недвижим имот-частна общинска 
собственост, съставляващ имот №202023, с площ от 5,505 дка, местност 
„Стопански двор”, категория на имота при неполивни условия-трета /2.807/ дка 
и втора /2.698/ дка по КВС на град 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 4955 
лева/четири хиляди деветстотин петдесет и пет/ 

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-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  
№ 385 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 31.03.2011 година, протокол №30 

 
ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на имот №000441 в землището на 
град Съединение. 

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

ППЗСПЗЗ, предвид фактическите основания в Предложение с вх.№25/07.02.2011 
година от Кмета на община Съединение, след поименно гласуване Общински съвет 
град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Изразява съгласие за промяна начина на трайно ползване на недвижим 
имот-частна общинска собственост, представляващ имот №000441 по КВС на град 
Съединение, НТП „мочурище”, с площ от 21,396 дка, при граници и съседи: имот 
№001384; имот №000873; имот №000690, АОС №605/06.07.2010 г., вписан в СВ-
Пловдив, в имот с НТП „нива”. 

2. Възлага на Кмета на Община Съединение да извърши необходимите 
действия по промяна начина на трайно ползване на описаният в т.1 от 
настояшото решение общински недвижим имот. 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-16 
Гласували „за”-16 
„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  
№ 386 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 31.03.2011 година, протокол №30 

 
ОТНОСНО: Промяна на вида собственост на имоти №000429 и №000430 в землището 
на град Съединение. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал.1 от 

ЗОС и чл. 25, ал.1 от ЗСПЗЗ, предвид фактическите основания в Предложение с 
вх.№47/14.02.2011 година от Кмета на община Съединение, след поименно 
гласуване Общински съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Обявява недвижими имоти - публична общинска собственост 
представляващи поземлени имоти с: 

1.1. №000429 от КВС н гр. Съединение, НТП „изоставена орна земя”, с 
площ 1,077 дка, V категория, местност „До кариерата” при граници и съседи: 
имот №044012, имот №000644, имот №044022 и имот №010011, АОС №284/15.03.2010 
г., вписан в СВ-Пловдив 

1.2. №000430 от КВС н гр. Съединение, НТП „изоставена орна земя”, с 
площ 3,553 дка, V категория, местност „До кариерата” при граници и съседи: 
имот №001011, имот №044022, имот №000590 и имот №010011, АОС №303/29.06.2010 
г., вписан в СВ-Пловдив, за имоти  частна общинска собственост. 

2. Възлага на Кмета на Община Съединение да извърши необходимите 
действия по изпълнение на настоящото решение. 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-16 
Гласували „за”-16 
„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  
№ 387 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 31.03.2011 година, протокол №30 

 
ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти с НТП „оризище”, находящи се в 
местността „Червен бряст” по КВС на град Съединение, общ.Съединение. 

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

ЗОС, чл. 53, ал.1 и чл. 58 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, предвид фактическите основания в 
Предложение с вх.№59/18.03.2011 година от Кмета на община Съединение, след 
поименно гласуване Общински съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за разпореждане с недвижими имоти-частна общинска 
собственост, съставляващи: имот №315001, с площ от 3,747 дка, НТП „оризище”, 
категория на земята при неполивни условия: пета и имот №315002, с площ от 7,167 дка, 
НТП „оризище”, категория на земята при неполивни условия: пета /2,508/, четвърта 
/4,659/, и двата находящи се в местността „Червен бряст” по КВС на град Съединение. 

2. Възлага на Кмета на община Съединение да проведе процедура за продажба чрез 
публичен търг или публично оповестен конкурс на посочените в т.1 от настоящото 
решение имоти, заедно, неразделно един от друг, при начална продажна цена от 
1000.00/хиляда/ лева на декар: 

- за имот №315001-3747,00/три хилядисеместотин четиридесет и седем/ лева; 
- за имот №315002-7167,00/седем хиляди сто шестдесет и седем/ лева. 
Общата продажна цена е в размер 10 914,00 лева/десет хиляди деветстотин и 

четиринадесет/ 
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-16 
Гласували „за”-16 
„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  
№ 388 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 31.03.2011 година, протокол №30 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на молба за помощи от Марияна Асенова Асенова, жител на 
село Неделево, общ.Съединение. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет град 

Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 

Отхвърля молбата от Марияна Асенова Асенова, жител на село Неделево, 
общ. Съединение, за отпускане на 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 
и 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  
№ 389 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 31.03.2011 година, протокол №30 

 
ОТНОСНО: Приемане на Доклад за изпълнението на Общинския план за развитие на 
Община Съединение 2007-2013 година. 

 
 
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 с ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 91, 

ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и чл. 91, 
ал.4 от ППЗРР, предвид фактическите основания в Предложение с 
вх.№58/18.03.2011 година от Кмета на община Съединение, Общински съвет град 
Съединение,  
 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

1. Приема Доклада за изпълнението на Общинския план за развитие на 
Община Съединение 2007-2013 година, за периода 2007-2010 и 
частност 2010 година. 

2. Възлага на Кмета на Община Съединение да организира 
изпълнението 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  
№ 390 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 31.03.2011 година, протокол №30 

 
ОТНОСНО: Разглеждане писмо от EVN – КЕЦ Калояново, относно изграждане на нов 
трафопост и изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І-училище от кв. 95 по плана на град 
Съединение. 

 
 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 от ЗОС, 

във връзка с чл. 134, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията, 
предвид фактическите основания в Предложение с вх.№60/22.03.2011 година от 
Кмета на община Съединение, Общински съвет град Съединение, сред поименно 
гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ 
І-училище, кв. 95 по плана на град Съединение, като от него се обособят нови 
УПИ: УПИ І-училище и УПИ ІІ-трафопост. 

2. Възлага на Кмета на Община Съединение да издаде нареждане и да 
изработи проект за изменение на УПИ І-училище, кв. 95 по плана на град 
Съединение. 
 
 

     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  
№ 391 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 31.03.2011 година, протокол №30 

 
ОТНОСНО: Изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 121 по плана на град 
Съединение. 

 
 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 от ЗОС, 

във връзка с чл. 134, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията, 
предвид фактическите основания в Предложение с вх.№61/22.03.2011 година от 
Кмета на община Съединение, Общински съвет град Съединение, сред поименно 
гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част 
от кв. 121 по плана на град Съединение, като от УПИ ХХІХ-детска площадка, 
УПИ ХХХ-общ., УПИ V-1497, УПИ VІ-1498, УПИ ХХІV-1494 и УПИ ХХІІІ-1495, се 
обособят улица топик, с дължина по-малка от 100 метра, и нови УПИ ХХХ-общ., 
УПИ V-1497, УПИ VІ-1498, УПИ ППІV-1494 и УПИ ХХІІІ-1495. 

2. Възлага на Кмета на Община Съединение да издаде нареждане и да 
изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 121 по ПЗР на град 
Съединение. 
 
 

     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  
№ 392 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 31.03.2011 година, протокол №30 

 
ОТНОСНО: Разглеждане писмо от EVN – КЕЦ Калояново, относно изграждане на нов 
трафопост и изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.2 по плана на село Царимир, 
общ.Съединение. 

 
 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 от ЗОС, 

във връзка с чл. 134, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията, 
предвид фактическите основания в Предложение с вх.№62/22.03.2011 година от 
Кмета на община Съединение, Общински съвет град Съединение, сред поименно 
гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ 
І-общ., кв. 2 по плана на село Царимир, общ. Съединение, като от него се 
обособят нови УПИ: УПИ І-общ., УПИ ІХ-трафопост и УПИ Х-общ. 

2. Възлага на Кмета на Община Съединение да издаде нареждане и да 
изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ., кв.2 по плана на село 
Царимир, общ.Съединение. 
 
 

     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! 

 
   
 
 
  

   
    



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

РЕШЕНИЕ  
№ 393 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 29.04.2011 година, протокол №31 

 
ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за действие по изпълнението на Общинската 
стратегия за развитие на социалните услуги в Община Съединение. 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12  от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в Предложение с вх.№66/14.04.2011 година от Кмета на община 
Съединение,  Общински съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 
 
 
 

Приема Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия 
за развитие на социалните услуги в Община Съединение. 
 
 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
„Против и въздържали се”-няма   
 
 
 
 
                
           
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
    



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

РЕШЕНИЕ  
№ 394 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 29.04.2011 година, протокол №31 

 
ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето – 2011 година. 

 
 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12  от ЗМСМА, във връзка с чл.3 от 
Правилника за прилагането на Закона за закрила на детето, предвид 
фактическите основания в Предложение с вх.№65/14.04.2011 година от Кмета на 
община Съединение,  Общински съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 
 
 
 

Приема Общинска програма за закрила на детето – 2011 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:  
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
„Против и въздържали се”-няма   
 
 
 
 

 
                
           

   
 
 
 
 
 
  

   
    



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

РЕШЕНИЕ  
№ 395 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 29.04.2011 година, протокол №31 

 
ОТНОСНО: Допълване списък на длъжностите и на лицата, които имат право на 
ранспортни разходи, които пътуват от местоживеенето до работното си място и 
обратно. 

 
 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6  от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1, 
ал.2 и ал.3 от ПМС №334/29.12.2010 г., за изпълнението на Държавния бюджет 
на Република България за 2011 година, предвид фактическите основания в 
Предложение с вх.№67/14.04.2011 година от Кмета на община Съединение,  
Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 
 

Допълва списъка на длъжностите на лицата, които имат право на 
транспортни разходи, които пътуват от местоживеенето до работното си място и 
обратно, както следва: 

- Йорданка Вълчева Бойчева-Старши специалист в отдел „ТУАИП”, Дирекция 
„ТУОДД” към община Съединение, патуваща по направление гр. Пловдив-
гр.Съединение-гр. Пловдив, считано от 23.03.2011 година. 
 
 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
„Против и въздържали се”-няма   
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
  

   
   



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

РЕШЕНИЕ  
№ 396 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 29.04.2011 година, протокол №31 

 
ОТНОСНО: Съгласуване за ремонт на трибуните на стадиона в град Съединение, 
на приблизителна стойност 20880 лв., с анък върху добавената стойност. д

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 6  от ЗМСМА, предвид фактическите 

основания в Предложение с вх.№69/19.04.2011 година от Кмета на община 
Съединение,  Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

Да се извърши ремонт на трибуните на стадиона в град Съединение, на 
приблизителна стойност 20880 лв., с данък върху добавената стойност, като 
средствата да се осигурят, както следва:  

1. Сумата от 3000 лв. /три хиляди лева/, внесени от фирма 
„Пътстройремонт” ЕООД София по набирателна сметка на бщината като гаранция 
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка през 2004 година, 
ще бъде прехвърлена от набирателната сметка на община Съединение в 
бюджетната сметка.  

2. Сумата от 9 780 лв. /девет хиляди седемстотин и осемдесет лева/, 
внесена от фирма „Елитгруп 2000” ЕООД по набирателната сметка на Община 
Съединение като гаранция за участие и гаранция за изпълнение на договор за 
обществена поръчка, сключен през 2004 година, да бъде прехвърлена от 
набирателната сметка на  община Съединение в бюджетната сметка. 

3. Сумата по т.1. Ремнт настилки на улици в град Съединение, Населени 
места, т. ІV Текущи ремонти от Инвестиционна програма за 2011 година, да се 
намали с 8000 лв./осем хиляди лева/. 
 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
„Против и въздържали се”-няма   

 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
  



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

РЕШЕНИЕ  
№ 397 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 29.04.2011 година, протокол №31 

 
ОТНОСНО: Разпореждане с имот-общинска собственост /прекратяване на 
съсобственост/, представляващ 120/770 исеални части от УПИ Х-20, целият с 
площ от 770 кв.м., кв. 154 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.№68/19.04.2011 година от Кмета на 
община Съединение,  Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за разпореждане с общинско място /прекратяване на 
съсобственост/, представляващо 120/770 идеални части от УПИ Х-20, целият с 
площ от 770 кв.м., от квартал 154 по ПЗР на град Съединение.  

2. Възлага на Кмета на Община Съединение да сключи договор за покупко-
продажба на недвижим имот-общинска собственост, описан в т.1 от настоящото 
решение с „Шумански”   ООД, ЕИК 200673059, със седалище и адрес на 
управление гр.Съединение, ул. Ал.Стамболийски” №60, за сумата от 1200.00 
лева/хиляда и двеста/, без ДДС, определена от независим лицензиран оценител. 

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

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
„Против и въздържали се”-няма   

 
           

   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   



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

РЕШЕНИЕ  
№ 398 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 29.04.2011 година, протокол №31 

 
 
 

ОТНОСНО: Изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 132 по плана на град Съединение
 . 

 
 
 

На основание чл. 21, ал.2 и чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет 
град Съединение,  
 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Отлага разглеждането на предложението за изменение на ПУП-ПРЗ на 
част от кв. 132 по плана на град Съединение за следващо заседание на съвета. 

2.  Създава временна комисия от общински съветници в състав: 
- Лазаринка Йочкова; 
- Петко Ликов; 
- Панайот Аргилаши, със задача: 
Комисията да извърши проверка на място и да установи осигурява ли се 

достъп до останалите имоти в квартала, след което да изрази становище, в 
срок до 15.05.2011 година и представи същото в Общински съвет за 
разглеждане. 

 
 

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

 
           

   
 
 
 
 
 
 
  

  



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

 
РЕШЕНИЕ  
№ 399 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 29.04.2011 година, протокол №31 

 
 
 

ОТНОСНО: Предоставяне възмездно право на ползване на част от имот-частна 
общинска собственост за разполагане на пчелин в имот №038001 по КВС на село 
Любен, общ.Съединение. 

 
 
 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 39, ал.3 от ЗОС и чл. 74, 
т.6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, във връзка с чл.11 и чл. 12 от Закона за пчеларството, предвид 
фактическите основания в Предложение с вх. №70/19.04.2011 година от Кмета на 
община Съединение, след поименно гласуване, Общински съвет-Съединение 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Учредява възмездно право на ползване в полза на Любомир Радославов 

Симич, ЕГН 6107204607, с постоянен адрес град Пловдив, върху недвижим имот-
частна общинска собственост, съставляващ част от имот №038001, с площ на 
частта 19,874 дка, местност „Високият бряст”, категория на имота при 
неполивни условия-четвърта по КВС на село Любен, общ.Съединение, за срок от 
10 години и цена на право на ползване в размер на 180.00 лева на година. 

2. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за възмездно право 
на ползване в полза на Любомир Радославов Симич, при условията на т.1 от 
настоящото решение. 
 

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

 

           
 
 
 
 
 
 
 
  

   
  



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

РЕШЕНИЕ  
№ 400 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 29.04.2011 година, протокол №31 

 
 
 

ОТНОСНО: Разпореждане с поземлен имот №78171.24.27 по кадастрална карта на 
село Царимир, общ.Съединение, с НТП „нива”. 

 
 
 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл. 35, ал.1 от ЗОС 
и чл. 53, ал.1 и чл. 58 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество,  предвид фактическите основания в 
Предложение с вх. №72/19.04.2011 година от Кмета на община Съединение, след 
поименно гласуване, Общински съвет-Съединение 

 
Р Е Ш И: 

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

собственост, представляващ, поземлен имот с идентификатор  78171.24.27 по 
кадастрална карта на село Царимир, общ.Съединение, с НТП „нива” и площ от 
1312 кв.м. 

2. Възлага на  Кмета на общината да проведе процедура за продажба чрез 
публичен търг или публично оповестен конкурс, на посоченият в т.1 от 
настоящото решение имот., при начална продажна цена, не по ниска от 
определената от независим лицензиран оценител, в размер на 660.00/6естстотин 
и шестдесет лева/. 

 3. Плащането на достигнатата крайна цена, ведно със законоустановените 
данъци, такси и режийни разноски, , изчислени върху нея, 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:  
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-14 
Гласували „за”-14 
„Против и въздържали се”-няма   

 

   
 
 
 
 
  

   
  



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

РЕШЕНИЕ  
№ 401 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 29.04.2011 година, протокол №31 

 
ОТНОСНО: Изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 65 по плана на град Съединение. 

 
 
 На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка чл. 38, ал.1 
от ЗОС и чл. 134, ал.1, т.2 от ЗУТ,  предвид фактическите основания в 
Предложение с вх. №73/19.04.2011 година от Кмета на община Съединение, след 
поименно гласуване, Общински съвет-Съединение 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част 

от кв. 65 по плана на град Съединение, като улица-топик по действащ 
застроителен план се отрази като такава по действащ регулационен план и да 
не се придава към УПИ ХVІІ-1212. 

2. Възлага на  Кмета на общината да издаде заповед за изменение на част 
от кв. 65 в град Съединение и изготви процедура за изменение на ПУП-ПРЗ на 
част от кв. 65. 

 
 

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   
    



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

РЕШЕНИЕ  
№ 402 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 29.04.2011 година, протокол №31 

 
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно право на ползване на имот-частна 
общинска собственост за нуждите на Сдружение „Ловно-рибарско сдружение-
Съединение”. 

 
 
 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл. 39, ал.2 и ал.4 
от ЗОС, чл. 53, ал.1, т.4 и чл. 78 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество,  предвид фактическите 
основания в Предложение с вх. №74/19.04.2011 година от Кмета на община 
Съединение, след поименно гласуване, Общински съвет-Съединение 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Учредява безвъзмездно право на ползване в полза на Сдружение „Ловно-

рибарско сдружение  Съединение”, върху недвижим имот-частна общинска 
собственост, съставляващ имот №147015, с площ от 17,251 дка, начин на трайно 
ползване „водостопанско съоръжение”, находящ се в землището на град 
Съединение, общ.Съединение, за срок до прекратяване дейността на сдружението 
и заличаването му от Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, но не 
по-дълъг от 10/десет/ години. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно  
право на ползване в полза на Сдружение „Ловно-рибарско сдружение 
Съединение”, при условията на т.1 от настоящото решение. 

 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-14 
Гласували „за”-12 
„Против”-1 
и въздържали се”-1     

 
  

   
 
 
 
 
 
  

    



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

РЕШЕНИЕ  
№ 403 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 29.04.2011 година, протокол №31 

 
 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на молба от Николай Тодоров Чимски, жител на село Наден 
Герово, за отпускане на финансова помощ от бюджета на община Съединение.  

 
 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет 
град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 
 

Отхвърля молбата от Николай Тодоров Чимски, жител на село Найден 
Герово, общ. Съединение, за отпускане на еднократна финансова помощ от 
бюджета на община Съединение. 
 

 
 

 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-14 
Гласували „за”-12 
„Против”-1 
и въздържали се”-1     

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   



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

РЕШЕНИЕ  
№ 404 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 29.04.2011 година, протокол №31 

 
 
 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №372 на Общински съвет-
Съединение, прието на редовно заседание, проведено на 22.02.2011 година, 
протокол №29 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 2011 година 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА,  предвид фактическите 
основания в Предложение с вх. №76/26.04.2011 година, Общински съвет град 
Съединение, след поименно гласуване  
 

Р Е Ш И: 
 

 1. Измененя и допълва Решение №372 на Общински съвет-Съединение, прието 
на редовно заседание, проведено на 22.02.2011 година, протокол №29 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 2011 година, Приложение №1, както следва: 
 Изменя Раздел ІV.А. село Голям Чардак, т.5, като придобива следното 
съдържание: „Ремонт на стая за провеждане на изборите, намираща се в 
сградата на НЧ „Обзорник”. 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

   
  



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

РЕШЕНИЕ  
№ 405 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 29.04.2011 година, протокол №31 

 
 
 

ОТНОСНО: Извършен обир в  сградата на кметството в село Драгомир. 
 
 
 

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

Р Е Ш И: 
 

 1. Задължава Станьо Търкаланов-кмет на село Драгомир, в срок до 
15.05.2011 година да представи в Общинска администрация, документи по 
преписка, относно извършен обир в  сградата на кметство Драгомир. 
 2. Задължава Кмета на Община Съединение, да внесе за разглеждане на 
следващо заседание на съвета, докладна записка с вх.№255/30.11.2005 година 
за извършена документална ревизия в касите на кметствата, заедно с 
представените от Станьо Търкаланов, документи установяващи обира в кметство 
Драгомир. 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   
  



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

РЕШЕНИЕ  
№ 406 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 29.04.2011 година, протокол №31 

 
 
 

ОТНОСНО: Устно предложение от Георги Трендафилов-Кмет на село Найден Герово, 
бщ. Съединение. о

 
 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т. 19 от ЗМСМА,  Общински съвет град 
Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 

 1. Задължава Кмета на Общината да издаде заповед за съставяне на 
комисия, в която да включи като членове двама общинските съветници - Виолета 
Запрянова Аргилашка и Петко Николов Ликов, със задача: 
 Комисията да установи: Има ли поставени осветителни тела, предназначени 
за улично осветление, в двора на стопански двор село Найден Герово и 
стопански двор в кв. Точиларци. 
 2. След направената проверка, комисията да представи констативен 
протокол и резултатите от проверката се докладват на следващо заседание на 
Общинския съвет. 
 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ: 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-14 
Гласували „за”-14 
„Против” и  въздържали 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  
№ 407 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 24.06.2011 година, протокол №32 

 
ОТНОСНО:  Избор на кмет на кметство село Любен 
 
 
 

 На основание чл. 42, ал.5 от ЗМСМА, във връзка с Решение 
№226/10.06.2011 година на Общинска избирателна комисия при Община 
Съединение, за предсрочно прекратяване пълномощията на Кмета на село Любен-
Ненчо Лилов Филипов, чл.21, ал.1 т.5 от ЗМСМА,  Общински съвет град 
Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 
 1. Избира за изпълняващ длъжността „Кмет на кметство” село Любен, общ. 
Съединение, обл. Пловдив – Цанко Куманов Цанков, ЕГН 4907044607, с адрес: 
село Любен, общ.Съединение, обл. Пловдив, ул.”13-та” №3. 
 2. Определя основно месечно възнаграждение в размер на 604.80 
лв./шестстотин и четири лева и осемдесет стотинки/. 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-12 
Гласували „за”-11 
„Против” – 1 
„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  
№ 408 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 24.06.2011 година, протокол №32 

 
ОТНОСНО:  Приемане на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги 
на територията на община Съединение” 
 

 На основание чл. 21, ал.1 т.7 и ал.2 от ЗМСМА, предвид 
фактическите основания в Предложение с вх.№83/31.05.2011 година от Кмета на 
община Съединение, Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

 Приема „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията 
на община Съединение”, както следва: 
 1. Създават се нови букви „и”, „й”, „к” в чл.3, ал.1, Глава 1, Общи 
положения, със следните текстове: 
 „и”: Такса за издаване на „Разрешение за таксиметров превоз на пътници 
на територията на Община Съединение” - /Приложение №13/. 
 „й”: Такса за издаване на „стикер” по чл.21, ал.1, т.15 от Закона за 
автомобилните превози и чл. 21, ал.5 от Наредба №34 за таксиметров превоз на 
пътници - /Приложение №13/ 
 „к”: Такса за съгласуване на „Маршрутно разписание на междуселищна 
линия със спирки в населените места от територията на Община Съединение”-
Приложение №13/. 
 2. Досегашната буква „и” става буква „з”. 
 3. Допълва Приложение №13, както следва: 
 
       Приложение №13 
       Други услуги по чл.6, ал.2 от ЗМДТ, 
       Извършвани от Общинска администрация- 
       Съединение /изм. И доп. с Решение 
№22/31.01.08 г., 
       Протокол №6; изм с Решение №143/28.01.09 
г., доп.  
       С Решение №355/22.02.2011 г. 
 

Наименование на услугата Мярка Цена Срок- 
обикн. 
услуга 
раб.дни 

Срок- 
бърза 
услуга 
раб.дни 

Срок- 
експресна 
услуга 
раб.дни 

XІІ. Такса за издаване на 
„Разрешение за извършване 
на таксиметров превоз на 
пътници на територията на 
община Съединение”, 
съгласно чл.24а, ал.1 от 
Закона за автомобилните 
превози и чл. 24, ал.1 от 

Лв./стр. 10 7 3 1 



Наредба №34 за таксиметров 
превоз на пътници 
ХІІІ. Такса за издаване на 
„Стикер за извършване на 
таксиметров превоз на 
пътници на територията на 
Община Съединение” съгласно 
чл.24а, ал.1, т.15 от 
Закона за автомобилните 
превози и чл.24, ал.5 от 
Наредба №34 за таксиметров 
превоз на пътници 

Лв./бр. 20 7 3 1 

ХІV. Такса за съгласуване 
на „Маршрутно разписание на 
междуселищна линия със 
спирки в населените места 
от територията на община 
Съединение”. 

Лв./бр. 30 7 3 1 

 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-12 
Гласували „за”-12 
„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  
№ 409 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 24.06.2011 година, протокол №32 

 
ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на Решение №372 от 22.02.2011 г. 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 2011 година. 
 

 На основание чл. 21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12 от 
ЗДБРБ за 2011 година, предвид фактическите основания в Предложение с 
вх.№86/07.06.2011 година от Кмета на община Съединение, Общински съвет град 
Съединение, след поименно гласуване 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

 Измененя и допълва  Решение №372 от 22.02.2011 г. 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 2011 година, Приложение №1, както следва: 
 
 
 
 1. Изменя Раздел ІІ, т.4 
 
 
 БИЛО СТАВА 
Наименование на 
обекта  

Обща 
стой- 
ност 

Годишна 
задача 

Заложени
бюджет 
2011 г. 

Обща 
стойност

Годишна 
задача 

Заложени
бюджет 
2011 г. 

От пре- 
ходен 
§4000 

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

5000 5000 5000 5000 5000 4000 1000 

 
 
 
 
 

 2. Изменя Раздел ІV, Б/Детски ясли/, т.1 
 
 
 БИЛО СТАВА 
Наименование 
на обекта 

Годишна 
задача 

От преходен  
§4000 

Годишна 
задача 

Заложени в 
бюджет 2011 
г. 

Закупуване на 2 1000 1000 1000 1000 



бр. Нови 
компютри и 
принтер 
 

      
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
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  
№ 410 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 24.06.2011 година, протокол №32 

 
ОТНОСНО:  Определяне срока на валидност на Разрешение издадено от Кмета на 
Община Съединение за извършване на таксиметрови превози на територията на 
Община Съединение, който е еднакъв за всички превозвачи, определяне броя 
таксиметрови автомобили, работещи на територията на Община Съединение, както 
и реда и условията за разпределение на общия брой между превозвачите и 
определяне максималните цени на таксиметров превоз на пътници за един 
километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община 
Съединение. 
 

 На основание чл. 21, ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
24а, ал.3, ал.4 и ал.5 от ЗАП и чл. 24, ал.3 и ал.4, предвид фактическите 
основания в Предложение с вх.№84/31.05.2011 година от Кмета на община 
Съединение, Общински съвет град Съединение,  
 

Р Е Ш И: 
 

 1. Определя 12 месеца срок на валидност на Разрешението издадено от 
Кмета на Община Съединение за извършване на таксиметрови превози на 
територията на Община Съединение, който е еднакъв за всички превозвачи. 

2. Определя 50 броя таксиметрови автомобили, работещи на територията на 
Община Съединение. Общия брой таксиметрови автомобили да се разпределят 
между превозвачите по начин, който гарантира упражняването на таксиметрова 
дейност в условията на лоялна конкуренция, без да се създава монополно 
положение в полза на един или няколко превозвача. 

3. Определя максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един 
километър, валидни за територията на Община Съединение, както следва: 

 - дневна тарифа – 1,10 лв./см. 
 - нощна тарифа – 1,30 лв./км. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
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  
№ 411        

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 24.06.2011 година, протокол №32 

 
ОТНОСНО:  Разглеждане на писмо от „НЕК” ЕАД-Предприятие 
„Трафоелектроинвест”, касаещо предварително съгласуване преминаването на 
трасе на електропровод през имоти общинска собственост.  
 

 На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал.5 
от ЗСПЗЗ, предвид фактическите основания в Предложение с вх.№82/27.05.2011 
година от Кмета на община Съединение, Общински съвет град Съединение, след 
поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението и/или 
учредяване на ограничени вещни права и сервитути в полза на „Национална 
електрическа компания” ЕАД - Предприятие-„Трафоелектроинвест”, със седалище 
гр. София, район „Триадица”, бул.”П.Ю.Тодоров” №24, БУЛСТАТ 0006493480616, 
представлявано от инж. Евгени Таслаков-Управител на предприятието, върху 
следните имоти: 
 
№ имот  

        
Местност 

 
НТП 

Обща площ 
на имота, 
дка 

Площ заета 
от 
сервитута, 
дка 

Площ 
незаета от 
сервитута, 
дка 

000001 Белите каваци Поляна 3,175 0,086 3,089
000009 Белите каваци Пасище с храсти 6,455 0,197 6,258
000013 Кереметлика Пасище, мера 5,900 0,319 5,581
000015 Явл.:345 Ц Нива 16,091 1,700 14,391
000096 Кереметлика Пасище, мера 56,216 0,332 55,884
000133  Мочурище  35,183 0,005 35,178
000153 Белите каваци Поляна  2,038 0,419 1,619
000501  Полски път 4,616 0,340 4,276
000504  Полски път 3,446 0,048 3,398
000635  Полски път 0,757 0,038 0,719
000704  Напоит. канал 5,166 0,080 5,086
Общо:   139,043 3,564 135,043

2. Определя срок на валидност на решението две години от датата на 
приемането му. 

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” – 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  
№ 412      

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 24.06.2011 година, протокол №32 

 
ОТНОСНО:  Разглеждане на писмо за намерение за залесяване на земеделски земи 
по КВС на село Любен, общ. Съединение.  
 

 На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в Предложение с вх.№90/08.06.2011 година от Кмета на община 
Съединение, Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Във връзка с чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ дава съгласие за сключване на 
договор за наем със Златко Стоянов Грозданов за срок от 10 години, с 
недвижими имоти-частна общинска собственост, както следва: 1. Имот №015001 с  
площ от 40.028 дка, НТП „изоставена нива”, категория на имота при неполивни 
условия-трета, местност „Горната поляна”, АОС № 03073/09.02.2005 г., вписан 
в СВ-Пловдив и имот №001001 сплощ от 187.614 дка, НТП „изоставена нива”, 
категория на имота при неполивни условия-четвърта, местност „Селската 
кория”, АОС №424/15.05.2008 г., вписан в СВ-Пловдив и двата по КВС на село 
Любен, общ.Съединение, при цена от 7 лева/дка. 

2. Упълнмощава Кмета на Община Съединение да подпише договор за наем 
при цена от 7/седем/ лв.дка годишен наем. 

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

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  
№ 413     

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 24.06.2011 година, протокол №32 

 
ОТНОСНО:  Промяна на вида собственост на имоти №140005 по КВС на град 
Съединение и №000101 по КВС на село Малък Чардак.  
 

 На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 
от  ЗОС и чл. 25, ал.1 от  ЗСПЗЗ, предвид фактическите основания в 
Предложение с вх.№81/27.05.2011 година от Кмета на община Съединение, 
Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Обявява недвижими имоти-публична общинска собственост, 
представляващи поземлени имоти с: 

1.1. №140005 от КВС на град Съединение, НТП „изоставена орна земя”, с 
площ 1,746 дка, ІV категория, местност „Пилчарници”, при граници и съседи: 
имот №000645, имот №000384, имот №140040 и имот №140006, АОС №327/22.11.2010 
г., вписан в СВ-Пловдив. 

1.2.№000101 по КВС на село Малък Чардак, НТП „изоставена орна земя”, с 
площ от 0,588 дка, V категория, местност „Белите дъбе”, при граници и 
съседи: имот №000088, имот №000302 и имот №000100, АОС №06061/10.05.2005 
година, вписан в СВ-Пловдив, за имоти частна общинска собственост. 

2. Възлага на Кмета на община Съединение, да извърши необходимите 
действия за изпъление на настоящото решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
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  
№ 414   

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 24.06.2011 година, протокол №32 

 
ОТНОСНО:  Извършване на подобрения в обект-публична общинска собственост, за 
който е предоставена концесия за осъществяване на търговска дейност с 
предмет „Пазар за плодове, зеленчуци и промишлени стоки” гр.Съединение.  
 

 На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка чл. 4, б. „Б” 
от Договор за предоставяне на концесия за осъществяване на търговска дейност 
върху имот – публична общинска собственост – „Пазар за плодове, зеленчуци и 
промишлени стоки” – гр. Съединение, във връзка с чл. 8, б. „Б” от същия, 
предвид фактическите основания в Предложение с вх.№87/07.06.2011 година от 
Кмета на община Съединение, Общински съвет град Съединение, след поименно 
гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

Дава съгласието си Концесионерът по Договор за предоставяне на концесия 
за осъществяване на търговска дейност върху имот – публична общинска 
собственост – „Пазар за плодове, зеленчуци и промишлени стоки” – гр. 
Съединение - „МАР ПИТ” ЕООД, да  извърши подобрение в обекта на концесия, 
изразяващо се в изграждане на съоръжение за почистване и измиване на 
предлаганите на пазара плодове и зеленчуци, както и на транспортните 
средства, с които същите се доставят на пазара.  

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-14 
Гласували „за”-11 
„Против” – 2 
„въздържали се”-1  

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  
№ 415 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 24.06.2011 година, протокол №32 

 
ОТНОСНО:  Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост, 
представляващи им.№168085 и имот №168086, двата с НТП „нива”, находящи се в 
местността „Конските дупки”, по КВС на град Съединение.  
 

 На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, 
чл.53, ал.1 и чл. 58 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, предвид фактическите основания в 
Предложение с вх.№89/08.06.2011 година от Кмета на община Съединение, 
Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за разпореждане с недвижими имоти-частна общинска 
собственост, представляващи имот №168085, с площ от 1.000 дка/един декар/, 
НТП „нива”, категория на земята при неполивни условия: трета и имот №168086, 
д площ от 2,506 дка/два декара петстотин и шест кв.м./, НТП „нива”, 
категория на земята при неполивни условия: трета, и двата находящи се  в 
местността „Конските дупки” по КВС на град Съединение, общ.Съединение. 
 2. Възлага на Кмета на Община Съединение да проведе процедура за 
продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс на посочените в  
т.1 от настоящото решение имоти, заедно, неразделно един от друг, при 
начална  продажна цена, не по-ниска от определената от независим лицензиран 
оценител, в размер, както следва: 1050 лв./хиляда и петдесет лв./ за имот 
№168085 и 2630,00 лева/две хиляди 6естстотин и тридесет лв./ за имот 
№168086, след  валидно прекратяване на договор за наем на двата имота, 
сключен  на 26.04.2011 година. 
 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” – 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  
№ 416 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 24.06.2011 година, протокол №32 

 
ОТНОСНО:  Разпореждане с недвижими имоти с им.№000429 и им. №000430, по КВС 
на гр. Съединение, общ.Съединение с площи съответно 1,077 дка и 3,553 дка и 
двата в местността „До кариерата”.  
 

 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 с 
вх.№88/08.06.2011 година от Кмета на община Съединение, Общински съвет град 
Съединение, след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за разпореждане с недвижими имоти-частна общинска 
собственост, както следва: 

1.1. Имот № 000429, с площ от 1,077 дка, местност „До кариерата”, 
категория на имота, при неполивни условия-пета по КВС на гр. Съединение, 
общ.Съединение, АОС №782/18.05.2011 г. 

1.2. Имот № 00030, с площ от 3,553 дка, местност „До кариерата”, 
категория на имота, при неполивни условия-пета по КВС на гр. Съединение, 
общ.Съединение, АОС №783/18.05.2011 г. 
 2. Възлага на Кмета на Община Съединение да проведе процедура за 
продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс на посочените в  
т.1 от настоящото решение имоти, заедно, неразделно един от друг, при 
начална  продажна цена, не по-ниска от определената от независим лицензиран 
оценител и възлизаща на: 

- за имот №000429-750 лева/седемстотин и петдесет/; 
- за имот №000430-2840 лв./две хиляди осемстотин и четиридесет/. 
Обща продажна цена в размер на 3 590 лв./три хиляди петстотин и 

деветдесет/. 
 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-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  
№ 417 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 24.06.2011 година, протокол №32 

 
ОТНОСНО:  Разглеждане на постъпило писмо за инвестиционни намерения на 
територията на Община Съединение, свързани с изграждане на Соларен 
парк/фотоволтаична централа.  
 

 На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в Предложение с вх.№95/15.06.2011 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 предварително 
съгласие за учредяване възмездно право на строеж, върху имоти с №020003 с 
площ от 23,300 дка, пета категория, АОС №422/14.05.2008 г., вписан в СВ-
Пловдив и имот №021001 с площ от 32,114 дка, десета /10.663/ дка и пета 
/21.451/ дка, АОС №02074/28.02.2005 г., вписан в СВ-Пловдив. 

 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-16 
Гласували „за”-14 
„Против” – няма 
„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  
№ 418 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 24.06.2011 година, протокол №32 

 
ОТНОСНО:  Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост, 
съставляващ имот №301061, с площ от 6,997 дка, НТП „оризище”, находящ се в 
местността „Карагьозов кладенец” по КВС на град Съединение.  
 
 

 На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 
53, ал.1 и чл. 58 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, предвид фактическите основания в 
Предложение с вх.№96/15.06.2011 година от Кмета на община Съединение, 
Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за разпореждане с недвижими имоти-частна общинска 

собственост, представляващи имот №301061, с площ от 6,997 дка/шест декара 
деветстотин деветдесет и седем кв.м./, НТП „оризище”, категория на земята 
при неполивни условия: трета, находящ се  в местността „Карагьозов кладенец” 
по КВС на град Съединение, общ.Съединение. 
 2. Възлага на Кмета на Община Съединение да проведе процедура за 
продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс на посоченият в  
т.1 от настоящото решение имот, при начална  продажна цена, не по-ниска от 
определената от независим лицензиран оценител, в размер на 6300,00 лв./шест 
хиляди и триста/, след  валидно прекратяване на договор за наем на имота, 
сключен  на 29.11.2010 година. 
 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-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  
№ 419 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 24.06.2011 година, протокол №32 

 
ОТНОСНО:  Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, 
съставляващ имот № 129063, с площ от 2.653 дка, НТП „друга селищна 
територия”, находящ се в землището на гр. Съединение, местност „Божова 
градина”. 
 
 
 

На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 53, 
ал.1 и чл. 58 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, предвид фактическите основания в Предложение с 
вх.№94/15.06.2011 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 № 129063, с площ от 2.653 дка, НТП „друга 
селищна територия”, находящ се в землището на гр. Съединение, местност 
„Божова градина”. 

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 13265.00 лева 
/тринадесет хиляди двеста шестдесет и пет лв./.   
 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-16 
Гласували „за”-14 
„Против” – няма 
„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  
№ 420 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 24.06.2011 година, протокол №32 

 
ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж в полза на „ЕВН България 
Електроразпределение” АД, за изграждане на площадков енергиен обект 
/трафопост/ в УПИ II – ТП, кв. 95 по плана на гр. Съединение. 
  
 

На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, във 
връзка с чл. 62, ал. 2 от ЗЕ и  чл. 65, т. 4 от НРПУРОИ, предвид 
фактическите основания в Предложение с вх.№92/15.06.2011 година от Кмета на 
община Съединение, Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Допуска разпореждане с УПИ ІІ - ТП, кв. 95 по плана на гр. 

Съединение, общ. Съединение чрез учредяване право на строеж за изграждане на 
енергиен обект - трафопост.   

2. Упълномощава Кмета на Община Съединение да учреди право на строеж в 
УПИ IІ – ТП, квартал 95 по ПЗР на гр. Съединение, общ. Съединение, за 
изграждане на енергиен обект – трафопост, в полза на „ЕВН България 
Електроразпределение” АД, при цена 780.00 лева /седемстотин и осемдесет 
лв./, определена от независим лицензиран оценител.  

3. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване право 
на строеж с „ЕВН България Електроразпределение” АД, за изграждане на 
трафопост в УПИ IІ – ТП, кв. 95 по плана на гр. Съединение, общ. Съединение. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
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  
№ 421 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 24.06.2011 година, протокол №32 

 
ОТНОСНО:  Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост, 

съставляващи им. №№ 147006; 147008 и 147103, трите с НТП „нива”, находящи се 
в местността „Новината”, по КВС на гр. Съединение.  
 
  
 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 
53, ал. 1 и чл. 58 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, предвид фактическите основания в 
Предложение с вх.№93/15.06.2011 година от Кмета на община Съединение, 
Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за разпореждане с недвижими имоти – частна общинска 

собственост, представляващи имот № 147006, с площ от 4.118 дка /четири декара 
сто и осемнадесет квадратни метра/, НТП „нива”, категория на земята при 
неполивни условия: трета; имот № 147008, с площ от 4.704 дка /четири декара 
седемстотин и четири квадратни метра/, НТП „нива”, категория на земята при 
неполивни условия: трета и имот № 147103, с площ от 5.974 дка /пет декара 
деветстотин седемдесет и четири квадратни метра/, НТП „нива”, категория на 
земята при неполивни условия: трета, и трите находящи се в местността 
„Новината” 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 посочените в   
т. 1 от настоящото решение имоти, заедно, неразделно един от друг, при 
начална продажна цена, не по - ниска от определената от независим лицензиран 
оценител, в размер, както следва: 3710.00 лева /три хиляди седемстотин и 
десет лв./ за имот № 147006; 4230.00 лева /четири хиляди двеста и тридесет 
лв./ за имот № 147008 и 5380.00 лева /пет хиляди триста и осемдесет лв./ за 
имот № 147103. Общата начална продажна цена за трите имота е в размер на 
13320.00 лева /тринадесет хиляди триста и двадесет лв./.   
 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-16 
Гласували „за”-13 
„Против” – няма 
„въздържали се”-3 

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  
№ 422 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 24.06.2011 година, протокол №32 

 
ОТНОСНО:  Разглеждане на становище от временна комисия, определена с 

Решение №398/29.04.2011 г.  
 
  
 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в Становище от комисия, определена с Решение №398/29.04.2011 
година, Общински съвет град Съединение,  

 
Р Е Ш И: 

 
Отглага приемането на решение по изразеното становище от временна 

комисия, определна с Решение №398/29.04.2011 година, до привеждането на 
обходен път, находящ се на север от УПИ ХХХІІ, УПИ ХХХІ и УПИ ХХІХ и южно от 
УПИ ХХХХ, в състояние годно за ползване по предназначението му. 

Възлага на временната комисия, определена с Решение 
№398/29.04.2011година да извърши проверка на обходния път за състоянието му и 
да внесе предложение в Общински съвет за приемане на решение. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
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  
№ 423 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 24.06.2011 година, протокол №32 

 
 

ОТНОСНО:  Разглеждане на документи по преписка, относно извършен обир в 
сградата на кметство с. Драгомир.  
 
  
 

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

 
Р Е Ш И: 

 
1. Задължава Станьо Димитров Търкаланов-кмет на село Драгомир, общ. 

Съединение, да внесе в полза на община Съединение, сума в размер на 2235,97 
лв., събрана от продажба на дърва за огрев, във връзка с изпълнение на 
Решение №84/03.12.2004 година на Общински съвет, в едномесечен срок, от 
датата на постановяване на настоящото решение. 

 2. При неизпълнение на условията в т.1 от настоящото решение възлага 
на Кмета на Община Съединение, да предприеме действия по събирането на сумата 
по съдебен ред. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-13 
Гласували „за”-7 
„Против” – 6 
„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  
№ 424 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 24.06.2011 година, протокол №32 

 
 

ОТНОСНО:  Отпускане на средства от общинския бюджет в размер на 1500 
лева за участие на 5 ученика плюс ръководител от СОУ „Христо Ботев” 
гр.Съединение в Първия Международен фестивал по английски език, който ще се 
проведе от 5 до 12 юли в град Балчик.  
 
  
 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в Предложение с вх.№100/23.06.2011 година от Кмета на община 
Съединение, Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Отпуска средства от общинския бюджет в размер на 1500 лева за 

участие на 5 ученика плюс ръководител от СОУ „Христо Ботев” гр. Съединение в 
Първия Международен Фестивал по английски език, който ще се проведе от 5 до 
12 юли в град Балчик. 

  
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
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  
№ 425 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 12.08.2011 година, протокол №33 

 
ОТНОСНО:  Разглеждане на заявление от Иван Найденов Иванов за закупуване на 
училището в село Неделево. 
 
 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1; чл. 35, ал.1 
от ЗОС, предвид фактическите основания в Предложение с вх.№117/27.07.2011 
година от Кмета на Община Съединение,  Общински съвет град Съединение, след 
поименно гласуване  
 

Р Е Ш И: 
 
 1. Обявява недвижими имоти-публична общинска собственост, 
представляващи: Поземлен имот №51305.501.56 с площ от 4388 кв.м., ведно с 
построените в него сграда за образование 51305.501.56.1 със застроена площ 
от 294 кв.м.; селскостопанска сграда 51305.501.56.2 с площ от 139 кв.м.; 
сграда за битови услуги 51305.501.56.3 с площ от 9 кв.м.; селскостопанска 
51305.501.56.4 с площ от 16 кв.м., АОС №389/18.07.2011 г., вписан в СВ-
Пловдив, за имоти частна общинска собственост. 
 2. Възлага на Кмета на Община Съединение за проведе процедура за 
отдаване за временно възмездно ползване /наем/ за срок до 10 години, при 
наемна цена, съобразена с утвърдените НТЦ с Решение №144/12.07.2005 година. 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-11 
Гласували „за”-9 
„Против” – 2 
„въздържали 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  
№ 426 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 12.08.2011 година, протокол №33 

 
ОТНОСНО:  Удължаване срока на Договори за управление на рибни ресурси във 
водни обекти общинска собственост от 03.11.2008 година и 11.07.2011 година. 
 
 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, „а” 
от Закона за рибарството и аквакултурите, предвид фактическите основания в 
Предложение с вх.№105/13.07.2011 година от Кмета на Община Съединение,  
Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване  
 

Р Е Ш И: 
 
 1. Дава съгласие да бъдат удължени сроковете на Договори за управление 
на рибни ресурси във водни обекти общинска собственост от 03.11.2008 година 
и 11.07.2011 година до 10 години, считано от датата на тяхното сключване. 
 2. Възлага на Кмета на Община Съединение изпълнение на решението. 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-11 
Гласували „за”-9 
„Против” – няма 
„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  
№ 427 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 12.08.2011 година, протокол №33 

 
ОТНОСНО:  Разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост, 
съставляващ ПИ №314, квартал 39 по ПЗР на село Любен, община Съединение. 
 
 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, 
ал.1 от ЗОС; чл. 53, ал.1, т.1 и чл 58 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, предвид фактическите 
основания в Предложение с вх.№113/19.07.2011 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 ПИ №314, с площ от 3114 кв.м., квартал 39 по ПЗР на 
село Любен, общ.Съединение. 
 2. Възлага на Кмета на Община Съединение да проведе процедура за 
продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс на описаният в 
т.1 от настоящото решение имот, при цена, не по-ниска от 7800,00 лв./седем 
хиляди и осемстотин лева/, без начислен ДДС, определена от независим 
лицензиран оценител. 
 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 съветници-17 
Брой гласували-11 
Гласували „за”-11 
„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  
№ 428 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 12.08.2011 година, протокол №33 

 
ОТНОСНО:  Разпореждане с недвижим имот, съставляващ УПИ VІ-общ., кв. 135 А с 
площ от 700 кв.м. по ПЗР на град Съединение, общ.Съединение. 
 
 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, 
ал.1 от ЗОС; чл. 53, ал.1, т.1 и чл 58 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, предвид фактическите 
основания в Предложение с вх.№115/22.07.2011 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 VІ-общ., с площ от 700 кв.м., квартал 135 А по 
ПЗР на град Съединение, общ.Съединение. 
 2. Възлага на Кмета на Община Съединение да проведе процедура за 
продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс на описаният в 
т.1 от настоящото решение имот, при начална продажна цена, не по-ниска от 
определената от независим лицензиран оценител и възлизаща на 7000,00 
лв./седем хиляди 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-11 
Гласували „за”-11 
„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  
№ 429 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 12.08.2011 година, протокол №33 

 
ОТНОСНО:  Учредяване право на строеж в полза на „ЕВН България 
Електроразпределение” АД, да изграждане на площадков енергиен обект 
/трафопост/ в ПИ №78171.501.1001 по кад.карта на село Царимир. 
 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, 
ал.4, т.4 от ЗОС, чл. 62, ал.2 от ЗЕ и чл. 65, т.4 от НРПУРОИ, предвид 
фактическите основания в Предложение с вх.№107/19.07.2011 година от Кмета на 
Община Съединение,  Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване  
 

Р Е Ш И: 
 
 1. Допуска разпореждане на ПИ с идентификатор №78171.501.1001 по 
кадастралната карта на село Царимир, чрез учредяване право на строеж за 
изграждане на енергиен обект-трафопост. 
 2. Упълномощава Кмета на Община Съединение да учреди право на строеж в 
ПИ с идентификатор №78171.501.1001 по кадастралната карта на село Царимир за 
изграждане на енергиен обект-трафопост, в полза на „ЕВН България 
Електроразпределение” АД, при цена 600,00/шестстотин/лева, определена от 
независим лицензиран оценител. 
 3. Възлага на Кмета на община Съединение да сключи договор за 
учредяване право на строеж с „ЕВН България Електроразпределение” АД, за 
изграждане на трафопост в ПИ с идентификатор №78171.501.1001 по 
кадастралната карта на село Царимир, община Съединение. 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-11 
Гласували „за”-11 
„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  
№ 430 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 12.08.2011 година, протокол №33 

 
ОТНОСНО:  Промяна на начин на трайно ползване /НТП/ на земеделска земя от 
ОПФ в землището на село Малък Чардак. 
 
 

 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.№114/22.07.2011 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 недвижим имот-публична общинска собственост, представляващ поземлен имот 
с: 
 Имот №000065 по КВС на село Малък Чардак, общ.Съединение, и НТП:пасище, 
мера с площ от 6,667 дка, V категория, местност „Минчов кладенец”, при 
граници и съседи: имот №100017; им.№100006; им.№100019; им.№011018; 
им.№000309 в имот с НТП „врем. неизп. нива”. 
 2. Определя срок на валидност на решението две години от датата на 
приемането му. 
 3. Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите действия 
по  промяна начина на трайно ползване на описаният в т.1 от настоящото 
решение общински недвижим имот. 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-11 
Гласували „за”-11 
„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  
№ 431 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 12.08.2011 година, протокол №33 

 
 

ОТНОСНО:  Разпореждане с недвижими имоти-земеделски земи, частна общинска 
собственост, находящи се в землището на село Найден Герово. 
 
 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, 
ал.1 от ЗОС, чл. 53, ал.1 и чл. 58 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, предвид фактическите 
основания в Предложение с вх.№110/20.07.2011 година от Кмета на Община 
Съединение,  Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване  
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

1. Не дава съгласие за разпореждане с недвижими имоти – частна общинска 
собственост, находящи се в землището на с. Найден Герово, както следва:  

1.1. имот № 000157, с площ от 66.955 дка /шестдесет и шест дка, 
деветстотин петдесет и пет кв. м./, НТП „нива”, категория на земята при 
неполивни условия: четвърта, находящ се в местността ”ЯВЛ.: 06300”;  

1.2. имот № 005001, с площ от 179.072 дка /сто седемдесет и девет дка, 
седемдесет и два кв. м./, НТП „нива”, категория на земята при неполивни 
условия: пета (35.814), четвърта (125.350), трета (17.908), находящ се в 
местността „Чумаклия”;  

1.3. имот № 006019, с площ от 155.083 дка /сто петдесет и пет дка, 
осемдесет и три кв. м./, НТП „лозе”, категория на земята при неполивни 
условия: четвърта (139.574), трета (15.509), находящ се в местността 
„Чумаклия”;  

1.4. имот № 014018, с площ от 18.103 дка /осемнадесет дка, сто и три 
кв.м./, НТП „нива”, категория на земята при неполивни условия: четвърта 
(15.387) трета (2.716), находящ се в местността „Болата”;  

1.5. имот № 014036, с площ от 592.570 дка /петстотин деветдесет и два 
дка, петстотин и седемдесет кв. м./, НТП „нива”, категория на земята при 
неполивни условия: четвърта (302.210), трета (290.360), находящ се в 
местността „Болата”;  

1.6. имот № 014038, с площ от 40.812 дка /четиридесет дка, осемстотин и 
дванадесет кв. м./, НТП „нива”, категория на земята при неполивни условия: 
четвърта (26.528), трета (14.2840), находящ се в местността „Болата” и  

1.7. имот № 014066, с площ от 101.394 дка /сто и един дка, триста 
деветдесет и четири кв. м./, НТП „нива”, категория на земята при неполивни 
условия: четвърта, находящ се в местността „Болата”.  

 
 



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  
№ 432 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 12.08.2011 година, протокол №33 

 
ОТНОСНО:  Разглеждане на предложение от „Център за Съвети в Земеделието и 
Развитие на Селските райони” ООД, Пловдив. 
 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, 
ал.7 и ал.2  от ЗОС, предвид фактическите основания в Предложение с 
вх.№109/20.07.2011 година от Кмета на Община Съединение,  Общински съвет 
град Съединение, след поименно гласуване  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Изразява съгласие недвижим имот-публична общинска собственост, 
представляващ УПИ VІІІ-училище;  с площ от 3050 кв.м., ведно с 
построените в него МЖ-ЗП-240 кв.м и ПЖ-ЗП-90 кв.м. да се дава под 
наем за срок до 10 години. 

2. Наемната цена да бъде съобразена с утвърдените с Решение 
№144/12.07.2005 г. цени. 

3. Възлага на Кмета на Община Съединение, да определи наемателя след 
провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. 

  
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-11 
Гласували „за”-11 
„Против” – няма 
„въздържали се”-няма    Вярно с оригинала! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-11 
Гласували „за”-11 
„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  
№ 433 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 12.08.2011 година, протокол №33 

 
ОТНОСНО:  Управление на имот-общинска собственост, отдаден под наем за срок 
от 3 години, представляващ водоем /язовир/ им.№ 000317, по КВС на село 
Церетелево. 
 
 

 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.№106/13.07.2011 година от Кмета на Община Съединение,  Общински съвет 
град Съединение, след поименно гласуване  
 

Р Е Ш И: 
 

1.Продължава срока на действие на договор от 27.05.2011 година, за наем 
на водоем /язовир/, имот №000317, с площ от 77.227 дка, по КВС на село 
Церетелево, общ.Съединение, до 10 години, считано от 01.06.2011 година и 
коригира годишната наемна цена на 1513.65 лв./хиляда петстотин и тринадесет 
лева  и 65 ст/, 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-11 
Гласували „за”-11 
„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  
№ 434 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 12.08.2011 година, протокол №33 

 
ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на Решение №144/12.07.2005 година на 
Общински съвет-Съединение. 
 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.8 
от ЗОС, предвид фактическите основания в Предложение с вх.№118/29.07.2011 
година от Кмета на Община Съединение,  Общински съвет град Съединение, след 
поименно гласуване  
 

Р Е Ш И: 
 

1.Изменя и допълва свое Решение №144/12.07.2005 година.  
2.В т.2.4. определя следните базисни наемни цени за отдаване под наем 

чрез търг на недвижими имоти-земед9елски земи, както следва: 
 - с НТП „Нива до ІV категория вкл. – 14 лв./дка 
 - с НТП „Нива” над ІV категория – 12 лв./дка 
 - с НТП „Оризище” до ІV  категория вкл. – 17 лв/дка 
 - с НТП „Оризище” над ІV категория – 15 лв./дка 
 - за трайни насаждения/”Лозе”, „Овощна градина” и др. – 12 лв./дка 
 3. Възлага на Кмета на Община Съединение да сключи допълнителни 
споразумения за актуализиране наемните цени на договорите, чиито срок не е 
изтекъл. 
  

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-11 
Гласували „за”-11 
„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  
№ 435 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 12.08.2011 година, протокол №33 

 
ОТНОСНО: Решение за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република 
България за отпускане на персонална пенсия на дете-сирак. 
 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.7, ал.4, т.3 
и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, във връзка 
с чл.92 от КСО, предвид фактическите основания в Предложение с 
вх.№116/25.07.2011 година от Кмета на Община Съединение,  Общински съвет 
град Съединение,   
 

Р Е Ш И: 
 
 
 

Да бъде внесено предложение до Министерски съвет на Република България, 
за отпускане на пенсия по чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и 
осигурителния стаж, в полза на лицето Сияна Миткова Асенова, жител на село 
Неделево, общ.Съединение, област Пловдив, с ЕГН 0949114412.  
  

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-11 
Гласували „за”-11 
„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  
№ 436 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 12.08.2011 година, протокол №33 

 
ОТНОСНО: Отчет за получените командировъчни пари за първо полугодие на 2011 
година от Евгений Г.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.№112/21.07.2011 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 2011 година в размер на 80 /осемдесет/ лева. 
  
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-11 
Гласували „за”-11 
„Против” – няма 
„въздържали 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  
№ 437 

на Общински съвет – Съединение, прието на извънредно заседание заседание, 
проведено на 02.09.2011 година, протокол №34 

 
ОТНОСНО:  Преразглеждане на Решение №430/12.08.2011 година, Протокол №33, 
взето във връзка с промяна на начин на трайно ползване /НТП/ на земеделска 
земя от ОПФ в землището на с.Малък Чардак. 
 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, 
ал.9 от ЗСПЗЗ, чл. 45и, ал.1 от ППЗСПЗЗ,   Общински съвет град Съединение, 
след поименно гласуване  
 

Р Е Ш И: 
 
 1. Изразява съгласие за промяна начина на трайно ползване на недвижим 
имот-публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с: 
 Имот №000065 по КВС на село Малък Чардак, общ.Съединение, и НТП:пасище, 
мера с площ от 6,667 дка, V категория, местност „Минчов кладенец”, при 
граници и съседи: имот №100017; им.№100006; им.№100019; им.№011018; 
им.№000309 в имот с НТП „врем. неизп. нива”. 
 2. Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите действия 
по  промяна начина на трайно ползване на описаният в т.1 от настоящото 
решение общински недвижим имот. 

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

 
   
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-12 
Гласували „за”-12 
„Против” – няма 
„въздържали се”-няма     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    



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

РЕШЕНИЕ  
№ 438 

на Общински съвет – Съединение, прието на извънредно заседание заседание, 
проведено на 02.09.2011 година, протокол №34 

 
ОТНОСНО:  Преразглеждане на Решение №425/12.08.2011 година, Протокол №33, 
взето във връзка със заявление от Иван Найденов Иванов. 
 
 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.45, ал.2 
от ЗНП,  Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване  
 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 
 Отменя свое Решение №425, прието на редовно заседание, проведено на 
12.08.2011 година, Протокол №33. 
 
      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-12 
Гласували „за”-12 
„Против” – няма 
„въздържали се”-няма     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



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

РЕШЕНИЕ  
№ 439 

на Общински съвет – Съединение, прието на извънредно заседание заседание, 
проведено на 02.09.2011 година, протокол №34 

 
ОТНОСНО:  Преразглеждане на Решение №432/12.08.2011 година, Протокол №33, 
взето във връзка с предложение от „Център за Съвети в Земеделието и Развитие 
на Селските райони” ООД, Пловдив. 
 
 
 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45, 
ал.2 от ЗНП,  Общински съвет град Съединение, след поименно гласуване  
 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 
 Отменя свое Решение №432, прието на редовно заседание, проведено на 
12.08.2011 година, Протокол №33. 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 
        /Ю.Пусалска/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:/п/ 
        /Т.Маринчешка/ 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-12 
Гласували „за”-12 
„Против” – няма 
„въздържали 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  
№ 440 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 21.09.2011 година, протокол №35 

 
ОТНОСНО:  Изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2011 година. 
 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в  Предложение от Кмета на Община Съединение с вх.№127/12.09.2001 
година, Общински съвет град Съединение,  след поименно гласуване 
 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема изпълнението на Бюджета на Община Съединение за първото 
шестмесечие на 2011 година. 

2. Приложение 1 е неразделна част от настоящото решение. 
 
 
 
        Председател:/п/ 
         /Ю.Пусалска/ 
        Протоколист:/п/ 
         /Т.Маринчешка/ 
 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
„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  
№ 441 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 21.09.2011 година, протокол №35 

 
ОТНОСНО:  Изменение на Решение №370 на Общински съвет-Съединение, прието на 
редовно заседание, проведено на 22.02.2011 година, Протокол №29 за 
Разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи. 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, предвид фактическите 
основания в  Предложение от Кмета на Община Съединение с вх.№128/12.09.2001 
година, Общински съвет град Съединение,  след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 
 Изменя Решение №370 прието на редовно заседание, проведено на 
22.02.2011 година, Протокол №29 за Разпределение на целевата субсидия за 
капиталови разходи, както следва: 
 
№ ОБЕКТ БИЛО СТАВА 
1. Изработване на технически проект и КСС за ремонт и 

реконструкция на обекти: ЦДГ „Светлина” с.Царимир, ЦДГ 
„8-ми март” гр.Съединение, ДЯ „Н.Шилева” гр.Съединение, 
Столова към СОУ „Хр.Ботев” гр.Съединение 

 
 
 
  50 
900 

 
 
 
       

0 
2. 16 класно училище-Съединение         

0 
  50 
900 

3. Закупуване на косачка за зелените площи-с.Неделево    1 
500 

      
900 

4. Закупуване и монтаж на абсорбатор над готварска печка-
ЦДГ „8-ми март” гр.Съединение 

 
   2 
000 

 
    2 
600 

  
 
        Председател:/п/ 
         /Ю.Пусалска/ 
        Протоколист:/п/ 
         /Т.Маринчешка/ 
 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
„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  
№ 442 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 21.09.2011 година, протокол №35 

 
ОТНОСНО:  Прехвърляне на средства от държавна дейност 526 „Центрове за 
обществена подкрепа”, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” в 
държавна дейност 122 „Общинска администрация”, функция „Общи държавни 
служби” в размер на 50 000 лева. 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с §31 от 
Закона за държавния бюджет за 2011 година, предвид фактическите основания в  
Предложение от Кмета на Община Съединение с вх.№129/12.09.2001 година, 
Общински съвет град Съединение,  след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 
 1. Прехвърля средства от държавна дейност 526 „Центрове за обществена 
подкрепа”, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” в държавна 
дейност 122 „Общинска администрация”, функция „Общи държавни служби” в 
размер на 50 000/петдесет хиляди/ лева. 
 2. Прехвърля средства в размер на 50 000/петдесет хиляди/ лева от 
дофинансиране на държавна дейност 122 „Общинска администрация”, функция Общи 
държавни служби” за следните обекти: 
-Местна дейност714 „Спортни бази за спорт за всички”-Ремонт на трибуните на 
стадиона в град Съединение-11370 лева; 
- Местна дейност 714 „Спортни баз за спорт за всички”-Ремонт  стадиона в 
село Голям Чардак-10630 лева; 
- Местна дейност 714 „Спортни баз за спорт за всички”-Ремонт  стадиона в 
село Царимир-1000 лева; 
- Местна дейност 714 „Спортни баз за спорт за всички”-Закупуване на 
храсторез за стадиона в село Царимир-1000 лева; 
- Местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” по 
т.ІV.Текущи ремонти, А.Населени места, гр. Съединение, т.7 Ремонт бордюри и 
тротоарни настилки-18000 лева. 
-Местна дейност 604 „Осветление на улици и площади”, по т.ІV. Текущи 
ремонти, А.Населени места, гр. Съединение, т.10 Ремонт ел.мраежа за улично 
осветление-8000 лева. 
 
        Председател:/п/ 
         /Ю.Пусалска/ 
        Протоколист:/п/ 
         /Т.Маринчешка/ 
 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
„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  
№ 443 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 21.09.2011 година, протокол №35 

 
ОТНОСНО:  Разглеждане на заявление от „ФЕРМАТА” АД, касаещо изпълнение на 
процедура предвидена в чл. 25 от ЗСПЗЗ за имот общинска собственост. 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.5 
от ЗСПЗЗ, чл.192, ал.5 от ЗУТ, предвид фактическите основания в  Предложение 
от Кмета на Община Съединение с вх.№127/08.09.2001 година, Общински съвет 
град Съединение,  след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 
 1. Учредява право на преминаване през общински имот №000421, с НТП 
„Пасище, мера” на основание чл. 192, ал.5 от ЗУТ и възлага на Кмета на 
Община Съединение да издаде заповед по чл. 192, ал.3 от ЗУТ. 

2. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението и/или 
учредяване на ограничени вещни права и сервитути в полза на „ФЕРМАТА” АД, с 
ЕИК 115939301, със седалище: гр.Пловдив, ул. „Кичево” №76, върху 180.46 
кв.м. от общински имот с имотен №000421, с площ от 59,771 дка, находящ се в 
землището на град Съединение. 
 3. Определя срок на валидност по т.2 от Решението, две години от датата 
на приемането му. 
 4. Възлага на Кмета на Община Съединение изпълнението на решението. 
 
МОТИВИ: „ФЕРМАТА” АД е направила заснемане на собствения си недвижим имот 
№000422, след което е установила, че същия попада в имот №000421 и няма 
достъп до имота си. Имот №000421 е с НТП „Пасище, мера”, собственост на 
Община Съединение. В чл.25 от ЗСПЗЗ е предвидена процедура в която Общински 
съвет, на основание чл. 25, ал.5 може да изрази предварително съгласие за 
промяна предназначението на земеделска земя, в случаите описани в чл. 25, 
ал.3 т.1 /Изграждане на обекти на техническата инфраструктура/ и на 
основание чл.25, ал.4 да учреди ограничени вещни права и сервитути. До 
приключване на процедурите по чл. 25 от ЗСПЗЗ, с оглед осигуряване достъпа 
до собственият им имот №000422, е необходимо да бъде учредено право на 
преминаване през общински имот №000421, с НТП „Пасище, мера” на основание 
чл. 192, ал.5 от ЗУТ. 
        
        Председател:/п/ 
         /Ю.Пусалска/ 
        Протоколист:/п/ 
         /Т.Маринчешка/ 
 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
„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  
№ 444 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 21.09.2011 година, протокол №35 

 
ОТНОСНО:  Разпореждане с недвижим имот с имотен №000101 по КВС на село Малък 
Чардак, общ.Съединение с площ от 0,588 дка в местност „Белите дъбе”. 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.58 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, предвид фактическите основания в  Предложение от Кмета на Община 
Съединение с вх.№130/12.09.2001 година, Общински съвет град Съединение,  
след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 
 1. Дава съгласие за разпореждане с недвижим имот-частна общинска 
собственост, представляващ имот №000101 с площ от 0,588 дка, местност 
„Белите дъбе”, категория на имота при неполивни условия-пета по КВС на село 
Малък Чардак, общ.Съединение, АОС №812/08.09.2011 година. 

2. Възлага на Кмета на Община Съединение да проведе процедура за 
продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс на посоченият в 
т.1 от настоящото решение имот, при начална продажна цена, не по-ниска от 
определената от независим лицензиран оценител и възлизаща на стойност 
470/четиристотин и седемдесет/ лева. 

3. Плащането на достигнатата крайна цена, ведно със законоустановените 
данъци, такси и режийни разноски, изчислени върху достигнатата крайна цена, 
да се извъри 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” – 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  
№ 445 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 21.09.2011 година, протокол №35 

 
ОТНОСНО:  Разпореждане с недвижим имот с имотен №140005 по КВС на град 
Съединение с площ от 1,746 дка в местност „Пилчарници”. 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.58 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, предвид фактическите основания в  Предложение от Кмета на Община 
Съединение с вх.№131/12.09.2001 година, Общински съвет град Съединение,  
след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 
 1. Дава съгласие за разпореждане с недвижим имот-частна общинска 
собственост, представляващ имот №140005 с площ от 1,746, местност 
„Пилчарници”, категория на имота при неполивни условия-четвърта по КВС на 
град Съединение, общ.Съединение, АОС №811/08.09.2011 година. 

2. Възлага на Кмета на Община Съединение да проведе процедура за 
продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс на посоченият в 
т.1 от настоящото решение имот, при начална продажна цена, не по-ниска от 
определената от независим лицензиран оценител и възлизаща на стойност 
1660/хиляда шестстотин и шестдесет/ лева. 

3. Плащането на достигнатата крайна цена, ведно със законоустановените 
данъци, такси и режийни разноски, изчислени върху достигнатата крайна цена, 
да се извъри 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” – 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  
№ 446 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 21.09.2011 година, протокол №35 

 
ОТНОСНО:  Разпореждане с имот-общинска собственост /прекратяване на 
съсобственост/, представляващ 125/630 идеални части от УПИ ХХІV-1494, целият 
с площ от 630 кв.м., квартал 121 по плана на град Съединение. 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 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 от Кмета на Община Съединение с вх.№132/12.09.2001 
година, Общински съвет град Съединение,  след поименно гласуване 
 

Р Е Ш И: 
 
 1. Дава съгласие за разпореждане с общинско място /прекратяване на 
съсобственост/, представляващо 125/630 идеални части/сто двадесет и пет от 
шестстотин и тридесет идеални части/ от УПИ ХХІV-1494/двадесет и четири, 
им.№хиляда четиристотин деветдесет и четири/, целият с площ от 630 
кв.м./шестстотин и тридесет кв.м./ от квартал 121/сто двадесет и едно/ по 
ПЗР на гр.Съединение. 

2. Възлага на Кмета на Община Съединение да сключи договор за покупко-
продажба на недвижим имот-общинска собственост, описан в т.1, със Софка  
Ангелова Стоянова, ЕГН 4706044950, с адрес гр. Съединение, ул. „Ком” №17, за 
сумата от 1250 лева/хиляда двеста и петдесет лева/, без ДДС, определена от  
независим лицензиран оценител. 

3. Плащането на цената на имота, ведно със законоустановените данъци, 
такси и режийни разноски, изчислени върху нея, да се извъри в лева, като не 
се допуска плащане с непарични платежни средства. 

 
        Председател:/п/ 
         /Ю.Пусалска/ 
        Протоколист:/п/ 
         /Т.Маринчешка/ 
 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
„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  
№ 447 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 21.09.2011 година, протокол №35 

 
ОТНОСНО:  Разглеждане на молба от Ганчо Сашов Димитров от град Съединение за 
отпускане на финансова помощ от бюджета на общината. 
 
 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 
молба с вх.№122/27.08.2011 година от Ганчо Сашов Димитров, Общински съвет 
град Съединение,   
 
 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 
 
 
 Отхвърля молба с вх.№122/27.08.2011 година от Ганчо Сашов Димитров, ЕГН 
4410154509,  от град Съединение 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” – 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  
№ 448 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 21.09.2011 година, протокол №35 

 
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.№134/19.09.2011 година от Кмета на община Съединение, 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  до работното си място и обратно, както следва: 

1. Стефка Цветанова Цилова-учител в начален етап в НУ „Любен 
Каравелов” гр.Съединение, по маршрут-гр.Пловдив-гр.Съединение 
и обратно, считано от 15.09.2011 година. 

2. Геновева Борисова Симеонова-учител в начален етап в СОУ 
„Христо Ботев” гр.Съединение, по маршрут-гр.Пловдив-
гр.Съединение и обратно, считано от 15.09.2011 година. 

 
        Председател:/п/ 
         /Ю.Пусалска/ 
        Протоколист:/п/ 
         /Т.Маринчешка/ 
 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
„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  
№ 449 

на Общински съвет – Съединение, прието на редовно заседание заседание, 
проведено на 21.09.2011 година, протокол №35 

 
ОТНОСНО:  Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община и 
кметства. 
 

 На основание чл. 42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с Предложение от 
Кмета на Община Съединение с вх.№135/19.09.2001 година, Общински съвет град 
Съединение,   
 

Р Е Ш И: 
 
 1. Избира зам.кметът Ангел Борисов Къцов, ЕГН 4708264424 за временно 
изпълняващ здлъжността „Кмет на Община Съединение” за периода от момента на 
регистрирането на кмета на община Съединение за кандидат за кмет до полагане 
на клетва от новоизбрания кмет. 
 2. Избира временно изпълняващи длъжността „Кмет на кметство” в 
кметствата на Община Съединение, за периода от момента на регистрирането им 
за кандидат за кмет до полагане на клетва от новоизбрания кмет, както 
следва: 
-Кметство Малък Чардак-Надка Василева Ахмашка, ЕГН 6801024373; 
-Кметство Голям Чардак-Величка Цвяткова Димова, ЕГН 5609044377; 
-Кметство Неделево-Мария Симеонова Чапкънова, ЕГН 7003114416; 
-Кметство Царимир-Стоян Рангелов Манчев, ЕГН 7703015002; 
-Кметство Найден Герово-Марина Трифонова Милева, ЕГН 7604164373; 
-Кметство Драгомир-Милка Тодорова Бойчева, ЕГН 4802134371; 
-Кметство Правище-Запряна Рангелова Бухалска, ЕГН 4606074530; 
 3. Трудовите правоотношения с временно изпълняващите длъжността Кмет на 
община и Кметове на кметства да се уредят при условията на Кодекса на труда, 
считано от датата на регистрирането на кандидата за кмет, до полагане на 
клетва от новоизбрания кмет. 
        Председател:/п/ 
         /Ю.Пусалска/ 
        Протоколист:/п/ 
         /Т.Маринчешка/ 
 
 
Общ брой съветници-17 
Брой гласували-13 
Гласували „за”-13 
„Против” – няма 
„въздържали се”-няма     Вярно с оригинала;  
 
 




