О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 223
Взето с протокол № 8 от 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за
управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на Община
„Марица”-област Пловдив за 2014 година”
ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закон за
общинската собственост.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема предложените
актуализация, изменения и допълнения на „Програма за управление и
разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на Община „Марица”област Пловдив за 2014 година” както следва:
1. В раздел „III. Постъпили предложения от кметски съвети, кметове на
населени места и общинска администрация за започване на процедура за
продажба по чл.35 от ЗОС.
За с. Рогош се добавя:
ПИ № 62858.20.35 НТП Нива с площ 581 кв.м.
За с. Ясно поле се добавя:
ПИ № 87669.502.242, НТП „Урбанизирана територия“ с площ от 3 627 кв.м.,
ведно с разположените в него сгради ПИ № 87669.502.242. 5, НТП „Заведение за
социални грижи“ с площ от 753 кв.м. и ПИ № 87669.502.242.6, НТП „Заведение за
социални грижи“ с площ от 787 кв.м.
2. В раздел ІV. „Продажба на имоти, частна общинска собственост на
собственика на законно построена върху нея сграда без търг или конкурс по
ред, определен в наредбата по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС.“
с. Войводиново
ПИ № 502.213-Николай Кунчев Неделчев-791 кв.м.
3. В раздел VI. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а от ЗОС.
За с. Войводиново се добавя
ПИ № 502.913 НТП „За друг вид застрояване“-582 кв.м.

4. В раздел „VII. Предложения от кметски съвети за делба, разделяне,
съединяване, промяна НТП, предназначение и собственост на имоти,
общинска собственост“
За с. Бенковски отпада:
ПИ № 35.101 НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ – 2578 кв.м.,
поради извършена промяна НТП от „За селскостопански, горски, ведомствен път“
в „Изоставена орна земя“ с Решение № 173, взето с протокол № 6 от 17.06.2014
г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив и извършена промяна на
собствеността от ПОС в ЧОС с Решение № 173, взето с протокол № 6 от
17.06.2014 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив
За с. Бенковски се добавя:
ПИ № 35.101 НТП „Изоставена орна земя“ – 2578 кв.м.,
ПИ № 35.103 НТП „Изоставена орна земя“ – 3758 кв.м.
За с. Войсил отпада:
ПИ № 23.9 НТП "Нива – 31453 кв. м., поради извършено разделяне с Решение №
125, взето с протокол № 5 от 27.05.2014 г. на Общински съвет „Марица“-област
Пловдив и образуване на нови два имота: ПИ № 23.48 и ПИ № 23.49.
За с. Войсил се добавя:
ПИ № 23.48 НТП „Нива“ – 3000 кв.м.
За с. Войводиново отпада:
ПИ № 55.141 НТП "Изоставена орна земя” – 2287 кв.м. поради извършено
разделяне с Решение № 126, взето с протокол № 5 от 27.05.2014 г. на Общински
съвет „Марица“-област Пловдив
За с. Войводиново се добавя:
ПИ № 55.902 НТП "Изоставена орна земя”-1051 кв.м.
За с. Желязно отпада:
ПИ № 12.26 НТП „Напоителен канал” - 3418 кв.м. поради извършена промяна
НТП от „Напоителен канал“ в „За селскостопански, горски, ведомствен път“ с
Решение № 185, взето с протокол № 7 от 15.07.2014 г. на Общински съвет
„Марица“-област Пловдив
За с. Граф Игнатиево отпада:
ПИ № 11.31 НТП „Пасище“, с площ от 9048 кв.м., поради извършена
НТП от „Пасище“ в „Нива ” с Решение № 185, взето с протокол
15.07.2014 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив;
ПИ № 15.904 НТП „Пасище“, с площ от 1943 кв.м., поради извършена
НТП от „Пасище“ в „Нива ” с Решение № 185, взето с протокол
15.07.2014 г.на Общински съвет „Марица“-област Пловдив;
ПИ № 17.30 НТП „Пасище“, с площ от 7650 кв.м., поради извършена
НТП от „Пасище“ в „Нива ” с Решение № 185, взето с протокол
15.07.2014 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив;
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ПИ № 17.31 НТП „Пасище“, с площ от 1193 кв.м. поради извършена промяна
НТП от „Пасище“ в „Нива ” с Решение № 185, взето с протокол № 7 от
15.07.2014 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив;
ПИ № 47.111 НТП „Пасище“, с площ от 1184 кв.м., поради извършена промяна
НТП от „Пасище“ в „Нива ” с Решение № 185, взето с протокол № 7 от
15.07.2014 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив;
ПИ № 50.1НТП „Пасище“, с площ от 2260 кв.м., поради извършена промяна НТП
от „Пасище“ в „Нива ” с Решение № 185, взето с протокол № 7 от 15.07.2014 г. на
Общински съвет „Марица“-област Пловдив;
ПИ № 50.6 НТП „Пасище“, с площ от 2218 кв.м. поради извършена промяна НТП
от „Пасище“ в „Нива ” с Решение № 185, взето с протокол № 7 от 15.07.2014 г. на
Общински съвет „Марица“-област Пловдив,
За с. Желязно се добавя:
ПИ № 12.26 НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ - 3418 кв.м.
За с. Маноле отпада:
ПИ № 23.38 НТП„Пасище“ - 22085 кв.м., поради извършена промяна НТП от
„Пасище“ в „Изоставена орна земя ” с Решение № 84, взето с протокол № 4 от
01.04.2014 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив и извършена промяна
на собственост от ПОС в ЧОС с Решение № 141, взето с протокол № 5 от
27.05.2014 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив
За с. Скутаре отпада:
ПИ 5.141 - НТП Изоставена орна земя – 1953 кв.м., поради извършена промяна на
собственост от ПОС в ЧОС с Решение № 86, взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г.
на Общински съвет „Марица“-област Пловдив
За с. Трилистник отпада:
ПИ № 19.17 НТП „Пасище“, с площ от 5461 кв.м., поради извършена промяна
НТП от „Пасище“ в „Нива” с Решение № 305, взето с протокол № 14 от
26.11.2013 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив и извършена промяна
на собственост от ПОС в ЧОС с Решение № 57, взето с протокол № 3 от
04.03.2014 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив;
ПИ № 19.64 НТП „Изоставено трайно насаждение” - 3201 кв.м., поради
прекратена преписка за промяна НТП;
ПИ № 19.95 НТП „Изоставено трайно насаждение” - 1238 кв.м., поради
прекратена преписка за промяна НТП.
За с. Царацово отпада:
ПИ 144.357 НТП Изоставена орна земя – 2 720 кв.м.
ПИ 144.366 НТП Изоставена орна земя – 8 648 кв.м. ,
поради извършено съединяване с Решение № 127, взето с протокол № 5 от
27.05.2014 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив
ПИ 94.316 НТП Пасище – 3350 кв.м., поради извършена промяна НТП от
„Пасище ” в „Полски път ” с Решение № 85, взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г.

на Общински съвет „Марица“-област Пловдив
5. В раздел VІІІ „ Предложения на кметски съвети, кметове на населени
места и общинска администрация за отдаване под наем/аренда на имоти,
общинска собственост
Частна общинска собственост:“
За с. Войводиново се добавя:
ПИ № 502.969 НТП „За друг вид застрояване“-685 кв.м.
6. В раздел ІХ. „Свободни терени и помещения – общинска собственост за
отдаване под наем“
За с. Войводиново се добавя:
ПИ № 63.8 НТП „За друг вид застрояване“-2073 кв.м.
МОТИВИ: С цел осигуряване на постоянни източници на приходи за
общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от общинските
дейности, както и осъществяване на своята жилищна политика и своите социални
функции за населението, Общински съвет Марица намира решението за
целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: ……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 224
Взето с протокол № 8 от 28.08.2014 г.

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
78080.501.988 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с.
Царацово, Община “Марица”- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от
ЗОС и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр. Чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС
и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена
от лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер
12040,00 (дванадесет хиляди и четиридесет) лева, с включено ДДС, по 20
лв/кв.м. с включено ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя
12040,00 (дванадесет хиляди и четиридесет) лева, с включено ДДС, по 20
лв/кв.м. с включено ДДС) като начална тръжна цена за продажба на
недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената
пазарна оценка.
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се
извърши продажба на поземлен имот № 78080.501.988 с площ 602 кв. м., с
трайно предназначение на територията „Урбанизирана” и начин на трайно
ползване „Незастроен имот за жилищни нужди” по кадастралната карта на
с.Царацово, област Пловдив одобрена със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 год. на
Изпълнителния директор на АГКК-София, при граници и съседи: ПИ №
78080.51.4, ПИ № 78080.501.987, ПИ № 78080.501.1162 и ПИ № 78080.501.989,
съответстващ на УПИ V-общ., кв.68 по ЗРП, актуван като частна общинска
собственост с Акт за общинска собственост № 63/08.12.2003 година за сумата
12040,00 (дванадесет хиляди и четиридесет) лева, с включено ДДС, по 20
лв/кв.м. с включено ДДС). Данъчна оценка на имота е в размер на 3744,70 лева
(три хиляди седемстотин четиридесет и четири лева и 70 ст.).
3. Продажбата по т. 2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 от Наредбата
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез
публичен търг с явно наддаване.

4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.
5. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС се
дължат от купувача на имота по т.2.
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба съобразно
действащото законодателство.
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен интерес за
закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на приходната
част на бюджета на Община „Марица”-област Пловдив. Ето защо, Общински
съвет Марица намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: ……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 225
Взето с протокол № 8 от 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
03836.47.103 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с.
Бенковски, Община “Марица”- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от
ЗОС и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена за
продажба на поземлен имот с идентификатор № 03839.47.103 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община “Марица”- област
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния
директор на АГКК - София, в размер на 2 200,00 лева (две хиляди и двеста лева),
въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от
независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, която към месец
август 2014 г. е в размер на 4 400 лева (четири хиляди и четиристотин лева, /по
10,00лв./кв.м).
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се
извърши продажба на поземлен имот с идентификатор № 03839.47.103 с площ от
220 кв.м., с трайно предназначение „Земеделска” и с начин на трайно ползване
„Нива” в местността „Двата уврата” по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Бенковски, Община “Марица”- област Пловдив, одобрени със
Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния Директор на АГККСофия, при граници и съседи: ПИ № 03839.47.125, ПИ № 03839.501.948, ПИ №
03839.47.102, ПИ № 03839.47.118, актуван като частна общинска собственост с
Акт за общинска собственост № 1903 от 19.06.2012 г.
Данъчната оценка на поземлен имот № 03839.47.103 е 29,10 лева (двадесет
и девет лева и десет стотинки)
3. Продажбата по т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен
търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата на имота е 2
200 лева (две хиляди и двеста лева, /по 10,00лв./кв.м), в съответствие с т.І.1.
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.

5. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС се
дължат от купувача на гореописания имот в т.І.2.
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба съобразно
действащото законодателство.

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен
интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на
приходната част на бюджета на Община „Марица”-област Пловдив. Поради
това, че имота е триъгълно маломерно парче , Общински съвет Марица гласува
намаляване на така предложената цена от независимия оценител и намира
решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А.Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 226
Взето с протокол № 8 от 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
03836.47.104 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с.
Бенковски, Община “Марица”- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от
ЗОС и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена за
продажба на поземлен имот с идентификатор № 03839.47.104 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община “Марица”- област
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния
директор на АГКК - София, в размер на 5750,00 лева (пет хиляди седемстотин и
петдесет лева, /по 10,00лв./кв.м.), въз основа на пазарна оценка изготвена по реда
на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр.
Пловдив, която към месец август 2014 г. е в размер на 11500 лева (единадесет
хиляди и петстотин лева).
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се
извърши продажба на поземлен имот с идентификатор № 03839.47.104 с площ от
575 кв.м., с трайно предназначение „Земеделска” и с начин на трайно ползване
„Нива” в местността „Двата уврата” по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Бенковски, Община “Марица”- област Пловдив, одобрени със
Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния Директор на АГККСофия, при граници и съседи: ПИ № 03839.47.111, ПИ № 03839.47.115, ПИ №
03839.47.125, ПИ № 03839.47.118, ПИ № 03839.47.109, актуван като частна
общинска собственост с Акт за общинска собственост № 1904 от 19.06.2012 г.
Данъчната оценка на поземлен имот № 03839.47.104 е 64,80 лева
(шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки)
3. Продажбата по т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен
търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата на имота е 5750

лева (пет хиляди седемстотин и петдесет лева, по 10,00лв,/по 10,00лв./кв.м.) в
съответствие с т.І.1.
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.
5. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС се
дължат от купувача на гореописания имот в т.І.2.
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба съобразно
действащото законодателство.

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен
интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на
приходната част на бюджета на Община „Марица”-област Пловдив. Поради
това, че имота е вътрешен, без достъп до път, Общински съвет Марица гласува
намаляване на така предложената цена от независимия оценител и намира
решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 227
Взето с протокол № 8 от 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно
ползване на поземлен имот № 78080.137.217, публична общинска собственост
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община
„Марица” – област Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г.
на Изпълнителния директор на АГКК – София.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация; във връзка с чл. 78 а и чл. 45 и, ал. 1 от Правилника за
прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се
промени от „Пасище ” в „Изоставена орна земя ” на общински поземлен имот,
както следва:
- Поземлен имот с идентификатор № 78080.137.217 с площ от 15,478 дка,
с трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване
„Пасище“ в местността „Лисичи могили“, при граници и съседи: ПИ №
78080.137.216; ПИ № 78080.137.218; ПИ № 56784.4.45; ПИ № 56784.4.44; ПИ
№ 56784.4.65 и ПИ № 78080.137.214 - публична общинска собственост по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община
„Марица” – област Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г.
на Изпълнителния директор на АГКК – София, актуван с акт за публична
общинска собственост № 1621 от 22.11.2011 г.
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне
процедура по промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І.

общински поземлен имот в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразяване на
промяната по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне
процедура по отразяване на промяната по реда на чл. 58, ал. 1 и 2 от Закона за
общинската собственост.
МОТИВИ: Мотивът за исканата промяна на начина на трайно ползване на
имота е това, че представлява терен без плътна тревна покривка, неподдържан
и необработен, обрасъл със саморасли, бурени и тръни и не се ползва от
населението на селото за паша на селскостопански животни. Целесъобразно е с
цел ефективното му и ефикасно използване по предназначение да се промени
начина му на трайно ползване от „Пасище” в „Изоставена орна земя”. Ето защо
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 228
Взето с протокол № 8 от 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно
ползване на поземлен имот № 78080.85.288, публична общинска собственост по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община
„Марица” – област Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г.
на Изпълнителния директор на АГКК – София.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация; във връзка с чл. 78 а и чл. 45 и, ал. 1 от Правилника за
прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се
промени от „Пасище ” в „Изоставена орна земя ” на общински поземлен имот,
както следва:
- Поземлен имот с идентификатор № 78080.85.288 с площ от 0,496 дка, с
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване
„Пасище“ в местността „Две могили“, при граници и съседи: ПИ №
78080.85.291; ПИ № 78080.85.289; ПИ № 78080.85.287; ПИ № 78080.85.10 и ПИ
№ 78080.85.285 - публична общинска собственост по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” – област Пловдив,
одобрени със заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор
на АГКК – София, актуван с акт за публична общинска собственост № 1650 от
05.12.2011 г.

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне
процедура по промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І.
общински поземлен имот в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразяване на
промяната по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне
процедура по отразяване на промяната по реда на чл. 58, ал. 1 и 2 от Закона за
общинската собственост.
МОТИВИ: Мотивът за исканата промяна на начина на трайно ползване е
това, че имотът е маломерен и като такъв не се използва за паша на
селскостопански животни, по Общ устройствен плат на Община „Марица“
попада в смесена многофункционална устройствена зона с плътност на
застрояване ≤ 35 % и представлява оголен терен без плътна тревна покривка,
неподдържан и необработен. Целесъобразно е с цел ефективното му и ефикасно
използване по предназначение да се промени начина му на трайно ползване от
„Пасище” в „Изоставена орна земя”. Ето защо Общински съвет Марица намира
решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 229
Взето с протокол № 8 от 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно
ползване на ПИ № 29235.13.7, публична общинска собственост по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Желязно, Община
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-90 от 15.12.2007 г.
на Изпълнителния директор на АГКК.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация; във връзка с чл. 78 а от Правилника за прилагане на
закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна на
начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се промени
от „За селскостопански, горски, ведомствен път ” в „Нива” на общински имот,
както следва:
- Поземлен имот с идентификатор № 29235.13.7 с площ от 0,043 дка, с трайно
предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „За
селскостопански, горски, ведомствен път“, при граници и съседи: ПИ №
29235.29.233; ПИ № 29235.29.31 и ПИ № 29235.13.9 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Желязно, Община „Марица” - област Пловдив,
одобрени със Заповед № РД-18-90 от 15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на
АГКК, публична общинска собственост, за който съгласно чл.56, ал.2 от Закона за
общинската собственост не се съставя акт за общинска собственост.
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура по

промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен имот
в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и отразяване на промяната по реда на Наредба №
3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри.
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община
„Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне процедура по
отразяване на промяната по реда на чл. 58, ал. 1 и 2 от Закона за общинската
собственост.
МОТИВИ: Мотивите за исканата промяна са това, че общинския имот е
изгубил своето предназначение като полски път, тъй като граничи с улица
„Възраждане“, представляваща поземлен имот с идентификатор № 29235.29.233
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Желязно, която
осъществява достъпът до имотите. Ето защо Общински съвет Марица намира
решението за целесъбразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 230
Взето с протокол № 8 от 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на строеж на „EВН България
Електроразпределение” АД, КЕЦ Калояново върху общински ПИ №
73242.501.2678 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд,
област Пловдив, съответстващ на УПИ ІІ-501.2678-трафопост, кв. 122 за
построяване на Трафопост – БКТП с разгъната застроена площ от 6,3 кв. м.
(3м/2,1м).
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 и 7, чл.37, ал.4,т.4 от
ЗОС, чл.62, ал.2 от ЗЕ, във връзка с чл.91, ал.1 от ЗУТ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив приема пазарната оценка на
имота за учредяване право на строеж за трафопост в размер на 1890,00 (хиляда
осемстотин и деветдесет) лева (по 300 лв/кв.м. РЗП), изготвена от лицензирани
оценители на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив и определя пазарна цена за
право на строеж за трафопост в размер на 1890,00 (хиляда осемстотин и
деветдесет) лева (по 300 лв/кв.м. РЗП).
2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие да бъде
учредено възмездно право на строеж на „EВН България Електроразпределение”
АД, КЕЦ Калояново в ПИ № 73242.501.2678 с трайно предназначение на
територията „Урбанизирана” и НТП „За електроенергийното производство” по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, област Пловдив,
одобрени със Заповед № РД-18-76/20.11.2007 г., изменени със Заповед № КД-1416-1510/18.09.2013 година, съответстващ на УПИ ІІ-501.2678 - трафопост в кв.122
за изграждане на обект „Трафопост – БКТП” със ЗП 6,3 кв.м. и сервитутно право
за обслужване до 48 кв.м. с цена на правото на строеж в размер на 1890,00

(хиляда осемстотин и деветдесет) лева (по 300 лв/кв.м. РЗП).
3. Общински съвет „Марица” – област Пловдив задължава кмета на
Община „Марица”-област Пловдив да сключи договор за учредено право на
строеж с „EВН България Електроразпределение” АД, КЕЦ Калояново след
внасяне на определената в т. 2 сума и издаване на разрешение за строеж на
трафопоста.
МОТИВИ: С изграждането на нов Трафопост - БКТП значително ще се
подобрят параметрите и качеството на електрозахранването на съществуващите
потребители в квартала и ще даде възможност за присъединяване на нови, без
да се влошава качеството на предлаганата услуга. Ето защо Общински съвет
Марица намира решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
24
Гласували
24
За
24
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 231
Взето с протокол № 8 от 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на съединяване на
ПИ № 61412.18.300 с ПИ № 61412.18.302 – частна общинска собственост по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица”
- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 3 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”; във връзка с чл. 57,
т.1 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн., ДВ, бр. 41
от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.).
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 3 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”; във връзка с чл. 57,
т.1 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн., ДВ, бр. 41
от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.), Общински съвет
“Марица”- област Пловдив:
І. Дава съгласие за съединяването на поземлени имоти, както следва:
- Поземлен имот № 61412.18.300, образуван от ПИ № 61412.18.70 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица”
- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на
Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед № КД-14-16351/20.03.2012 г. на Началника на СГКК-Пловдив, с обща площ от 3,957 дка, с
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване
„Изоставена орна земя”, местност „Кривата нива”, при граници и съседи: ПИ №
61412.18.307;
61412.18.299;
61412.18.301;
61412.18.302;
61412.18.92;

61412.18.151; 61412.18.152; 61412.18.153; 03839.36.294 и 03839.35.103 е актуван с
акт за частна общинска собственост № 1854 от 22.03.2012 г.
и
- Поземлен имот № 61412.18.302, образуван от ПИ № 61412.18.71 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица”
- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на
Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед № КД-14-16351/20.03.2012 г. на Началника на СГКК-Пловдив, с обща площ от 2,537 дка, с
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване
„Изоставена орна земя”, местност „Кривата нива”, при граници и съседи: ПИ №
61412.18.299; 61412.18.301; 61412.18.7; 61412.18.161; 61412.18.162; 61412.18.163;
61412.18.164; 61412.18.9; 61412.18.151 и 61412.18.300 е актуван с акт за частна
общинска собственост № 1853 от 22.03.2012 г.,
като от имотите се образува нов имот с проектен номер № 61412.18.258, с
проектна площ от 6,494 дка, с начин на трайно ползване „Изоставена орна земя”,
местност „Кривата нива”, при граници и съседи: ПИ № 61412.18.299;
61412.18.301; 61412.18.7; 61412.18.161; 61412.18.162; 61412.18.163; 61412.18.164;
61412.18.9; 61412.18.151; 61412.18.152; 61412.18.153; 61412.18.92 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица”
- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на
Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед № КД-14-16351/20.03.2012 г. на Началника на СГКК-Пловдив.
ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на решението
по т.І. да започне процедура по отразяване на промяната по реда на Наредба № 3
от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила и
изпълнението на решението по т. ІІ. да започне процедура по отразяване на
промяната по реда на чл. 58, ал. 1 от Закона за общинската собственост и
предоставяне на препис от изготвения акт за общинска собственост на
новообразувания имот по реда на чл. 58, ал. 2 от Закона за общинската
собственост.
МОТИВИ: Горепосочените общински поземлени имоти попадат в
индустриална зона, с. Радиново и съединяването е необходимо с цел евентуално
подпомагане на инвестиционните намерения на частните фирми, развиващи
дейност в района. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за
целесъобразно.
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Председател на ОбС “Марица”
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 232
Взето с протокол № 8 от 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на съединяване на
ПИ № 03839.35.101 с ПИ № 03839.35.103 – частна общинска собственост по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община „Марица”
- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 3 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”; във връзка с чл. 57,
т.1 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн., ДВ, бр. 41
от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.).
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 3 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”; във връзка с чл. 57,
т.1 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн., ДВ, бр. 41
от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.), Общински съвет
“Марица”- област Пловдив:
І. Дава съгласие за съединяването на поземлени имоти, както следва:
- Поземлен имот № 03839.35.101, образуван от ПИ № 03839.35.14 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община „Марица”
- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 г. на
Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед № КД-14-16351/20.03.2012 г. на Началника на СГКК-Пловдив с обща площ от 2,578 дка, с
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване
„Изоставена орна земя”, местност „Кошутките”, при граници и съседи: ПИ №
61412.18.304; 03839.35.4; 61412.18.307; 03839.35.103; 03839.35.32; 03839.35.33;
03839.35.41; 03839.35.40; 03839.35.60; 03839.35.59; 03839.35.47; 03839.35.56;
03839.35.55; 03839.36.294; 03839.35.58; 03839.35.7; 61412.18.306 и 03839.35.53 е
актуван с акт за частна общинска собственост № 2279 от 02.07.2014 г.
и
- Поземлен имот № 03839.35.103, образуван от ПИ № 03839.35.15 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община „Марица”
- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 г. на

Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед № КД-14-16351/20.03.2012 г. на Началника на СГКК-Пловдив с обща площ от 3,758 дка, с
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване
„Изоставена орна земя”, местност „Кошутките”, при граници и съседи: ПИ №
61412.18.307; ПИ № 61412.18.299; ПИ № 61412.18.300; ПИ № 03839.35.101; ПИ
№ 03839.36.294; ПИ № 61412.18.306 е актуван с акт за частна общинска
собственост № 1852 от 22.03.2012 г., като от имотите се образува нов имот с
проектен номер №
03839.35.106 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Бенковски, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със
Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК,
последно изменение със заповед № КД-14-16-351/20.03.2012 г. на Началника на
СГКК-Пловдив, с проектна площ от 6,336 дка, с начин на трайно ползване
„Изоставена орна земя”, местност „Кошутките”, при граници и съседи: ПИ №
03839.35.59;03839.35.47;03839.35.56;03839.35.55;03839.35.58;03839.35.7;03839.35.
4;03839.35.53;03839.36.294;03839.35.33;03839.35.32;03839.35.41;03839.35.40;0383
9.35.60.
ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на решението
по т.І. да започне процедура по отразяване на промяната по реда на Наредба № 3
от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила и
изпълнението на решението по т. ІІ. да започне процедура по отразяване на
промяната по реда на чл. 58, ал. 1 от Закона за общинската собственост и
предоставяне на препис от изготвения акт за общинска собственост на
новообразувания имот по реда на чл. 58, ал. 2 от Закона за общинската
собственост.
МОТИВИ: Горепосочените общински поземлени имоти попадат в
индустриална зона и съединяването е необходимо с цел евентуално подпомагане
на инвестиционните намерения на частните фирми, развиващи дейност в района.
Ето защо Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 233
Взето с протокол № 8 от 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Приемане на решение за отдаване под наем на част от терен
публична общинска собственост – за разполагане на преместваем обект – „Навес“
в ПИ с идентификатор № 73242.501.4 по КККР на с. Труд, община „Марица”,
Област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.1 и чл.14, ал.1, ал.2, ал.3, ал.7 от Закона за
общинската собственост, във вр. чл. 50, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от НПУРОИ на Община
“Марица” - област Пловдив и чл. 5, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от НРУППОТДОДТ на
община “Марица”.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” одобрява предложената от Главния архитект на
Община “Марица” схема за разполагане от 18.10.2013г. с площ за разполагане 30
кв.м. за поставяне на преместваем обект “Навес” в северната част пред магазин за
хранителни стоки в ПИ № 73242.501.2700, съответстващ на УПИ ХV-KOO, кв.38
по плана на с. Труд в ПИ с идентификатор № 73242.501.4 – публична общинска
собственост, начин на трайно ползване: второстепенна улица, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Труд, одобрени със Заповед № РД 1876/20.11.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, с административен
адрес на имота ул. “Янтра” № 2.
ІІ. Общински съвет „Марица” дава съгласие да бъде проведен търг за
отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от терен публична
общинска собственост, съгласно одобрената схема за разполагане с площ за
разполагане 30кв.м. за поставяне на преместваем обект “Навес” в северната част
пред магазин за хранителни стоки в ПИ № 73242.501.2700, съответстващ на УПИ
ХV-KOO, кв.38 по плана на с. Труд в ПИ с идентификатор № 73242.501.4 –
публична общинска собственост, начин на трайно ползване: второстепенна
улица, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, одобрени със
Заповед № РД 18-76/20.11.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, с
административен адрес на имота ул. “Янтра” № 2.
ІІІ. Отдаването под наем на описания в т. ІІ. част от терен публична
общинска собственост да се извърши чрез провеждане на публичен явен търг с
начална тръжна месечна наемна цена: 45.00 /четиридесет и пет лева/ без ДДС,
определена съгласно приетата Методика за определяне на началния размер на
наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община

“Марица”
ІV. Упълномощава Кмета на Община “Марица” - Област Пловдив да
организира и проведе търга за отдаване под наем и сключи наемния договор,
съобразно действащото законодателство.
МОТИВИ: Предвид търсенето и предлагането на услугата необходима на
жителите на с. Труд, Общински съвет Марица намира решението за
целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 234
Взето с протокол № 8 от 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10
/десет/ години на помещения - част от нежилищна сграда – публична общинска
собственост по кадастралната карта на с. Бенковски, Община “Марица” –
област Пловдив, за осъществяване на здравни услуги.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 2 ал. 1; чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 от
ЗОС; чл. 50 ал. 1, 2, 3 и чл. 164, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив дава съгласие да се отдадат
под наем за срок от 10 /десет/ години дентални кабинети за групова практика за
първична и за специализирана (детска дентална медицина) дентална медицинска
помощ следните помещения, ведно с правото на достъп до общите и
обслужващите помещения, както следва:
- Помещение с идентификатор № 03839.501.368.1.10 с площ от 16.80 кв.м., с
предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 03839.501.368.1.11, №
03839.501.368.1.9; под обекта: няма, над обекта: няма. Помещението се намира в
сграда с идентификатор № 03839.501.368.1, построена в поземлен имот с
идентификатор № 03839.501.368 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Бенковски, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със
Заповед РД-18-81/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София,
актувани като публична общинска собственост с Акт за общинска собственост №
17/16.02.2001г., надлежно вписан в Службата по вписванията, с административен
адрес с. Бенковски, ул. “ 12-та”, ет. 1.
- Помещение с идентификатор № 03839.501.368.1.9 с площ от 10.10 кв.м., с
предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 03839.501.368.1.10, №
03839.501.368.1.11 ; под обекта: няма, над обекта: няма Помещението се намира в
сграда с идентификатор № 03839.501.368.1., построена в поземлен имот с
идентификатор № 03839.501.368 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Бенковски, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със

Заповед № РД-18-81/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София,
актувани като публична общинска собственост с Акт за общинска собственост №
17/16.02.2001г., надлежно вписан в Службата по вписванията, с административен
адрес с.Бенковски, ул. “ 12-та”, ет. 1.
Помещенията са с обща площ за наемане 27.90 кв.м. и целта на отдаването
им под наем е използването им за здравни услуги – дентални кабинети за групова
практика за първична и за специализирана (детска дентална медицина) дентална
медицинска помощ.
ІІ. Отдаването под наем на описаните в т. І. помещения да се извърши чрез
провеждане на публично оповестен конкурс.
Начална конкурсна месечна наемна цена: 139.50 /сто тридесет и девет лева
и петдесет стотинки / без ДДС, съгласно приетата Методика за определяне на
началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост
на Община “Марица”.
ІІІ. Специфични условия на конкурса:
- Описаните в т.І. помещения се отдават под наем, при условие, че се
ползват единствено за целта, за която са предоставени, а именно за дентални
кабинети като собствеността им не може да бъде придобивана по давност или по
друг начин, не може да се преотстъпва за ползване, да се ползва съвместно по
договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат. Поддържането
и текущите ремонти на отдадените под наем описани в т.І. помещения за
дентални кабинети се извършват от лицата, на които са предоставени, с грижата
на добрия стопанин. Ако помещенията по т. І не се използват за това, за което са
отдадени под наем, наемното отношение да бъде прекратено;
- Кандидати за участие трябва да бъдат лица регистрирани съгласно чл. 40
от Закона за лечебните заведения, като Амбулатории за групова практика по
дентална медицина, в съответствие с чл.14 от ЗЛЗ.
- Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да сключат
такъв в 30-дневен срок след подписване на договор за наем;
- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на
помещението;
- Документи за допускане до участие в конкурса:
1. Заявление за участие по образец /Приложение №2/.
2. Заверено копие от Удостоверение за единен идентификационен код съгласно
чл. 23 от
Закона за търговския регистър от Агенцията по вписванията.
3. Заверено копие от Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса на
вписани
обстоятелства – ликвидация и несъстоятелност.
4. Заверено копие от Удостоверение за регистрация на лечебното заведение

съгласно чл.40,
ал.9 от Закона за лечебните заведения в съответствие с чл.14 от ЗЛЗ.
5. Нотариално заверено пълномощно за представителство (ако е необходимо),
когато
участникът се представлява от лице, различно от лицата, имащи право на
представителство съгласно документите му за регистрация.
6. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, съдържащо воля за
наемане на
имота.
7. Заверено копие от документ за самоличност на участника.
8. Заверено копие от Удостоверение от банка с посочена банкова сметка на
участника.
9. Заверено копие на Удостоверение от Национална агенция по приходите за
наличието или
липсата на данъчни задължения към държавата.
10. Заверено копие на Удостоверение за наличието или липсата на задължения
към общината по седалище и адрес на управлние за ЮЛ.
11. Заверено копие на Удостоверение за наличието или липсата на задължения
към община
„Марица”.
12. Документ /квитанция/ за внесена гаранция /оригинал/.
13. Заверено копие от документ за закупена конкурсна документация.
14. Декларация за извършен оглед на имота и запознаване с условията на
конкурса.
15. Заверено копие от диплома за завършено висше образование със степен
“магистър –
лекар по дентална медицина" на съдружниците или акционерите в
дружеството или
членове на кооперацията, учредили груповата практика и копие от диплома за
завършено висше образование със степен “магистър - лекар по дентална
медицина" и
документ за призната специалност „детска дентална медицина”
на лицето, което ще
работи в профилирания дентален детски кабинет.
16. Заверено копие от Удостоверение от Български зъболекарски съюз, че
съдружниците
или акционерите в дружеството или членове на кооперацията и на лицата,
които ще
работят в кабинетите не са с отнети права да упражняват медицинска
професия в
България.
17. Заверено копие от договорите за трудово правоотношение на лицата, различни
от
съдружниците или акционерите в дружеството или членове на кооперацията,
учредили
АГППМПДМ, които ще работят в кабинетите.

18. Заверено копие от трудова книжка и/или заверено копие на осигурителна
книжка и/или
удостоверение образец УП-3, удостоверяващи трудов стаж на съдружниците
или
акционерите в дружеството или членове на кооперацията и на лицата, които
ще работят
в кабинетите.
ІV. Критерии за оценяване на кандидатите:
К1 – Договор на АГППМПДМ с РЗОК/НЗОК:
- Със сключен договор с РЗОК/НЗОК – 5 точки;
- Без сключен договор с РЗОК/НЗОК – 0 точки.
К2 – Професионален опит на съдружниците или акционерите в дружеството
или членове на кооперацията /като обща стойност в години, месеци и дни/:
- До 3 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;
- До 6 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;
- До 9 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;
- До 12 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;
- Над 12 години стаж към момента на подаване на офертата – 25 точки;
К3 – Професионален опит на лицето с документ за призната специалност
„Детска дентална медицина”
- До 5 години стаж, като специалист по детска дентална медицина към
момента на подаване на офертата – 5 точки;
- До 10 години стаж, като специалист по детска дентална медицина към
момента на подаване на офертата – 10 точки;
- До 15 години стаж, като специалист по детска дентална медицина към
момента на подаване на офертата – 15 точки;
К4 – Предложена месечна наемна цена:
- При предложена цена еднаква с началната конкурсна цена – 5 точки;
- При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена до 10% 10 точки;
- При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена над 10%
до 20% 15 точки;
- При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена над 20% –
20 точки;
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 + К3 + К4
При равен сбор точки на комплексната оценка К = К1 + К2 + К3 + К4,
спечелил конкурса ще е кандидата предложил по – висока месечна наемна цена.
V. Гаранция за участие - 30% от началната конкурсна месечна наемна цена.
VІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да предприеме

необходимите действия за откриване и провеждане на процедура за отдаване под
наем на описаните в т. І. помещения - част от нежилищна сграда, чрез публично
оповестен конкурс при условията на т. І, ІІ, ІІІ, ІV и V от настоящото решение,
при стриктно спазване правилата на Глава Шеста от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, да
организира и проведе конкурса за отдаване под наем и сключи наемния договор,
съобразно действащото законодателство
МОТИВИ: Във връзка с нуждата на населението на с. Бенковски и
необходимостта от осигуряване на специализиран дентален кабинет за детска
дентална медицина, обслужван от специалист по детска дентална медицина,
поради наличието на детска градина и основно училище в с. Бенковски,
Общински съвет Марици намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 235
Взето с протокол № 8 от 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР),
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) на
поземлен имот № 11845.59.19, м.”Баш пара“ кадастралната карта на с.Войводиново,
Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя за процедура по
промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от ЗМСМА, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и
ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
опазване на земеделските земи
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП – План за
улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП –
Парцеларен план (ПП), Пловдивска област, съгласно чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 1,
т. 2 и т. 5 от ЗУТ на земеделска земя, за провеждане на процедура по промяна на
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща
поземлен имот № 11845.59.19, м.”Баш пара” по кадастралната карта на
с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област с начин на трайно ползваненива за изграждането на обект:
Жилищно застрояване
план за улична регулация, парцеларен план на трасета за водоснабдяване, канализация
и електроснабдяване
Поземлен имот № 11845.59.19, м.”Баш пара” по кадастралната карта на
с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област попада по Общ устройствен
план на Община „Марица” в структурна единица 418-Жм (жилищна устройствена зона)
с нетни устройствени показатели Пз<45%, Кинт – 0,9, Поз>45% и височина на
застрояване до 10 м.
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 1 от
ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба
№8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и Наредба
№7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с теренните
дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да изследват да
отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и в процедура на
изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по отношение съгласуваност на проектите във

всички части.
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ.
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на чл. 18
от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на държавен здравен
контрол.
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова
извадка от кадастралната карта на с.Войводиново в М 1: 1 000 като при изработването
се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ, след Решение на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ за
утвърждаване на площадка и трасета при спазване на следните изисквания:
С план схемите за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура да се
определят и сервитутните им ивици, да се представят трасировъчни данни и площи на
новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива.
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м.
Проектите да се съгласува със съответните администрации, а при необходимост и
със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.
128, ал. 6 от ЗУТ.
Одобрява приложеното планово – техническо задание за изготвянето на ПУП –
План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ..
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление поставено на
определените за това места в сградата на общината и се публикуват на интернет
страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
МОТИВИ: Във връзка със задоволяване на възникналите жилищни нужди
на населението, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 236
Взето с протокол № 8 от 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община
„Марица”, касаещо промяна на част от структурна единица 129-Псп (складово –
производствена устройствена зона), в местност „Селски ливади” по кадастралната
карта на с.Бенковски и преобразуването и в 129-1-Смф (месена
многофункционална устройствена зона)
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ във
връзка с чл. 127, ал. 9 Общински съвет „Марица”:
Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”,
промяна на част от структурна единица 129 - Псп (складово – производствена
устройствена зона ) в местност „Селски ливади” по кадастралната карта на
с.Бенковски и преобразуването и в 129-1-Смф (смесена многофункционална
устройствена зона) със следните устройствени показатели Н ≤ 15 , Пзастр.≤80% ,
Кинт.≤2,5 и Поз.≤20% в обхвата на поземлени имоти:
03839.34.185,
03839.34.183,
0383903839.34.99,
03839.34.98,
03839.34.108,
03839.34.204 и 03839.34.117 с обща площ 177.921дка по кадастралната карта на
с.Бенковски, съгласно приложен проект-предложение за промяна на част от
структурна единица от 129-Псп.
Възлага на Кмета на Община „Марица“, област Пловдив да извърши
последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи
за прилагане на същия.
МОТИВИ: Поради възникнали инвестиционни намерения, предимно със
смесени дейности, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 237
Взето с протокол № 8 от 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Разрешение изработването на ПУП-План за регулация и
застрояване на ПИ с идентификатор 11845.62.26 по кадастралната карта и
кадастралния регистър на с.Войводиново, във връзка с докладна записка вх. №
10-00-194 от 11.03.2013 г. от Атанас Димитров – кмет на с.Войводиново
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, в съответствие с чл.124а,
ал.1 и ал.5 от ЗУТ и чл.50, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за
опазване на земеделските земи
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Дава съгласие за изготвяне на ПУП-ПРЗ във връзка с промяна
предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди на поземлен имот
с идентификатор 11845.62.26 с начин на трайно ползване „дере“, м.“Владимиров
чифлик“ – частна общинска собственост, за който е съставен Акт за ЧОС № №
2275 от 01.07.2014 г., надлежно вписан в Служба по вписванията-гр.Пловдив по
кадастралната карта на с.Войводиново, с цел образуване на УПИ 62.26-аязмо.
ІІ. Одобрява приложеното планово задание за изготвянето на ПУП – План
за регулация и застрояване на ПИ 11845.62.26, с цел създаване на урегулиран
поземлен имот УПИ 62.26-аязмо.
ІІІ. След одобряване на проект за ПУП-ПРЗ да се промени начина на
трайно ползване на поземлен имот 11845.62.26 и се направи предложение на
промяна на кадастралната карта на с.Войводиново.
ІV. Настоящето решение да се разгласи съгласно чл.124 б, ал.2 от Закона за
устройство на територията.
МОТИВИ: С оглед запазването на обичаите и създаване на по-добри
условия за населението с цел съхраняване на фолклорните традиции за региона,
ще се извърши и благоустрояване и озеленяване за част от имота, където се
намира аязмото, което е възстановено. Ето защо Общински съвет Марица намира
решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
25
Гласували
25
За
25
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 238
Взето с протокол № 8 от 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Откриване на поделение „Социални дейности” в Община
„Марица” и определяне на второстепенен разпоредител с бюджет
ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и във връзка с Чл.11, ал.10 от
Закона за публичните финанси и с чл.18 а, ал.2 от Закона за социалното
подпомагане
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” създава считано от 01.09.2014 г. поделение
„Социални дейности”
в Община „Марица” като второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити, на самостоятелен баланс и сметка.
2. Определя инж. Петко Чочев - зам. кмет „Образование, култура,
здравеопазване и социални дейности” към Община „Марица”
за
второстепенен разпоредител с бюджет, считано от 01.09.2014 г.
на
поделение „Социални дейности”
МОТИВИ: Поради прекратяване на договора за възлагане на социална услуга
„Дневен център за стари хора – с. Строево“, във връзка с изискванията на чл.18 а,
ал.2 от Закона за социалното подпомагане и в изпълнение на чл.11, ал.10 от Закона
за публичните финанси, Общински съвет Марица намира решението за
целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
25
Гласували
25
За
25
Против
0
Въздържали се
0

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

Р Е Ш Е Н И Е № 239
Взето с протокол № 8 от 28.08.2014 г.

ОТНОСНО: Утвърждаване на паралелки под норматив и осигуряване на
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти за паралелките под норматив и слята паралелка в
училищата на територията на Община „Марица “ за учебната 2014/2015 година.
ОСНОВАНИЕ: чл.11, ал.1, т.2, т.3, ал.2, ал.3, ал.4 и чл. 11а от Наредба №
7 от 29.12.2000 г. на МОН, за определяне броя на учениците и на децата в
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” утвърждава списък на паралелките под
норматив, слята паралелка и подговтителна полудневна група в училищата на
територията на Община „Марица” за учебната 2014/2015г, съгласно приложения
списък в Приложение 1.
2. Общински съвет „Марица” разрешава осигуряването на допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни
разходни стандарти за съответната дейност в паралелките под норматив в
училищата на територията на Община „Марица” за учебната 2014/2015г.,
съгласно приложения списък в Приложение 2.
3. Актуализира бюджета на Община „Марица” за 2014г.
Приложение 3

съгласно

4. Средствата извън определените по единни разходни стандарти за
съответната дейност в паралелките под норматив в училищата на територията на
Община „Марица” за учебната 2014/2015г. за периода м. януари-м. август 2015 г
да бъдат планирани в бюджет 2015г.
МОТИВИ: Да се осигурят допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната
дейност в паралелките под норматив, съгласно приложенията. Предложението е

продиктувано от демографските особености на Общината – паралелката за
съответния клас е единствена в съответното населено място. Ето защо Общински
съвет Марица намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
25
Гласували
25
За
25
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 240
Взето с протокол № 8 от 28.08.2014 г.

ОТНОСНО: Текущото изпълнение на
30.06.2014 г.

бюджет на Община „Марица” към

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на
чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Приема информация за текущото изпълнението на бюджета на община Марица
за първото шестмесечие на 2014 година по пълна бюджетна класификация.

МОТИВИ: Във връзка с изискванията на чл. 137 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
25
Гласували
25
За
25
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 241
Взето с протокол № 8 от 28.08.2014 г.

ОТНОСНО: Уточнен бюджет на Община „Марица” към 30.06.2014 г.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.125, ал.4 от Закона за
публичните финанси
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Приема актуализирано разпределение на бюджета на община Марица към
30.06.2014 година по пълна бюджетна класификация.
МОТИВИ: Във връзка с изискванията на чл.125, ал.4 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
25
Гласували
25
За
25
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 242
Взето с протокол № 8 от 28.08.2014 г.
ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица”
за 2014 г.
ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 ал. 2 от Закона за
публичните финанси
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Актуализира бюджета на Община „Марица” за 2014 г., както следва:
№
по
ред
1

§§
с-но

№ дст
с-но

ЕБК

ЕБК

2

3

Източник на финансиране, обекти,
наименование на разхода

Всичко
/лева/

4

5

ПРИХОДИ

+25 141

държ.

В т. ч.
дофин.

местни

д-ти

д-ти

д-ти

6

7

8

+4 141

1

27-10

Общински такси за технически услуги

+18 600

2

28-02

Глоби, санкции, неустойки, нак. лихви

-120 000

3

28-09

Наказателни лихви за данъци

+141 700

4

36-11

Получени застраховки, обезщетения

+4 663

5

37-02

-19 822

6

88-04

Вн.данък в/у прих. от стоп.дейност(-)
Събрани средства и извършени
плащания от/за общински бюджети (+/-)

7

93-10

Чужди средства от други лица (+/-)

- 326 151

РАЗХОДИ
Субсидии за организации с нестопанска
цел – читалище с. Маноле
ИП – работни ситуации за детска
площадка – с. Костиево
ИП – работни ситуации за детска
площадка – ЦДГ с. Скутаре
ИП – работни ситуации за детска
площадка – ЦДГ с. Рогош

+25 141

+21 000

+6 000

+6 000

738

1

45-00

2

52-06

619

3

52-06

311

4

52-06

311

5
6
8
9

52-02

589

52-03

622

52-03
52-03

622
831

„Общностен център за деца и
семейства в община Марица“ строителен надзор
Вертикална планировка – парк с.
Калековец
Поливна система – парк с. Калековец
Система за видеонаблюдение
Доставка и монтаж на техника за

+326 151

+240

+240

+240

+240

+240

+240

+2460

+2 460

-10 000

-10 000

+7 361
- 20 000

+7 361
- 20 000

10
11

52-03

831

52-02

311

45-00

738

изграждане на мрежа за мониторинг
и съхранение на данни
Разширение на ЦДГ с. Труд –
строителен надзор
Субсидии за организации с нестоп.
цел – читалище с. Ясно поле

+ 20 000

+ 20 000

+3 600

+3 600

+15 000

+15 000

МОТИВИ: Актуализацията на бюджета е свързана с:
- Покрива на читалището в с. Маноле спешно се нуждае от ремонт. От
направената КСС е видно, че стойността на частичен ремонт на найкомпрометираните части на покрива възлиза на около 16 000 лв. На базата на
подаден и одобрен проект от страна на читалищното ръководство, с ПМС №
183/2014г. е получен целеви трансфер от 10 000 лв. за извършване на частичен
ремонт. Необходимо е дофинансиране с още 6 000 лв.
- Във връзка с одобрено финансиране по ПУДООС за изграждане на три
детски площадки е необходимо да се изготвят инвестиционни проекти – работни
ситуации.
- Промени между параграфи.
Ето защо Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
25
Гласували
25
За
25
Против
0
Въздържали се
0

