ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 299
Взето с протокол № 14 от 26.11.2013 г.
ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за
управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на Община
„Марица”-област Пловдив за 2013 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 2013
година” както следва:
1. В раздел „VII. Предложения от кметски съвети за делба, разделяне,
съединяване, промяна НТП и предназначение на имоти, общинска собственост”
за с. Строево се добавя
Делба на ПИ № 144.57 НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, с
площ от 905 кв.м.
за с. Маноле се добавя
Промяна НТП и собствеността ПИ № 30.105 НТП „Нива“ с площ от 905 кв.м.
за с. Желязно се добавя
Промяна собствеността на ПИ № 10.28 НТП „За селскостопански, горски,
ведомствен път“ с площ от 260 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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общ. 29
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Присъствали
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29
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29
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0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 300
Взето с протокол № 14 от 26.11.2013 г.
ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за
управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на Община
„Марица”-област Пловдив за 2013 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 2013
година” както следва:
1. Открива раздел „ХІІ. Дарение на имоти - частна общинска
собственост по реда на чл.35, ал.5 от ЗОС и чл.85 от НПУРОИ на Община
„Марица” – област Пловдив”.
добавя се с. Маноле
ПИ № 47086.30.104 НТП "За култова, религиозна сграда, комплекс" с площ
2596 кв.м.
Сграда с идент. 47086.30.104.1, култова религиозна сграда – православен
параклис, със ЗП 44 кв.м,
2. В раздел „VII. Предложения от кметски съвети за делба, разделяне,
съединяване, промяна НТП и предназначение на имоти, общинска собственост”
за с. Скутаре отпада
ПИ № 5.47 НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, с площ от 2 526
кв.м., поради извършено разделяне съгласно Решение № 216, взето с протокол № 9
от 16.07.2013 г. на Общински съвет „Марица“ и Заповед № КД-14-16-140 от
26.08.2013 г. на Началника на СГКК-гр. Пловдив;
за с. Трилистник отпада
ПИ № 19.64 НТП „Изоставено трайно насаждение“, с площ от 3 201 кв.м.;
ПИ № 19.95 НТП „Изоставено трайно насаждение“, с площ от 1 238 кв.м.;
за с. Скутаре се добавя
ПИ № 5.141 НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, с площ от 1 953
кв.м.

3. В раздел „VIII. Предложения на кметски съвети, кметове на населени
места и общинска администрация за отдаване под наем/аренда на имоти,
общинска собственост“.”
за с. Войсил се добавя
ПИ № 22.1 – част НТП “Пасище“, с площ от 34 698 кв.м.;
ПИ № 22.3 НТП “Пасище“, с площ от 29 302 кв.м.;
добавя се с. Войводиново
ПИ № 60.8 НТП “Нива“, с площ от 27 241 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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ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 301
Взето с протокол № 14 от 26.11.2013 г.
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на т. ІІІ и т. ІV от Правила за
ползване на мерите и пасищата – публична общинска собственост на
територията на Община „Марица” – област Пловдив, приети и утвърдени с
Решение № 254, взето с протокол № 15 от 18.12.2012 на ОбС „Марица” – област
Пловдив, изм. и доп. с Решение № 109, взето с протокол № 5 от 16.04.2013 г.;
Решение № 144, взето с протокол № 6 от 28.05.2013 г. и Решение № 232, взето с
протокол № 10 от 27.08.2013 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, в съответствие с
изискванията на чл.25, ал.1, чл.37 буква ”о” и чл.37 буква „п” от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и за целите на чл.41 от Закона
за подпомагане на земеделските производители, вр. с чл. 121 от НПУРОИ на
Община „Марица”, Общински съвет „Марица” – област Пловдив.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” изменя и допълва т. ІІІ. „Списък с данни за
желаещите да наемат през стопанската 2012 – 2013 г. Общински мери и пасища
земеделски стопани, регистрирани като животновъди, вида и броя на
отглежданите от тях животни” и т. ІV. „Мери и пасища – публична общинска
собственост по землища, за предоставяне под наем за индивидуално ползване
чрез търг с явно наддаване за отглеждане на пасищни животни” от „Правила за
ползване на мерите и пасищата – публична общинска собственост на
територията на Община „Марица” – област Пловдив“, приети и утвърдени с
Решение № 254, взето с протокол № 15 от 18.12.2012 на ОбС „Марица” – област
Пловдив, изм. и доп. с Решение № 109, взето с протокол № 5 от 16.04.2013 г.;
Решение № 144, взето с протокол № 6 от 28.05.2013 г. и Решение № 232, взето с
протокол № 10 от 27.08.2013 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив, както
следва:
1. В т. ІІІ „Списък с данни за желаещите да наемат през стопанската 2012 –
2013 г. общински мери и пасища земеделски стопани, регистрирани като
животновъди, вида и броя на отглежданите от тях животни” от „Правила за
ползване на мерите и пасищата – публична общинска собственост на
територията на Община „Марица” – област Пловдив“, приети и утвърдени с
Решение № 254, взето с протокол № 15 от 18.12.2012 на ОбС „Марица” – област
Пловдив, изм. и доп. с Решение № 109, взето с протокол № 5 от 16.04.2013 г.;
Решение № 144, взето с протокол № 6 от 28.05.2013 г. и Решение № 232, взето с
протокол № 10 от 27.08.2013 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив се правят

следните изменения и допълнения:
Кметство

Име, презиме и фамилия
на земеделския стопанин
– животновъд

Отглеждани
животни

Брой на
отглежданите
животни

І. с. Войсил
2.

Тодор Трендафилов
ДРД
64 бр.
Петраков
2. В т. ІV „Мери и пасища – публична общинска собственост по землища,
за предоставяне под наем за индивидуално ползване за срок до 5 години чрез
търг с явно наддаване за отглеждане на пасищни животни” от „Правила за
ползване на мерите и пасищата – публична общинска собственост на
територията на Община „Марица” – област Пловдив“, приети и утвърдени с
Решение № 254, взето с протокол № 15 от 18.12.2012 на ОбС „Марица” – област
Пловдив, изм. и доп. с Решение № 109, взето с протокол № 5 от 16.04.2013 г. и
Решение № 144, взето с протокол № 6 от 28.05.2013 г. на ОбС „Марица” –
област Пловдив се правят следните изменения и допълнения:
4. Площ за
2. Поземлен
3. Стар
отдаване под
1. Пасищен район
имот номер
идентификатор
наем
(Кметство село)
(дка)
1. с. Войсил
34,698 дка в
североизточната
част на ПИ №
12019.22.1
ПИ № 12019.22.3

№ 022001

34,698

№ 022003

29,302

МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че в с. Войсил, Община „Марица” –
област Пловдив има наличие на свободни мери и пасища, отдаването под наем
на част от тях няма да попречи на дейността на животновъдите и ще помогне
поддържането на пасищата в добро земеделско и екологично състояние,
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА
ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А.Иванова/

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

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 302
Взето с протокол № 14 от 26.11.2013 г.
ОТНОСНО: Цените за арендно плащане при предоставяне под аренда за
земеделско ползване на поземлени имоти или части от тях – общинска
собственост за създаване и отглеждане на земеделски култури.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.23, т.8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; вр. с чл. 14, ал.8 от Закона за
общинската собственост и чл. 122, ал. 4 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община “Марица”.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет “Марица” – Област Пловдив:
І. Приема и утвърждава следните начални годишни цени за арендно
плащане по видове култури при предоставяне под аренда за индивидуално
земеделско ползване на свободните поземлени имоти или части от тях –
общинска собственост за създаване и отглеждане на земеделски култури,
необлагаеми с ДДС сделки, съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху
добавената стойност :
КУЛТУРИ

1. Лозова
култура
2. Овощни
култури
- Семкови
- Костилкови
- Черупкови
/ орехоплодни/

ПЕРИОД

ПЕРИОД

ПЕРИОД

ПЕРИОД

1-4 години
12,00 лева на
декар
за година

5-7 години
35,00 лева на
декар
за година

8-20 години
75,00 лева на
декар
за година

Над 20 години
50,00 лева на
декар
за година

12,00 лева на
декар
за година
12,00 лева на
декар
за година
12,00 лева на
декар
за година

35,00 лева на
декар
за година
42,00 лева на
декар
за година
45,00 лева на
декар
за година

55,00 лева на
декар
за година
62,00 лева на
декар
за година
55,00 лева на
декар
за година

45,00 лева на
декар
за година
45,00 лева на
декар
за година
45,00 лева на
декар
за година

3. Етерично –
маслени
култури /роза,
мента,
лавандула,
шипка и др./

1-ва година
12,00 лева на
декар
за година

2-3 години
48,00 лева на
декар
за година

Над 3-10
години
80,00 лева на
декар
за година

Над 10 години
50,00 лева на
декар
за година

1 -3 години
4-7 години
12,00 лева на
22,00 лева на
4. Черница
декар
декар
за година
за година
5. Разсадник за 40,00 лева на декар за година
отглеждане на
посадъчен
материалдървесен вид
„Пауловния“

8-30 години
40,00 лева на
декар
за година

31-45 години
35,00 лева на
декар
за година

ІІ. В случай, че имотите са поливни, арендното плащане да се коригира с
коефициент за поливност 1,5.
ІІІ. Цените ежегодно да се актуализират съобразно коефициента на инфлация на
лева.
МОТИВИ: Във връзка с предоставяне под аренда за земеделско ползване
на поземлени имоти или части от тях – общинска собственост за създаване и
отглеждане на земеделски култури през 2013-2014 г., от независим оценител
„Пловдивинвест – 21” АД бе потвърдена изготвената пазарна оценка от 2012 г.
за определяне размера на начални цени по видове култури за арендно плащане
при предоставяне под аренда на земите - общинска собственост. Ето защо
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 303
Взето с протокол № 14 от 26.11.2013 г.
ОТНОСНО: Наемните цени за предоставяне под наем за земеделско
ползване и за предоставяне под наем за стопански нужди за устройване на
пчелини на поземлени имоти или части от тях – общинска собственост на
Община „Марица” – област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23, т.8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; вр. с чл. 14, ал.8 от Закона за
общинската собственост; чл. 11, ал. 1 от Закона за пчеларството и чл. 117, ал. 3
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 приема и утвърждава
следните начални годишни наемни цени за предоставяне под наем за
земеделско ползване на поземлени имоти или части от тях – частна общинска
собственост, по видове както следва:
І.1 Земи за земеделско ползване или части от тях извън регулацията на
населените места, необлагаеми с ДДС сделки, съгласно чл. 45, ал. 1 от
Закона за данък върху добавената стойност :
1. За отглеждане на полски култури – 18,00 лева на декар;
2. За създаване и отглеждане на трайни насаждения – 45,00 лева на декар;
3. За ползване на ливади – 8,00 лева на декар;
4. За оранжерийно проиводство – 65,00 лева на декар;
5. За производство на посадъчен материал – 20,00 лева на декар.
І.2 Земи за земеделско ползване или части от тях, включени в строителните
граници на населените места:
1. За отглеждане на полски култури – 30,00 лева на декар (без ДДС);
2. За създаване и отглеждане на трайни насаждения – 60,00 лева на декар
(без ДДС);
3. За ползване на ливади – 10,00 лева на декар (без ДДС);
4. за оранжерийно производство – 80,00 лева на декар (без ДДС);
5. За производство на посадъчен материал – 30,00 лева на декар (без ДДС).
ІІ. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив приема и утвърждава
следните начални годишни наемни цени за предоставяне на общински
поземлени имоти или части от тях под наем за стопански нужди за настаняване
на пчелни семейства и определя начални годишни наемни цени за предоставяне
на общински поземлени имоти или части от тях под наем за стопански нужди за

настаняване на пчелни семейства, както следва:
ІІ.1. Земи за земеделско ползване или части от тях – частна общинска
собственост извън регулацията на населените места за устройване на пчелини,
при спазване изискванията на Закона за пчеларството:
1. Ниви и други полски култури – 27,00 лева на декар (без ДДС).
2. Ливади – 12,00 лева на декар (без ДДС).
ІІ.2. Земи за земеделско ползване или части от тях – публична общинска
собственост извън регулацията на населените места за устройване на пчелини,
при спазване изискванията на Закона за пчеларството и чл. 37 и – чл. 37 п от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за поддържане на
земята в добро земеделско и екологично състояние:
1. Мери и пасища – 12,00 лева на декар (без ДДС).
ІІ.3. Земи за земеделско ползване или части от тях – частна общинска
собственост, включени в строителните граници на населените места за
устройване на пчелини, при спазване изискванията на Закона за пчеларството:
1. Свободни незастроени поземлени имоти – 45,00 лева на декар (без
ДДС).
МОТИВИ: Във връзка с отдаването под наем на поземлени имоти за
земеделско ползване и за стопански нужди за устройване на пчелини през 20132014 г., в изпълнение на чл. 117, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на Община “Марица” от независим
оценител „Пловдивинвест – 21” АД бе потвърдена изготвената експертиза от
2012 г. за определяне размера на начална годишна наемна цена при
предоставяне под наем на земи, собственост 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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Р Е Ш Е Н И Е № 304
Взето с протокол № 14 от 26.11.2013 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
38918.501.392, частна общинска собственост на Община „Марица” - област
Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Крислово,
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 13530 лева, без ДДС (тринадесет хиляди петстотин и тридесет лева,
по 15 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя
13530 лева, без ДДС (тринадесет хиляди петстотин и тридесет лева, по 15
лв/кв.м. без ДДС) като 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 ПИ № 38918.501.392 с площ 902 кв.м. с трайно
предназначение “Урбанизирана територия” и НТП “Ниско застрояване (до 10м)”
по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Крислово, област Пловдив,
одобрени със Заповед № РД-18-35/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на
АГКК-София, съответстващ на УПИ ХV-общ., кв.28 по действащия
регулационен план на с.Крислово, одобрен със Заповед № РД-09-60/1994 г., с
административен адрес: ул. „Христо Смирненски” № 8, актуван с Акт за частна
общинска собственост № 2005/01.03.2013 година, надлежно вписан в служба по
вписванията – гр. Пловдив за сумата 13530 лева, без ДДС (тринадесет хиляди
петстотин и тридесет лева, по 15 лв/кв.м. без ДДС). Данъчна оценка на имота
е в размер на 1809,80 лева (хиляда осемстотин и девет лева и 80 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.1.
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 покупкопродажба съобразно действащото законодателство.
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен
интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с цел осигуряване на
приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част
от общинските дейности и съответното населено място. Ето защо Общински
съвет Марица намира решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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Р Е Ш Е Н И Е № 305
Взето с протокол № 14 от 26.11.2013 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно
ползване на поземлен имот № 73122.19.17, публична общинска собственост по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Трилистник, Община
„Марица” – област Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-14 от 19.02.2008 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 „Нива ” на общински поземлен имот, както следва:
- Поземлен имот с идентификатор № 73122.19.17 с площ от 5,462 дка, с
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване
„Пасище“ в местността „Долни кории“, при граници и съседи: ПИ №
73122.19.100; ПИ № 73122.19.16 и ПИ № 73122.19.97 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Трилистник, Община „Марица” – област
Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-14 от 19.02.2008 г. на Изпълнителния
директор на АГКК - София, актуван с акт за публична общинска собственост
№ 0606-16 от 14.03.2008 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 годен за извършване на земеделска
дейност и не се ползва от населението на селото за паша на селскостопански

животни. Предложението на кметския съвет на с. Трилистник е да се промени
начина му на трайно ползване от „Пасище” в „Нива”, за да може да се
използва за други земеделски нужди. Ето защо Общински съвет Марица
намира решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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Р Е Ш Е Н И Е № 306
Взето с протокол № 14 от 26.11.2013 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулирани
поземлени имоти в полза на лица с установени жилищни нужди.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а, ал.1
от ЗОС и чл.89, ал.1, т.4 и ал.3 от НПУРОИ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в
размер на 30,00 /тридесет/ лева, без ДДС, изготвена от лицензирани оценители
на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/
разгъната застроена площ за учредяване право на строеж на жилищна сграда и
определя пазарна цена 30,00 /тридесет/ лева, без ДДС за 1 кв.м. /един
квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на строеж на
жилищна сграда в ПИ № 78080.501.999.
2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на
Красимир Георгиев Керкелов с ЕГН 8607274360 и с постоянен адрес
с.Царацово, ул. „Атанас Златански” № 8 да бъде учредено следното ограничено
възмездно вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост,
съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор №
78080.501.999 с площ 610 кв. м., с Трайно предназначение „Урбанизирана
територия” 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,
съответстващ на УПИ ХVІ-общ., кв.63 по ЗРП, с административен адрес
с.Царацово, ул. „Здравец”, при граници на имота: ПИ № 501.1162; ПИ №
501.1000; ПИ № 501.1007, ПИ № 501.1008, ПИ № 501.1009 и ПИ № 501.998 за
построяване на жилищна сграда съгласно предвижданията на застроителния
план на с. Царацово, Община „Марица”, област Пловдив.
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база
вече определената и одобрена цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрени
архитектурни проекти с установена площ за застрояване и спазване на
условията по чл.89 от НПУРОИ.
4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия по
учредяване на гореописаното право на строеж съгласно изискванията на Закона
за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.

МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл.89,
ал.1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на Община „Марица”- област Пловдив, обявление на
кметство с.Царацово, представения протокол на кметския съвет и становище
на г-н Димитър Петров – кмет на с.Царацово са спазени и кандидатът
Красимир Георгиев Керкелов отговаря на нормативно определените условия,
включително той и семеството му имат установени жилищни нужди,
обосноваващи необходимостта от обсъждане и вземане на решение относно
учредяване на ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот –
частна общинска собственост, съставляващо право на строеж на жилищна
сграда. Ето защо, общински съвет Марица намира решението за
целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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Р Е Ш Е Н И Е № 307
Взето с протокол № 14 от 26.11.2013 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне на
поземлен имот №69874.144.57, публична общинска собственост по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево, Община „Марица”
- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-82 от 05.12.2007 г. на
Изпълнителния директор на АГКК.
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. Разрешава разделянето на поземлен имот № 69874.144.57 с обща площ от
0,905 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно
ползване „ За селскостопански, горски, ведомствен път”, адрес на поземления
имот с. Строево, п.к. 4197, ул. „Стопански двор“, местност „Големият път”, при
граници и съседи: ПИ № 29235.144.77; ПИ № 29235.144.29; ПИ № 29235.144.28;
ПИ № 29235.144.79; ПИ № 29235.144.80; ПИ № 29235.144.23; ПИ №
29235.144.14; ПИ № 29235.144.6 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Строево, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със
Заповед № РД-18-82 от 05.12.2007 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, на два нови
имота с идентификатори, както следва:
- проектен ПИ № 69874.144.81 с проектна площ от 0,242 дка, при граници
и съседи проектен ПИ № 69874.144.82; ПИ № 69874.144.6; ПИ № 69874.144.77;
ПИ № 69874.144.29 и ПИ № 69874.144.28
и

- проектен ПИ № 69874.144.82 с проектна площ 0,663 дка, при граници и
съседи проектен ПИ № 69874.144.81; ПИ № 69874.144.6; ПИ № 69874.144.14;
ПИ № 69874.144.80 и ПИ № 69874.144.79.
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.
МОТИВИ: Разделянето се налага поради отпадналата необходимост на
част от 0,663дка в източната част на ПИ № 69874.144.57 като селскостопански
път. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
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Р Е Ш Е Н И Е № 308
Взето с протокол № 14 от 26.11.2013 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за дарение в полза на ПЛОВДИВСКА
МИТРОПОЛИЯ – ЕПАРХИЯ ПЛОВДИВ БУЛСТАТ 115601125, със седалище:
гр. Пловдив, ул. Станислав Доспевски” № 14, приедставлявана от Митрополит
Николай Методиев Севастиянов на имот, частна общинска собственост,
представляващ ПИ № 47086.30.104 и построената в имота култова, религиозна
сграда – православен параклис по кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Маноле, област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, по реда на чл.8, ал.1, чл.35,
ал.5 от Закона за общинската собственост и чл.85 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” –
област Пловдив
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Разрешава да се дари в полза на ПЛОВДИВСКА МИТРОПОЛИЯ –
ЕПАРХИЯ ПЛОВДИВ БУЛСТАТ 115601125, със седалище: гр. Пловдив, ул.
Станислав Доспевски” № 14, приедставлявана от Митрополит Николай
Методиев Севастиянов следния недвижим имот, частна общинска собственост,
представляващ Поземлен имот с идентификатор № 47086.30.104 (четири
седем нула осем шест точка тридесет точка сто и четири) с площ 2596 кв.м. (две
хиляди петстотин деветдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на
територията "Земеделска", НТП "За култова, религиозна сграда, комплекс",
съответстващ на УПИ 30.104-православен, местност "Аязмото" по кадастрална
карта и кадастрални регистри на с.Маноле, област Пловдив, одобрени със
Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изп.директор на АГКК-София, изм. със
Заповед № КД-14-16-1654/09.10.2013 г. на Началника на СГКК-Пловдив и
Сграда с идентификатор 47086.30.104.1 (четири седем нула осем шест точка
тридесет точка сто и четири точка едно), култова религиозна сграда –
православен параклис, със застроена площ 44 кв.м, актувани с Акт за частна
общинска собственост № 2085/10.10.2013 година, вписан в Служба по
вписванията – гр. Пловдив.
ІІ. Разноските по процедурата за дарението и всички дължими такси да
бъдат заплатени от надарения.
ІІІ. Дарението да се ползва за нуждите на Пловдивската Митрополия.
IV. Възлага на кмета на общината да извърши всички правни и
фактически действия по даряването на имота по т.І, съобразно действащото
законодателство.
МОТИВИ: В землището на с.Маноле, област Пловдив, в местността
„Аязмото” съществува от старо време аязмо с целебна вода, където ежегодно
местното население провежда традиционните си събори. На това място върху

стари основи през 2005-2006 година е възстановена култовата сграда – параклис.
С Решение № 262, взето с протокол № 11/19.09.2013 г. Общински съвет
"Марица" - Пловдив, е дал съгласие за разделяне на ПИ № 47086.30.50 с площ
8058 кв. с НТП "Нива" и се образуват три части, като се образуват три нови
имота с идентификатори: ПИ № 47086.30.104; ПИ № 47086.30.105 и ПИ №
47086.30.106. В точка втора от горепосоченото решение общинският съвет е
одобрил планово задание за изготвяне на ПУП-ПРЗ на ПИ № 47086.30.104 с цел
създаване на УПИ 30.104- православен параклис.
Със Заповед № РД-09-1219/07.10.2013 г. на Кмета на Община "Марица" област Пловдив е одобрен ПУП-ПРЗ за делба на ПИ 30.50 и образуване на УПИ
30.104-православен параклис.
В общинска администрация е постъпил Протокол № 5 от 10.10.2013 г. от
заседание на Кметски съвет при кметство с. Маноле, Община „Марица”, област
Пловдив за взето решение, изразяващо се в съгласие за даряване на култовата
сграда – параклис и прилежащия поземлен имот на Пловдивска света
митрополия. Построената в ПИ № 47086.30.104 култова религиозна сграда –
православен параклис е с идентификатор 47086.30.104.1, със застроена площ 44
кв.м.
Във връзка с постъпило писмо от Пловдивска Митрополия с техен Изх. №
2528/16.10.2013г., относно предприемането на компетентни и закосъобразни
действия от Община „Марица” относно даряването и правото на собственост
върху параклиса „Рождество Богородично” – с. Маноле.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №
2085/10.10.2013 година, надлежно вписан в Служба по вписванията –
гр.Пловдив.
За недвижимия поземлен имот № 47086.30.104 с площ 2596 кв.м. и
построената в имота култова, религиозна сграда – православен параклис с
идентификатор 47086.30.104.1 със застроена площ 44 кв.м., предмет на
дарението е изготвена пазарна оценка от независими лицензирани оценители на
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив и е определена пазарна цена в размер на
19 332 лева, в това число земя – 5 192 лева и сграда 14 140 лева.
Данъчната оценка на ПИ № 47086.30.104 с площ 2596 кв.м. е в размер на
4984,30 (четири хиляди деветстотин осемдесет и четири лева и 30 ст.).
Данъчната оценка на сградата с идентификатор 47086.30.104.1 е 886,10
лева (осемстотин осемдесет и шест лева и 10 ст.). Ето защо Общински съвет
Марица намира решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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Р Е Ш Е Н И Е № 309
Взето с протокол № 14 от 26.11.2013 г.
ОТНОСНО: Съгласие за възлагане изработването на проект за ново
мостово съоръжение над канал ПИ 224.139, землище с.Труд, чрез който ще се
реализира връзката между двата локала (паралелни на път II-64 /ПловдивКарлово/ ) в землищата на община «Марица» и община «Пловдив», с цел
подобряване транспортното обслужване на предприятията по Карловско шосе.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА;
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Дава съгласие за възлагане от Община Марица изработването на проект
на ново мостово съоръжение над канал ПИ 224.139, чрез който ще се реализира
връзката между двата локала (паралелни на път II-64 /Пловдив-Карлово/ ) в
землищата на Община «Марица» и Община «Пловдив», с цел подобряване
транспортното обслужване на предприятията по Карловско шосе.
МОТИВИ: Необходимост от подобряване транспортното обслужване на
предприятията по Карловско шосе. Ето защо Общински съвет Марица намира
решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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Р Е Ш Е Н И Е № 310
Взето с протокол № 14 от 26.11.2013 г.
ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/Парцеларен план /ПП/ на трасе за проектиране на „Трасе на външен водопровод по
полски пътища от ПИ 22.37 землище с.Радиново до ПИ 41.115 землище с.Костиево,
община „Марица“, област Пловдив“ с дължина L=3753м., в участък, преминаващ
през земеделска територия - поземлени имоти с идентификатори 38050.41.115 –
общинска собственост в землището на с.Костиево и поземлени идентификатори
61412.18.91, 61412.18.92, 61412.18.183, 61412.18.184, 61412.18.185, 61412.18.186,
61412.18.187, 61412.18.191, 61412.18.200, 61412.18.298, 61412.19.13, 61412.19.16,
61412.1.17, 61412.22.37 – общинска и държавна частна собственост в землището на
с.Радиново, Община „Марица“, област Пловдив нанесен върху приложения проект
на ПУП-ПП и регистър на засегнатите от трасето имоти
ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21,ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с
чл.129, ал.1 от ЗУТ.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Одобрява проект за Подробен устройствен план /ПУП/-Парцеларен план /ПП/
на трасе за проектиране на „Трасе на външен водопровод по полски пътища от ПИ
22.37 землище с.Радиново до ПИ 41.115 землище с.Костиево, община „Марица“,
област Пловдив“ с дължина L=3753м., в участък, преминаващ през земеделска
територия - поземлени имоти с идентификатори 38050.41.115 – общинска
собственост в землището на с.Костиево и поземлени идентификатори 61412.18.91,
61412.18.92, 61412.18.183, 61412.18.184, 61412.18.185, 61412.18.186, 61412.18.187,
61412.18.191, 61412.18.200, 61412.18.298, 61412.19.13, 61412.19.16, 61412.1.17,
61412.22.37 – общинска и държавна частна собственост в землището на с.Радиново,
Община „Марица“, област Пловдив нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП
и регистър на засегнатите от трасето имоти.
Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК чрез общински
съвет „Марица” пред административен съд-гр.Пловдив в 14 /четиринадесет/ дневен
срок от обнародването му в държавен вестник.
МОТИВИ: Изработването на парцеларния план е допуснато с Решение № 30,
взето с протокол № 2 от 13.02.2013 год. на Общинска съвет „Марица“. Проекта е
съгласуван по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ със заинтересуваните териториални
администрации и експлоатационни дружества. С решение № КЗЗ - 11, т. 10 от
27.06.2013год. на Комисията земеделските земи при Министерство на земеделието и

храните е утвърдени трасе за проектиране. Проекта е обявен и приет на ЕСУТ при
Община „Марица”. Отговарят на предвижданията на общия устройствен план на
община „Марица”. Изпълнени са условията на чл. 112, ал. 2, т. 10 във връзка с чл.
110, ал. 1, т. 5, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ и чл. 28 от ППЗОЗЗ. Ето защо Общински
съвет Марица намира решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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Р Е Ш Е Н И Е № 311
Взето с протокол № 14 от 26.11.2013 г.
ОТНОСНО: Одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на
Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 227-Жм
(жилищна устройствена зона), в местност „Шумака” по кадастралната карта на
с.Труд.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ:
Одобрява проект за изменение на Общ устройствен план на Община
„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 227-жилищна
устройствена зона (Жм), в местност „Шумака”, включващо поземлени имоти ПИ
73242.33.1, 73242.33.2, 73242.33.3, 73242.33.4, 73242.33.5, 73242.33.6, 73242.33.7,
73242.33.8, 73242.33.9, 73242.33.10, 73242.33.11, 73242.33.12, 73242.33.13,
73242.33.14, 73242.33.15, 73242.33.16, 73242.33.17, 73242.33.18, 73242.33.19,
73242.33.20, 73242.33.21, 73242.33.22, 73242.33.23, 73242.33.24, 73242.33.25,
73242.33.26, 73242.33.28, 73242.33.32 и част от 73242.32.59 представляващи
земеделски земи и обслужващите ги полски пътища в обхвата на разширението на
зоната по кадастралната карта на с.Труд и обща площ 85 дка.
Възлага на Кмета на Община „Марица”, Пловдивска област да извърши
последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и
нормативи за прилагане на същия.
РЕШЕНИЕТО СЕ ОБНАРОДВА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.
МОТИВИ: Одобрението на проекта за изменението на Общ устройствен
план на Община „Марица” се налага поради възникнало инвестиционно
намерение за задоволяване на жилищни нужди. Ето защо Общински съвет
Марица намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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Р Е Ш Е Н И Е № 312
Взето с протокол № 14 от 26.11.2013 г.
ОТНОСНО: Проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за улична
регулация /ПУР/, комуникационна план-схема, схема „ВиК”, схема „Електро” за
структурна единица 218-Смф (смесена многофункционалва устройствена зона) , по
Общ устройствен план /ОУП/ на община „Марица”, местност ”Гарваница” по
кадастрална карта на с.Труд, област Пловдив, приет на ЕСУТ с протокол № 21, т.1
от 08.11.2013год. и обявен в ДВ бр. 83 от 24.09.2013 год.
ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 във връзка с чл. 16,
ал.7 от ЗУТ и Общ устройствен план на община „Марица”- одобрен с Решение №
178, взето с протокол № 13 от 10.12.2010 г. на Общински съвет „Марица”
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На основание чл.21,ал.1,т.11, от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с
чл.16, ал.7 ЗУТ и Общ устройствен план на община „Марица”:
ОДОБРЯВА проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за улична
регулация /ПУР/, схема „ВиК”, схема „Електро” за структурна единица 218-Смф
(смесена многофункционалва устройствена зона) , по Общ устройствен план
/ОУП/ на община „Марица”, местност ”Гарваница” по кадастрална карта на
с.Труд, област Пловдив в граници на приложената разработка в черни, червените и
сини линии и надписи със черен, син и червен цвят.
Решението да се обнародва в държавен вестник.
МОТИВИ: Поради възникнали инвестиционни намерения за зоната е
изготвен проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за улична регулация
/ПУР/, схема „ВиК”, схема „Електро” за структурна единица 218-Смф по ОУП на
община „Марица”, местност ”Гарваница” по кадастрална карта на с.Труд, област
Пловдив. Разработките са изработени в съгласно чл.46, ал.5 от Правилата и
нормативите за прилагане на ОУП в изпълнение на заповед № РД-09540/29.04.2013г. на кмета на община „Марица”. Проектът е обявен на
заинтересуваните лица на основание чл.128, ал.2 в ДВ брой 71/13.09.2011г. В
законоустановения срок не е постъпило възражение. Ето защо Общински съвет
Марица намира решението за целесъобрзно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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Р Е Ш Е Н И Е № 313
Взето с протокол № 14 от 26.11.2013 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 № 03839.29.34, м.”Дренков бряст” по кадастралната карта
на с.Бенковски, 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 № 03839.29.34, м.”Дренков бряст“ по кадастралната карта на
с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област с начин на трайно ползваненива за изграждане на обект:
СПОРТЕН ТЕРЕН И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ
план за улична регулация, парцеларен план на трасета за водоснабдяване,
канализация и електроснабдяване
Поземлен имот № 03839.29.34, м.”Дренков бряст“ по кадастралната карта на
с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област попада по Общ устройствен
план на Община „Марица” в структурна единица 116-Тс (терен за спорт).
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.Бенковски 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 с възникналите инвестиционни намерения,
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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Р Е Ш Е Н И Е № 314
Взето с протокол № 14 от 26.11.2013 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 № 03839.39.58, м.”Български гробища” по кадастралната
карта на с.Бенковски, 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 № 03839.39.58, м.”Български гробища” по кадастралната карта на
с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област с начин на трайно ползваненива за изграждане на обект:
ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ
план за улична регулация, парцеларен план на трасета за водоснабдяване,
канализация и електроснабдяване
Поземлен имот № 03839.39.58, м.”Български гробища” по кадастралната
карта на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област попада по Общ
устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 125-Жм (жилищна
устройствена структурна 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.Бенковски 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 жилищни нужди на
населението, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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Р Е Ш Е Н И Е № 315
Взето с протокол № 14 от 26.11.2013 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 № 35300.12.103, м.”ТЕКЕНЛИЯТА” по кадастралната карта
на с.Труд, 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 № 35300.12.103, м.”ТЕКЕНЛИЯТА” по кадастралната карта на
с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област с начин на трайно ползване-нива за
изграждането на обект:
Складова и търговска дейност
план за улична регулация, парцеларен план на трасета за водоснабдяване,
канализация и електроснабдяване
Поземлен имот № Складова и търговска дейност попада по Общ устройствен
план на Община „Марица” в структурна единица 119-Смф (смесенамногофункционална устройствена зона) с нетни устройствени показатели Пз<50%,
Кинт – 1,0, Поз>40% 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.Калековец 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 с възникналите инвестиционни намерения,
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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Р Е Ш Е Н И Е № 316
Взето с протокол № 14 от 26.11.2013 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 № 73242.63.21, м.”ГЕРЕНА” по кадастралната карта на
с.Труд, 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 № 73242.63.21, м.”Герена” по кадастралната карта на с.Труд,
Община „Марица”, Пловдивска област с начин на трайно ползване-нива за
изграждането на обект:
Складово-търговски функции и обществено и делово обслужване
план за улична регулация, парцеларен план на трасета за водоснабдяване,
канализация и електроснабдяване
Поземлен имот № 73242.63.21, м.”Герена” по кадастралната карта на с.Труд,
Община „Марица”, Пловдивска област попада по Общ устройствен план на
Община „Марица” в структурна единица 236-Смф (смесена-многофункционална
устройствена зона) с нетни устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0, Поз>40%
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.Труд 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 с възникналите инвестиционни намерения,
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
26
Гласували
26
За
26
Против
0
Въздържали се
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 317
Взето с протокол № 14 от 26.11.2013 г.
ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от Община „Марица“-област
Пловдив в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ
авансово плащане по Договор № 66 от 15.04.2013г. сключен между
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ и Община
,,Марица’’ – област Пловдив за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по проект: ,,Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа
на продуктите от риболов и аквакултура в Община ,,Марица’’мярка 3.4
,,Развитие на нови пазари и промоционални кампании’’, Приоритетна ос № 3
,,Марки от общ интерес’’ от Оперативна програма за развитие на сектор
,,Рибарство’’ на Република България, финансирана от Европейския фонд за
рибарство за програмен период 2007-2013г. и Запис на заповед в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ ДДС към авансово
плащане по горепосоченият договор.
ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и чл.9 ал.1. т.3 от по
Договор № 66 от 15.04.2013г. сключен между Изпълнителна агенция по
рибарство и аквакултури /ИАРА/ и Община ,,Марица’’ – област Пловдив за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: ,,Промоционална
кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и
аквакултура в Община ,,Марица’’мярка 3.4 ,,Развитие на нови пазари и
промоционални кампании’’, Приоритетна ос № 3 ,,Марки от общ интерес’’ от
Оперативна програма за развитие на сектор ,,Рибарство’’ на Република
България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период
2007-2013г.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Упълномощава Кмета на Община „Марица“ да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер за обезпечаване на 110 % от
заявения размер на 106 535.80 лева без ДДС / сто и шест хиляди петстотин
тридесет и пет лева и осемдесет стотинки/ авансово плащане по Договор № 66
от 15.04.2013г. сключен между Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури /ИАРА/ и Община ,,Марица’’ – област Пловдив за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по проект: ,,Промоционална кампания,
насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и
аквакултура в Община ,,Марица’’мярка 3.4 ,,Развитие на нови пазари и

промоционални кампании’’, Приоритетна ос № 3 ,,Марки от общ интерес’’ от
Оперативна програма за развитие на сектор ,,Рибарство’’ на Република
България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период
2007-2013г.
2. Упълномощава Кмета на Община „Марица“ да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер за обезпечаване на 110 % от
заявения размер на 21 307.17 лева / двадесет и една хиляди триста и седем лева
и седемнадесет стотинки/ 20 % ДДС към авансовото плащане по Договор № 66
от 15.04.2013г. сключен между Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури /ИАРА/ и Община ,,Марица’’ – област Пловдив за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по проект: ,,Промоционална кампания,
насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и
аквакултура в Община ,,Марица’’мярка 3.4 ,,Развитие на нови пазари и
промоционални кампании’’, Приоритетна ос № 3 ,,Марки от общ интерес’’ от
Оперативна програма за развитие на сектор ,,Рибарство’’ на Република
България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период
2007-2013г.
3.Възлага на Кмета на Община „Марица“- област Пловдив да подготви
необходимите документи за получаване на авансовото плащане и 20 % ДДС към
авансовото плащане по договор № 66 от 15.04.2013г. и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
МОТИВИ: Във връзка със сключен договор от община Марица за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ с Изпълнителна агенция рибарство и
аквакултури - обща стойност на проектното предложение е 193 701.45 лева
без ДДС / сто деветдесет и три хиляди седемстотин и един лев и четиридесет и
пет стотинки/.
Съгласно чл. 30, ал.2 от Наредба № 13 от 27 юни 2012г. за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка .4 ,,Развитие
на нови пазари и промоционални кампании’’, Приоритетна ос № 3 ,,Марки от
общ интерес’’ от Оперативна програма за развитие на сектор ,,Рибарство’’ на
Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за
програмен период 2007-2013г., авансовото плащане е в размер на 50 % от
стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта или
96 850.73 лева / деветдесет и шест хиляди осемстотин и петдесет лева и
седемдесет и три стотинки/. Съгласно чл.9 ал.1. т.3 от по Договор № 66 от
15.04.2013г. сключен между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
/ИАРА/ и Община ,,Марица’’ – област Пловдив предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, когато бенифициента е община се допуска след представяне
на Запис на заповед, издадена от Кмета на общината в полза на ДФЗ- РА в
размер на 110% от стойността на авансовото плащане или сумата от 106 535.80
лева без ДДС / сто и шест хиляди петстотин тридесет и пет лева и осемдесет
стотинки/ и решение на Общински съвет за одобряване на Запис на заповед.
2. 20 % ДДС към авансовото плащане в размер на 19 370.15 лева /
деветнадесет хиляди триста и седемдесет лева и петнадесет стотинки/ когато

бенифициента е община се допуска след представяне на Запис на заповед,
издадена от Кмета на общината в полза на ДФЗ- РА в размер на 110% от
стойността на ДДС към авансовото плащане или сумата от 21 307.17 лева /
двадесет и една хиляди триста и седем лева и седемнадесет стотинки/ и решение
на Общински съвет за одобряване на Запис на заповед. 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

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 318
Взето с протокол № 14 от 26.11.2013 г.
ОТНОСНО: Предоставяне на помощи по случай коледните и
новогодишните празници на деца, ученици и студенти редовно обучение, без
един или двама родители и на деца до 18 години с увреждания.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет “Марица” определя помощ в размер на 100 лв /сто лева/ по
случай коледните и новогодишните празници на деца , ученици и студенти
редовно обучение, без един или двама родители и на деца до 18 години с
увреждания, с постоянен адрес в Община „Марица”, по списъци представени от
кметовете на кметства.
МОТИВИ: В навечерието на коледните и новогодишните празници се
предоставят помощи на деца , ученици и студенти редовно обучение, без един
или двама родители и на деца до 18 години с увреждания. Ето защо Общински
съвет Марица намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
20
Гласували
20
За
20
Против
0
Въздържали се
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 319
Взето с протокол № 14 от 26.11.2013 г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на
Гергана Костадинова Игнатова от с. Царацово в размер на 1 000 лв.

МОТИВИ: В общинска администрация е постъпила докладна записка от
кмета на село Царацово относно отпускането на еднократна финансова помощ
на Гергана Костадинова Игнатова, която е с тежко онкологично заболяване и се
нуждае от средства за предстоящата операция в град София. Ето защо
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
23
Гласували
23
За
23
Против
0
Въздържали се
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 320
Взето с протокол № 14 от 26.11.2013 г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на
средства за пътуване до гр. Пловдив на ученици от социално слаби семейства
или сираци.
ОСНОВАНИЕ: на основание чл.21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” отпуска ежемесечна финансова помощ под
формата на средства за пътуване срещу представена фактура за транспортна
услуга през учебната 2013/2014г на 1.Николай Асенов Ангелов, 2.Иванка
Илиева Войтишева, 3.Нина Георгиева Генова,4. Иван Любков Спасов, 4.Димка
Запрянова Георгиева, 5.Дора Самуилова Мичева, 6.Харизан Самуилов Мичев,
7.Илиян Ангелов Янков,8. Раим Ахмедов Раим, 9.Калофер Николаев Колев,
10.Мария Николаева Колева , 11.Йордан Симеонов Михайлов,12. Димитър
Маринчев,13. Методи Илиев Сиврийски, 14.Елияна Илиева Сиврийска ,
15.Запрян Илиев Сиврийски. 16.Атанаска Тенчева Тенева,17. Галина Михайлова
Асенова ,18. Александър Веселинов Майсторов.19 Поля Павлова
Павлова,20Маргарита Павлова Павлова и 21.Мартин Павлов Павлов., и 22.
Даниела Шишкова.
МОТИВИ: За всички ученици има събрани необходимите документи от
кметствата по населени места, за отпускането на средства за пътуване и
отговарят на изискванията.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
23
Гласували
23
За
23
Против
0
Въздържали се
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 321
Взето с протокол № 14 от 26.11.2013 г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА.
След проведено поименно

гласуване Общински съвет “Марица”

реши:
Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ
Даниела Шишкова от с. Бенковски в размер на 1000 лв.
МОТИВИ: Във връзка с постъпило заявление от лицето и като се има
предвид обстоятелството че лицето е кръгъл сирак, Общински съвет
Марица намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
23
Гласували
23
За
23
Против
0
Въздържали се
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 322
Взето с протокол № 14 от 26.11.2013 г.
ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на Община
„Марица” за 2013 г.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Актуализира бюджета на Община „Марица” за 2013 г., както следва:
№
по
ре
д

§§
с-но

1

ЕБК
2

1

4040

2

1304

1

2

5206

5203

3

5203

4

52-

№
д-ст
сно
ЕБ
К
3

Източник на финансиране,
обекти, наименование на
разхода
4
ПРИХОДИ
Постъпления от продажба на
земя
Данък при придобиване на
имущество по дарение и
възмезден начин

РАЗХОДИ
Изработване на ТИП на обект
„Довеж- дащ колектор от
603 новопроектирана канализационна мрежа на с.
Царацово до канализационна
мрежа на „Голямо Ко- нарско
шосе“-гр.Пловдив и Канализационна помпена станция.
311 Придобиване на съоръженияклиматици в ЦДГ
с.Войводиново и ЦДГ с.
Радиново
525 Придобиване на съоръженияклиматик –клуб на пенсионера
с.Маноле
122 Придобиване на съоръжения-

В т. ч.
Всичко държ
/лева/
.
5
456 980

д-ти
6

дофин.

местн
и

д-ти
7

д-ти
8

98 897

358
803

98 825
358 155
456 980

18 882

18
882

12 100

12
100

2 200

2
200

900

5

03
5203
5206

6

7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1030
5503

1016
1020
1020
1020
1020
1020
4500
5100
5100
5100
5100
4500

климатик- км. Калековец
322 Придобиване на съоръжения4 100
климатици –ОУ с. Войводиново
603 Изграждане на ревизионни
80 000
шахти за обект“подобряване и
развитие на инфраструктурата
за питейни и отпадни води в с.
Бенковски
603 Ремонт на вътрешна
120 000
водопроводна мрежа с.
Бенковски
738 Субсидии за организ. с нестоп.
10 400
цел, в т.ч.: Придобиване на
климатици: Читалище с.
Радиново- 4 400 лв. и Читалище
с. Бенковски- 6000 лв.
322 ОУ с. Царацово
12 000
604

Енергиен одит на улично
осветление
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ОУ с. Строево

2 000

2 000

322

ОУ с. Граф Игнатиево

2 000

2 000

322

ОУ с. Костиево

4 000

4 000

311

ЦДГ с. Костиево

4 500

738

Читалище с. Труд

4 000

311

ОР ЦДГ с. Манолско Конаре

17 111

122

ОР кметство Динк

42 390

738

ОР Читалище с. Труд

23 689

23 689

738

ОР Читалище с. Крислово

32 765

32 765

738

Читалище с. Калековец

3 943

3 943

МОТИВИ: Актуализацията на бюджета е свързана със:

4 500
4 000
17
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42
390

- Кандидатстване на Община Марица в Националния Доверителен
Екофонд - необходимо е да се извърши енергиен одит на уличното
осветление в общината.
- В общината е постъпил за разглеждане техн. инвестиционен проект за
обект: “Реконструкция и разширяване на „Голямо Конарско шосе“ в
обхвата на община Пловдив“, във връзка с което е целесъобразно
изработването на ТИП на довеждащ колектор от канализационната
мрежа на с. Царацово до канализационната мрежа на „Голямо Конарско
шосе“ – гр. Пловдив.
- Закупуване на климатици.
- За реализацията на обект: „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадни води в с. Бенковски“,
възникна необходимост от ремонт на съществуващата водопроводна
мрежа по трасето на новоизграждащата се канализация за отпадъчни
води.
- За предстоящия отоплителен сезон е необходимо дофинансиране на ОУ
с.Царацово.
- Във връзка с повишаване енергийната ефективност е необходимо да се
извърши енергийно обследване от лицензирана фирма на ЦДГ и ОУ с.
Костиево.
- След успешното завършване на проектите по фонд „Козлодуй“ за ОУ с.
Строево и ОУ с. Граф Игнатиево, е необходимо приемане на
отоплителните инсталации от лицензирана фирма.
- Читалището в с. Труд се нуждае от дофинансиране, във връзка с
настъпилите промени в разпределението на субсидията между
читалищата.
- След започване на основните ремонти в посочените в таблицата обекти
се направи повторен оглед, от който се установи, че е необходимо да се
извършат допълнителни видове работи. Причина за това е, че сградите
са стари, както и не доброто им стопанисване през годините. За да
могат тези обекти да функционират в интерес на сигурността,
безопасността, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и
спокойствието на гражданите през следващите години, е необходимо
да се извършат допълнителни работи. Ето защо Общински съвет
Марица намира решението за целесъобразно.

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