ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 182
Взето с протокол № 7 от 11.06.2013 г.
ОТНОСНО: Изменение на Решение №182, взето с протокол №13 от
10.12.2010г., изменено с Решение №2, взето с протокол №1 от 31.01.2011г.
относно проект „Общностен център за деца и семейства в община Марица”, с.
Крислово, финансиран по Проект за социално включване със Споразумение за
финансиране №РД09-85/04.07.2011г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На основание чл. 21, ал.1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА дава съгласие за
изменение на Решение №182, взето с протокол №13 от 10.12.2010г., изменено с
Решение №2, взето с протокол №1 от 31.01.2011г. относно проект „Общностен
център за деца и семейства в община Марица”, с. Крислово, финансиран по
Проект за социално включване както следва:
1.Точка втора придобива следното съдържание: „Дава съгласие за
осигуряване на съфинансиране на проекта в размер на 83 766, 66 лева /осемдесет
и три хиляди седемстотин шестдесет и шест лева и шейсет и шест стотинки/”.
МОТИВИ: Във връзка с проведен конкурентен търг за избор на изпълнител
на СМР по проект „Общностен център за деца и семейства в община Марица”,
финансиран по Проект за социално включване и предвид обстоятелството, че
стойността на класираната на първо място оферта надвишава наличните средства
за финансиране на СМР, съгласно подписаното Споразумение за финасиране за
проекта се налага подписване на Допълнително споразумение към Споразумение
за финансиране №РД09-85/04.07.2011г. с МТСП за увеличаване на паричното
участие на община „Марица” в реализацията на проекта. Ето защо, Общински
съвет «Марица» намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: ……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 183
Взето с протокол № 7 от 11.06.2013 г.
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 154, взето с протокол № 6 от
28.05.2013 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 45, ал. 9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; вр. с чл. 6, ал. 1 и чл. 7, ал. 2 от
Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”; вр. с
писмо с изх. № 06-00-115 от 07.06.2013 г. на Областен управител на област
Пловдив.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 154, взето с протокол №
6 от 28.05.2013 г., което придобива следното съдържание:
§ 1. Точка І се изменя, както следва:
1. Общински съвет „Марица“ дава съгласие за промяна на характера на
собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот
№ 47113.11.99 с площ от 14,061 дка, с трайно предназначение „Земеделска
територия” и с начин на трайно ползване „Друг вид ливада” в местността
„Матките”, при граници и съседи: ПИ № 47113.10.81; ПИ № 47113.11.61 и ПИ №
47113.11.98 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско
Конаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62
от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за публична
общинска собственост № 2008 от 13.03.2013 г. и Акт № 01 от 10.05.2013 г. за
поправка на Акт за публична общинска собственост № 2008 от 13.03.2013 г.,
надлежно вписани в Службата по вписванията.
2. Общински съвет „Марица“ възлага на Кмета на Община „Марица” след
влизане в сила на решението по т. 1. да започне процедура по промяна на
характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на
описания в т.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл.
58, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост.
§2. Точка ІІ се отменя.

МОТИВИ: Във връзка с упражнявания контрол за законосъобразност върху
решенията на Общински съвет „Марица”, областният управител на област
Пловдив с административен център гр. Пловдив връща за ново обсъждане
Решение № 154, взето с протокол № 6 от 28.05.2013 г., вследствие на изложени
доводи, сочещи несъответствие на така взетото решение с разпоредбата на чл. 7,
ал.2, изр. Първо от Закона за общинската 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 №184
Взето с протокол № 7 от 11.06.2013 г.
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 155, взето с протокол № 6 от
28.05.2013 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 45, ал. 9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; вр. с чл. 6, ал. 1 и чл. 7, ал. 2 от
Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”; вр. с
писмо с изх. № 06-00-115 от 07.06.2013 г. на Областен управител на област
Пловдив.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 155, взето с протокол №
6 от 28.05.2013 г., което придобива следното съдържание:
§ 1. Точка І се изменя, както следва:
1. Общински съвет „Марица“ дава съгласие за промяна на характера на
собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот №
47113.11.61 с площ от 7,828 дка, с трайно предназначение „Земеделска
територия” и с начин на трайно ползване „Друг вид ливада” в местността
„Матките”, при граници и съседи: ПИ № 47113.11.99 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, Община „Марица” - област
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния
директор на АГКК, актуван с акт за публична общинска собственост № 1952 от
12.11.2012 г. и Акт № 01 от 10.05.2013 г. за поправка на Акт за публична
общинска собственост № 1952/12.11.2012 г. , надлежно вписани в Службата по
вписванията.
2. Общински съвет „Марица“ възлага на Кмета на Община „Марица” след
влизане в сила на решението по т. 1. да започне процедура по промяна на
характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на
описания в т.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл.
58, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост.
§2. Точка ІІ се отменя.
МОТИВИ: Във връзка с упражнявания контрол за законосъобразност върху

решенията на Общински съвет „Марица”, областният управител на област
Пловдив с административен център гр. Пловдив връща за ново обсъждане
Решение № 155, взето с протокол № 6 от 28.05.2013 г., вследствие на изложени
доводи, сочещи несъответствие на така взетото решение с разпоредбата на чл. 7,
ал.2, изр. Първо от ЗОС. Ето защо Общински съвет „Марица” намира решението
за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А.Иванова/
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