ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 66
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Актуализация 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 предложената
актуализация 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 „III. Постъпили предложения от кметски съвети, кметове на
населени места и общинска администрация за започване на процедура
за продажба по чл.35 от ЗОС”
с. Войводиново
Заменя се ПИ 56.9 НТП Нива с ПИ 56.13 НТП За друг вид водно течение водна
площ, съоръжение - 1055 кв.м.
С.Царацово се добавя
ПИ 66.23 НТП Нива - 3594 кв.м.
2. В раздел „IV. 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. Скутаре се добавя
ПИ 502.714 (УПИ VІІ-714, кв.63) – Мая Алексиева Николова – 1011 кв.м.
3. В раздел „VI. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а от
ЗОС.”
с.Манолско Конаре се добавя
ПИ 502.397 НТП Индивидуално застрояване – 875 кв.м.
4. В раздел „ІХ. Свободни терени и помещения – общинска собственост
за отдаване под наем”
с. Граф Игнатиево се добавя
„т.5. Самостоятелен обект за склад с идент. 17806.501.952.1.1”
с. Ясно поле

Точка 3 приема нова редакция със следния текст „Помещения от сграда Здравна
служба с идент. № 87669.502.164.1”
5. В раздел „Х. Общински обекти от първостепенно значение (т.73 от §5
от ДР на ЗУТ)”
с.Царацово отпадат
ПИ 94.86 НТП Напоителен канал – 4301 кв.м.
ПИ 94.87 НТП Напоителен канал – 3832 кв.м.
ПИ 94.315 НТП Напоителен канал – 5230 кв.м.
МОТИВИ: Съгласно изискванията на чл.8, ал.9, т.2 от Закона за
общинската собственост, постъпили предложения на кметски съвети по населени
места за извършване на разпоредителни действия с имоти, частна общинска
собственост, 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, е необходимо Общинският съвет да вземе решение за
актуализация на „Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи,
общинска собственост на Община „Марица”-област Пловдив за 2013 година”.

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 № 67
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Продажба на имот, частна общинска собственост на
собственика на законно построена сграда в ПИ № 47086.501.876 с.Маноле, област
Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 35, ал. 3 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската
собственост, и чл. 79, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” одобрява пазарната оценка на имота в размер
на 3500 лева, без ДДС (три хиляди и петстотин лева, без ДДС), (три хиляди и
петстотин лева без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС.
ІI. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на
поземлен имот № 47086.501.876, съответстващ на УПИ ХІІ-ООД, кв.41 по ЗРП, с
площ от 140 кв.м., трайно предназначение „Урбанизирана територия”, начин на
трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс” по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Маноле, община „Марица”, област Пловдив,
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на
АГКК-София, с административен адрес: с.Маноле, област Пловдив, ул. „1-ва”,
актуван за частна общинска собственост с Акт № 0573-10/07.01.2008 година на
собственика на законно построената в гореописания имот сграда с
предназначение търговски обект „Хуманитарна аптека”, а именно: Костадин
Стоянов Тотев, ЕГН 3206024445, с постоянен адрес в с.Маноле, област Пловдив
за сумата от 3500 лева, без ДДС (три хиляди и петстотин лева, без ДДС).
Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.501.876 е 576,10 лева (петстотин
седемдесет и шест лева и 10 ст.).
ІII. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС
върху разходите са за сметка на купувачите.
ІV. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на
общината да извърши всички правни и фактически действия по процедурата за
продажбата и сключи на Договор за покупко-продажба съобразно действащото
законодателство.

МОТИВИ: Поземлен имот № 47086.501.876 е включен в Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за
2013 година в раздел IV „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”, приета с Решение № 14,
взето с протокол № 2/13.02.2013 година на ОбС „Марица” като имот, за който
общината има намерение да открие процедура за продажба 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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ОБЩИНСКИ
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“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 68
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Продажба на имот, частна общинска собственост на
собственика на законно построена сграда по кадастрална карта и кадастрални
регистри на с.Рогош, област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, и чл. 79,
ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
I. Общински съвет „Марица”приема и одобрява пазарната оценка на имота
в размер 1125,00 лева, без ДДС (хиляда сто двадесет и пет лева, без ДДС, по 3,00
лв/кв.м.), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС.
ІІ. Общински съвет „Марица” увеличава пазарната цена на имота на база
приетата в т. 1 от настоящето решение пазарна оценка, като я увеличава в размер
на 1725,00 без ДДС/по 5,00лв/кв.м./.
ІІІ. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на
поземлен имот № 62858.22.34, с площ 375 кв.м., трайно предназначение
„Земеделска територия”, начин на трайно ползване „За друг вид застрояване”,
местност „Патерика” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.
Рогош, община „Марица”, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-1834/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изм. със Заповед №
КД-14-16-703/14.06.2012 г. на Началника на СГКК-Пловдив при граници и
съседи: ПИ № 34.59, ПИ № 22.33, ПИ № 22.622, ПИ № 21.225, актуван с акт за
частна общинска собственост № 1913/18.07.2012 година на собственика на
законно построената в гореописания имот масивна сграда (бивша ракиджийница)
с идентификатор № 62858.22.34.1 със застроена площ по скица 81 кв.м., а по
договор за покупко-продажба на недвижим имот с площ 78,65 кв.м. Христо
Кръстев Гангаров с ЕГН 4407044384, с постоянен адрес с.Рогош, обл.Пловдив, ул.
„Никола Вапцаров”, № 6 за сумата 1725,00 лева, без ДДС (хиляда седемстотин
двадесет и пет лв, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м.). Данъчната оценка на поземлен имот
№ 62858.22.34 е 835,20 лева (осемстотин тридесет и пет лева и 20 ст.).
ІV. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС
върху разходите са за сметка на купувачите.
V. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на
общината да извърши всички правни и фактически действия по процедурата за
продажбата и сключи договор за покупко-продажба съобразно действащото

законодателство.
МОТИВИ: Поземлен имот № 62858.22.34 е включен в Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за 2013
година в раздел IV „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”, приета с Решение № 14,
взето с протокол № 2/13.02.2013 година на ОбС „Марица” като имот, за който
общината има намерение да открие процедура за продажба 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/

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

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 69
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Продажба на имот, частна общинска собственост на
собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и
кадастрални регистри на с.Скутаре, област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, и чл. 79,
ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица”-област Пловдив одобрява определената
пазарна оценка на имота в размер 15 080 лева, без ДДС (петнадесет хиляди и
осемдесет лева, без ДДС, по 12 лв/кв.м.).
ІІ. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на
поземлен имот № 66915.502.25, съответстващ на УПИ VІІІ-25, кв.1 по действащия
регулационен план, одобрен със заповед № ИК-392/1985 г. и на парцел ІХ-общ. от
кв.60 по отменения план на селото, с площ по кадастрална скица 1257 кв.м.,
трайно предназначение „Урбанизирана територия”, начин на трайно ползване
„Ниско застрояване (до 10м) по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Скутаре, община „Марица”, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-1836/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с административен
адрес: с.Скутаре, област Пловдив, ул. „Христо Ботев” № 135, при граници и
съседи: ПИ № 502.1191, ПИ № 502.1011, ПИ № 502.23 и ПИ № 502.22 на
собствениците на законно построената в гореописания имот масивна
еднофамилна жилищна сграда със застроена площ 58 кв.м., построена по силата
на Договор за отстъпено право на строеж от 31.07.1969 г. на Георги Рангелов
Стоянов, ЕГН 4305234587 и Елена Янкова Стоянова ЕГН 4812124370, и двамата с
постоянен адрес с.Скутаре, обл.Пловдив, ул. „Христо Ботев”, №135 за сумата 15
080 лева, без ДДС (петнадесет хиляди и осемдесет лева, без ДДС, по 12 лв/кв.м.).
Данъчната оценка на поземлен имот № 66915.502.25 е 4518,70 лева (четири
хиляди петстотин и осемнадесет лева и 70 ст.).
ІII. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС
върху разходите са за сметка на купувачите.
ІV. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на
общината да извърши всички правни и фактически действия по процедурата за

продажбата и сключи договор за покупко-продажба съобразно действащото
законодателство.
МОТИВИ: Поземлен имот № 66915.502.25 е включен в Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за
2013 година в раздел IV „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”, приета с Решение № 14,
взето с протокол № 2/13.02.2013 година на ОбС „Марица” като имот, за който
общината има намерение да открие процедура за продажба 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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ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е №70
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Приемане на решение за отдаване под наем на част от терен
публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект –
БАНКОМАТ в сградата на кметство с. Строево, 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. 7 от Закона за общинската
собственост във вр. чл. 50, ал. 1, 2, 3 НПУРОИ на Община “Марица” - област
Пловдив и чл. 5, ал.1, 2, 4 от НРУППОТДОДТ на община “Марица”.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” одобрява предложената от Главния архитект
схема за разполагане на банкомат, в сградата на кметство с. Строево с
идентификатор №69874.501.271.1, построена в имот с идентификатор
№69874.501.271, съответстващ на УПИ ХV – 271, кв.47 по плана на с. Строево.
2. Общински съвет „Марица” дава съгласие да бъде проведен търг за
отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от терен публична
общинска собственост, съгласно одобрената схема за разполагане – с площ за
разполагане 1кв.м. за поставяне на преместваем обект банкомат, в
северозападната част на сграда с идентификатор №69874.501.271.1, с
предназначение: Административна, делова сграда, по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Строево, одобрени със Заповед № РД 1882/05.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, с
административен адрес на сградата с.Строево, ул. “Георги Бенковски”, в
сградата на кметство с. Строево с идентификатор №69874.501.271.1, построена в
имот с идентификатор №69874.501.271, съответстващ на УПИ ХV – 271, кв.47 по
плана на с. Строево., който имот е актуван, като публична общинска собственост
с Акт №100/17.02.2004г.
3. Отдаването под наем на описаното в т. 2. Част от терен публична
общинска собственост, съгласно схемата за разполагане – с площ за разполагане
1кв.м. за поставяне на преместваем обект банкомат, в северозападната част на
сграда с идентификатор №69874.501.271.1, с предназначение: Административна,

делова сграда, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево,
одобрени със Заповед № РД 18-82/05.12.2007г. на Изпълнителния директор на
АГКК – София, с административен адрес на сградата с.Строево, ул. “Георги
Бенковски”, в сградата на кметство с. Строево с идентификатор
№69874.501.271.1, построена в имот с идентификатор №69874.501.271,
съответстващ на УПИ ХV – 271, кв.47 по плана на с. Строево., който имот е
актуван, като публична общинска собственост с Акт №100/17.02.2004г. да се
извърши чрез провеждане на публичен явен търг по начални тръжни месечни
наемни цени, определени съобразно приетата Методика за определяне на
началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост
на Община “Марица”, приета с Решение №228, взето с протокол №13 от
22.11.2012година.
4. 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. Строево, Общински съвет “Марица” намира решението за
целесъобразно.

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

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

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 71
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Приемане на решение за отдаване под наем на част от терен
публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект –
БАНКОМАТ в сградата на кметство с. Бенковски, 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. 7 от Закона за общинската
собственост във вр. чл. 50, ал. 1, 2, 3 НПУРОИ на Община “Марица” - област
Пловдив и чл. 5, ал.1, 2, 4 от НРУППОТДОДТ на община “Марица”.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” одобрява предложената от Главния архитект
схема за разполагане на банкомат, в сградата на кметство с. Бенковски с
идентификатор №03839.501.368.2, построена в поземлени имоти с
идентификатори № 03839.501.368, № 03839.501.1015, и принадлежаща към
поземлен имот с идентификатор № 03839.501.368, съответстващ на УПИ І –
Културен дом, търговия, зеленина, кв. 28 по плана на с. Бенковски.
2. Общински съвет „Марица” дава съгласие да бъде проведен търг за
отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от терен публична
общинска собственост, съгласно одобрената схема за разполагане – с площ за
разполагане 1кв.м. за поставяне на преместваем обект банкомат, в югозападната
част на сграда с идентификатор №03839.501.368.2, с предназначение:
Административна, делова сграда, по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Бенковски, одобрени със Заповед № РД 18-81/05.12.2007г. на
Изпълнителния директор на АГКК – София, с административен адрес на
сградата с.Бенковски, ул. “12-та”, построена в поземлени имоти с
идентификатори № 03839.501.368, № 03839.501.1015, и принадлежаща към
поземлен имот с идентификатор № 03839.501.368, съответстващ на УПИ І –
Културен дом, търговия, зеленина, кв. 28 по плана на с. Бенковски, който имот е
актуван, като публична общинска собственост с Акт №0013-01/16.01.2006г.
3. Отдаването под наем на описаното в т.2. Част от терен публична
общинска собственост, съгласно одобрената схема за разполагане – с площ за
разполагане 1кв.м. за поставяне на преместваем обект банкомат, в югозападната
част на сграда с идентификатор №03839.501.368.2,с предназначение:
Административна, делова сграда, по кадастралната карта и кадастралните

регистри на с. Бенковски, одобрени със Заповед № РД 18-81/05.12.2007г. на
Изпълнителния директор на АГКК – София, с административен адрес на
сградата с.Бенковски, ул. “12-та”, разположена в поземлени имоти с
идентификатори № 03839.501.368, № 03839.501.1015, и принадлежаща към
поземлен имот с идентификатор № 03839.501.368, който имот е актуван, като
публична общинска собственост с Акт №0013-01/16.01.2006г. да се извърши чрез
провеждане на публичен явен търг по начални тръжни месечни наемни цени,
определени съобразно приетата Методика за определяне на началния размер на
наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община
“Марица”, приета с Решение №228, взето с протокол №13 от 22.11.2012година.
4. 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. Бенковски, Общински съвет “Марица” намира решението за
целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се
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ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 72
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно
ползване на ПИ № 38950.41.163, публична общинска собственост по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84 от 06.12.2007 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
начина на трайно ползване на Поземлен имот № 38950.41.163 (стар
идентификатор имот пл. № 0.163) с площ от 6778 кв.м., с трайно
предназначение „Територия, заета от води и водни обекти” и с начин на трайно
ползване „Напоителен канал””, при граници и съседи: ПИ № 41.147; ПИ №
41.27; ПИ № 41.25; ПИ № 42.201; ПИ № 41.202; ПИ № 41.18; ПИ № 41.23; ПИ
№ 42.166; ПИ № 42.148; ПИ № 42.31; ПИ № 42.16; ПИ № 42.162; ПИ № 42.182;
ПИ № 42.181; ПИ № 56784.22.196; ПИ № 42.17; ПИ № 41.22; ПИ № 41.15; ПИ
№ 41.33; ПИ № 56784.21.83; ПИ № 41.149; ПИ № 41.3; ПИ № 41.1; ПИ № 41.2;
ПИ № 41.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Костиево,
одобрени със Заповед № РД-18-84 от 06.12.2007 г. на Изпълнителния директор
на АГКК-София, актуван с акт за публична общинска собственост № 2004 от
28.02.2013 г. от „Напоителен канал” в „Местен път”, като се запазва
собствеността на имота – публична 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. І да започне
процедура по отразяване на промяната по реда на чл. 58, ал. 1 и 2 от Закона за

общинската собственост.
МОТИВИ: Във връзка с това,че общинския канал представлява част от
вътрешно канална мрежа на стара напоителна система, която не е действаща,
отдавна е заличен и не се използва като напоителен канал, а като път, 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 № 73
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 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”-Пловдив дава съгласие в полза на Надежда
Динчева Александрова с ЕГН 9011164677 и с постоянен адрес с.Царацово, ул.
„Възраждане” № 29 да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно
право върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо:
Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 78080.501.1004 с площ
625 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 ХІ-общ., кв.63
по ЗРП, с административен адрес с.Царацово, ул. „Еделвайс”, при граници на
имота: ПИ № 501.1002; ПИ № 501.1003; ПИ № 501.1161; ПИ № 501.1160 и ПИ №
501.1005 за построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на
застроителния план на с. Царацово, Община „Марица”, област Пловдив.
2. Одобрява определената от „Пловдивинвест-21” АД – лицензиран
оценител на имоти, с доклад от месец февруари цена за 1 кв.м. /един квадратен
метър/ разгъната застроена площ на отстъпеното право на строеж на жилищна
сграда в размер на 30,00 /тридесет/ лева без ДДС.
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече
определената и одобрена цена по т.2 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: Във вразка с нормативно определените изисквания, закрепени в
чл. 49, ал.1 от Закона за Общинската собственост и 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, са спазени и кандидатът отговаря на
нормативно определените условия, включително има 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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ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 74
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 102, взето с протокол № 10 от
20.08.2010 г., на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Точка втора се изменя и придобива следното съдържание:
„2. Общински съвет „Марица” одобрява и приема пазарна оценка на имота в
размер на 13 175 лева, (тринадесет хиляди сто седемдесет и пет лева) по 25
лв/кв.м. без ДДС, като утвърждава начална тръжна цена на същия в размер на 13
175 лева (тринадесет хиляди сто седемдесет и пет лева) или по 25,00 лева/кв.м.
без ДДС.
Данъчна оценка на имота е в размер на 3278,20 лева (три хиляди двеста
седемдесет и осем лева и двадесет стотинки).”
МОТИВИ: С оглед настъпилите съществени изменения в социалноикономическите условия, направените проучвания за цените на реализираните
вече сделки на имотите в района, нивото на пазара и съществения спад на същите
и поради изтекъл срок на валидност на пазарната оценка за поземлен имот №
78080.501.1021 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово,
област Пловдив, е налице необходимост от актуализация на пазарната цена,
формираща началната тръжна такава за осъществяване на разпоредителните
действия при спазване императивните правни норми на чл. 41, ал. 2 от Закона за
общинската собственост и чл. 77 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”. Ето защо, Общински
съвет „Марица” намира решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се
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ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 75
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на строеж на “EVN България
ЕР” АД, КЕЦ Калояново върху общински ПИ № 38950.502.90 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, съответстващ на
УПИ ХІХ-502.90-за трафопост за построяване на Трафопост – БКТП с разгъната
застроена площ от 12 кв. м.
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 дава съгласие да бъде
учредено възмездно право на строеж на “EVN България” АД, КЕЦ Калояново в
ПИ № 38950.502.90 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.
Костиево, област Пловдив, съответстващ на УПИ ХІХ-502.90-за трафопост, кв.48
за изграждане на обект „Трафопост – БКТП” със ЗП 12 кв.м. и сервитутно право
за обслужване до 74 кв.м. с цена на правото на строеж в размер на 1 200,00
(хиляда и двеста) лева, без ДДС, (по 100 лв/кв.м. РЗП).
2. Одобрява определената от лицензиран оценител на имоти пазарната цена
за право на строеж за трафопост в размер на 1 200,00 (хиляда и двеста) лева, без
ДДС, (по 100 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 “EVN България”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
21
Гласували
21
За
21
Против
0
Въздържали се
0

ОБЩИНСКИ
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“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 76
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Изменение на решение на Общински съвет „Марица“ № 85, взето с
протокол № 6 от 26.04.2012 г. относно: Кандидатстване по Финансов механизъм
„Европейско Икономическо Пространство"
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Създава се нова т. 4 в решение на Общински съвет „Марица“ № 85, взето
с протокол № 6 от 26.04.2012 г., както следва:
„4. Определя за нуждите на проектното предложение, с което Община
„Марица“ ще кандидатства за финансиране от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство за цялостно археологическо
проучване, разкриване, консервиране и благоустрояване на обект „Музей на
открито" с. Маноле следните поземлени имоти, частна общинска
собственост, находящи се в местност Малтепе, с. Маноле:
4.1. Поземлен имот с идентификатор № 47086.24.12, с площ от 29 241 кв.м.
4.2. Поземлен имот с идентификатор № 47086.24.13, с площ от 11 301 кв.м.
4.3. Поземлен имот с идентификатор № 47086.24.14, с площ от 9 213 кв.м.“
2. Останалите непроменени клаузи на решение № 85, взето с протокол № 6
от 26.04.2012 г., остават в сила.
МОТИВИ: За успешното изготвяне, одобрение и изпълнение на
гореописания проект и създаване на обект „Музей на открито" с. Маноле е
необходимо в него да се включат освен имотът, в който се намира природната
забележителност могила, така и съседните 2 имота. Ето защо, Общински съвет
Марица намира решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се
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22
22
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0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 77
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно
ползване на ПИ № 47086.24.14 в землището на с. Маноле, Община „Марица”област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация; във връзка с чл. 78 буква „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 „Нива” в „Изоставена орна земя” на поземлен имот № 47086.24.14 с площ от
9,213 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно
ползване „Нива” в местността „Малтепе”, при граници и съседи: ПИ №
47086.24.2; ПИ № 47086.24.15; ПИ № 47086.23.38; ПИ № 47086.24.12 – частна
общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община „Марица” област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-37 от 08.05.2009 г. на
Изпълнителния директор на АГКК.
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: Поради различния начин на трайно ползване на двата
обслужващи могилата имота, следва преди обединяването им да бъде извършена
промяна на начина на трайно ползване на ПИ 47086.24.14 от „Нива” в
„Изоставена орна земя”. Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за
целесъобразно.

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

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се
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22
22
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0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 78
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Изменение на решение на Общински съвет № 156, взето с
протокол № 9 от 29.07.2011 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с Договор №
BG161PO001/1.1-10/2010/039 от 09.08.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ (2007-2013),
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.110/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни
събития“, Проект „Пътуваща сцена среща културните традиции от Европа и
Марица“.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Изменя решение съвет № 156, взето с протокол № 9 от 29.07.2011 г., както
следва:
„1. Дава съгласие Община „Марица“ да осигури допълнителен собствен
финансов принос в размер на 39 217,20 (тридесет и девет хиляди двеста и
седемнадесет лева и двадесет стотинки) извън задължителния собствен
финансов принос на бенефициента за проект „Пътуваща сцена среща културните
традиции от Европа и Марица“, Договор № BG161PO001/1.1-10/2010/039 от
09.08.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Регионално развитие“ (2007-2013), Схема за предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за
създаване и промотиране на иновативни културни събития“.“
МОТИВИ: След проведени процедури по Закона за обществените поръчки
са предложени по-ниски цени за изпълнение на дейностите и е намалена общата
стойност на Проект „Пътуваща сцена среща културните традиции от Европа и
Марица“. Общата сума на проекта се променя от 435 690,00 лв. (четиристотин
тридесет и пет хиляди шестстотин и деветдесет лева) на 378 839,18 лв. (триста
седемдесет и осем хиляди осемстотин тридесет и девет лева и осемнадесет
стотинки).

Съгласно одобрените Насоки за кандидатстване по схемата разходите за
закупуване на оборудване, съоръжения, обзавеждане и нематериални активи
могат да съставляват до 20% от преките допустими разходи по проекта. Поради
намалената обща стойност на проекта се променя процентното съотношение на
различните преки допустими разходи. Разходите за закупуване на оборудване,
съоръжения, обзавеждане и нематериални активи надвишат 20% от преките
допустими разходи и не подлежат на възстановяване над допустимия размер.
Променя се допълнителният собствен финансов принос на бенефициента
Община „Марица“, като същият се увеличава от 12 600,00 лв. (дванадесет хиляди
и шестстотин лева) на 39 217,20 лв. (тридесет и девет хиляди двеста и
седемнадесет лева и двадесет стотинки).
В изпълнение на задълженията по договора Общински съвет „Марица“
следва да приеме решение за осигуряване на допълнителния собствен финансов
принос.
Ето защо, Общински съвет „Марица” намира решението за целесъобразно.

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

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се
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Р Е Ш Е Н И Е № 79
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна в характера на
собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот №
35300.5.74 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Калековец,
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 г. на
Изпълнителния директор на АГКК-София.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация; вр. с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и
чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община „Марица”, чл.22 от Закона за водите.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна
характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на
поземлени имоти, както следва:
- ПИ № 35300.5.74 с площ от 2297 дка, с трайно предназначение
„Територия, заета от води и водни обекти” и с начин на трайно ползване За
водостопанско, хидромелиоративно съоръжение” в местността „Бегова могила”,
при граници и съседи: ПИ № 35300.5.130 и ПИ № 35300.5.81 и построените в
имота сгради с идентификатор, както следва:
- Сграда 35300.5.74.1, застроена площ 90 кв.м., брой етажи 1,
предназначение: Селскостопанска сграда;
- Сграда 35300.5.74.2, застроена площ 15 кв.м., брой етажи 1,
предназначение: Селскостопанска сграда;
- Сграда 35300.5.74.3, застроена площ 9 кв.м., брой етажи 1,
предназначение: Сграда за енергопроизводство по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.Калековец, одобрени със Заповед № РД-18-13 от
19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувани с Акт за
публична общинска собственост № 1502 от 27.04.2011 г., надлежно вписан в
Службата по вписванията – гр.Пловдив.
2. 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 характера на собствеността от публична в частна общинска
собственост на описаните в т. І. общински поземлени имоти; отразяване на
промяната по реда на чл. 58, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост и

предоставяне на препис от изготвените актове за частна общинска собственост на
поземлен имот с идентификатор № 35300.5.74 и сградите, построени в имота по
кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Калековец, област Пловдив на
Службата по геодезия, картография и кадастър по реда на чл. 52, ал. 1 от Закона
за кадастъра и имотния регистър.
МОТИВИ: Отпаднала е обществената нужда за задоволяване
потребностите на населението от имота и при отчитане на обстоятелството, че са
загубили предназначението по чл.19, ал.1, т.4 от Закона за водите е необходимо
да започне процедура по промяна в характера на собствеността на описаните погоре имоти от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
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 № 80
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на поземлени
имоти, собственост на „Сенсор-С” ООД и „Сенсор-Д” ООД
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 31 ал. 1, т.1 и чл.35 от
НПУРОИ
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Община „Марица” да приеме дарение от:
1. „Сенсор-С” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
„Югоизточна промишлена зона”, ул. „инж. Асен Йорданов” № 7, представлявано
от Пламен Цветков Панчев и Арон Самуил Герон – заедно ЕИК: 115826556 и от
„Сенсор-Д” ООД,
със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
„Югоизточна промишлена зона”, ул. „инж. Асен Йорданов” № 7, представлявано
от Пламен Цветков Панчев, Итцхак Еден и Ейни Езра – заедно , ЕИК: 131457215
на следния недвижим имот:
1.1 Поземлен имот с идентификатор № 78080.28.80 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Царацово, одобрени със Заповед № РД-1878/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменени със
Заповед № КД-14-16-1502/02.11.2012 г. на Началника на СГКК- Пловдив,
местност „Три могили”, с площ от 8 781 кв.м., Трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване „За второстепенна улица”,
/стар идентификатор 780080.28.40/, номер по предходен план – 1,4,20, 25,28,
съседи: поземлен имот с идентификатор № 78080.28.82, № 78080.28.91,
78080.28.72, 78080.28.24, 78080.28.90, 78080.141.1, 78080.28.89, 78080.28.88,
78080.28.75, 78080.28.84, 78080.28.85, 78080.28.70, 78080.28.86, 78080.28.87,
78080.28.6, 78080.28.36, 78080.28.83, 78080.28.71, 78080.27.69, 78080.28.73,
78080.28.74, 78080.140.5, 78080.28.92. Посоченият ПИ е собственост на „СенсорС” ООД и „Сенсор – Д” ООД, съгласно нотариални актове: НА за продажба на
зем. земя № 113, том 25, рег. № 7705от 28.03.2006 г., изд. от СВ-ПРС, НА за
продажба на зем. земя № 86, том 25, рег. № 7668 от 28.03.2006 г., изд. от СВ-ПРС,
НА за продажба на зем. земя № 12, том 35, рег. № 1047 от 20.04.2006 г., изд. от
СВ-ПРС, НА за продажба на зем. земя № 9, том 35, рег. № 10470 от 20.04.2006 г.,
изд. от СВ-ПРС, НА за продажба на зем. земя № 114, том 25, рег. № 7706 от
28.03.2006 г., изд. от СВ-ПРС, НА за продажба на зем. земя № 73, том 24, рег. №

7377 от 24.03.2006 г., изд. от СВ-ПРС, НА за продажба на зем. земя № 113, том
124, рег. № 35895 , дело № 28520 от 07.12.2006 г., изд. от СВ-ПРС, НА за
продажба на зем. земя № 151, том 26, рег. № 8037 дело № 5908 от 30.03.2006 г.,
изд. от СВ-ПРС, НА за продажба на зем. земя № 128, том 27, рег. № 8283, дело №
6110 от 31.03.2006 г., изд. от СВ-ПРС, НА за продажба на зем. земя № 136, том
26, рег. № 5891 от 30.03.2006 г., изд. от СВ-ПРС, НА за продажба на зем. земя №
113, том 25, рег. № 7705от 28.03.2006 г., изд. от СВ-ПРС.
1.2. Общински съвет „Марица”-област Пловдив обявява ПИ № 78080.28.80
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, одобрени със
Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София,
изменени със Заповед № КД-14-16-1502/02.11.2012 г. на Началника на СГККПловдив, местност „Три могили”, с площ от 8 781 кв.м., Трайно предназначение
на територията: земеделска, начин на трайно ползване „За второстепенна улица”
за публична общинска собственост.
ІІ. Община „Марица” да приеме дарение от:
1. „Сенсор-Д” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
„Югоизточна промишлена зона”, ул. „инж. Асен Йорданов” № 7, представлявано
от Пламен Цветков Панчев, Итцхак Еден и Ейни Езра – заедно , ЕИК: 131457215
следния недвижим имот:
1.1. Поземлен имот с идентификатор № 78080.20.17 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Царацово, одобрени със Заповед № РД-1878/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменени със
Заповед № КД-14-16-1502/02.11.2012 г. на Началника на СГКК- Пловдив,
местност „Три могили”, с площ от 2 537 кв.м., Трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване „За второстепенна улица”,
/стар идентификатор 780080.20.1/, номер по предходен план – 20.1 2,9, съседи:
поземлен имот с идентификатор № 78080.20.14, № 78080.141.1, 78080.20.8,
78080.20.12, 78080.29.71, 78080.20.16, 78080.28.70.
1.2. Общински съвет „Марица”-област Пловдив обявява ПИ № 78080.20.17
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, одобрени със
Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София,
изменени със Заповед № КД-14-16-1502/02.11.2012 г. на Началника на СГККПловдив, местност „Три могили”, с площ от 2 537 кв.м., Трайно предназначение
на територията: земеделска, начин на трайно ползване „За второстепенна улица”
за публична общинска собственост.
ІII. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС
върху разходите са за сметка на Община „Марица”.
ІV. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на
общината да извърши всички правни и фактически действия по процедурата за
дарението и сключи договор за дарение съобразно действащото законодателство.
МОТИВИ: Дружествата са собственици на поземлен имот с
идентификатор № 78080.28.80 и поземлен имот с идентификатор № 78080.20.17
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Царацово, одобрени със
Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София,

изменени със Заповед № КД-14-16-1502/02.11.2012 г. на Началника на СГККПловдив. Дружествата се легитимират като собственици, съгласно нотариални
актове, приложени към настоящето предложение.
Съгласно изготвен ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-681/14.06.2012
г. на кмета на Община „Марица” – област Пловдив, влязла в законна сила, са
образувани нови УПИ, отредени за инфраструктура, както следва: УПИ 28.80инфраструктура и УПИ 20.17 – инфраструктура в местността „Три могили”,
землището на с. Царацово,общ. Марица, обл. Пловдив.
С оглед факта, че горепосочените поземлени имоти са с отреждане за улица,
Общински съвет „Марица” намира решението за целесъобразно.

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

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
22
22
22
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 81
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО:. Приемане на решение за предоставяне безвъзмездно право на
ползване на ИА „Борба с градушките”- гр.София на поземлен имот № 47086.35.67
по КК и КР на с.Маноле
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във вр. чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост
и чл.56 от Закона за собствеността, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската
собственост, вр. чл. 102 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” дава съгласие недвижим имот - частна
общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор №
47086.35.67 с площ 8374 кв.м., трайно предназначение „Земеделска територия”, с
НТП „Друг вид земеделска земя”, в местност „Гепчели кория” по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив, одобрени със
Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София
при граници: ПИ № 47086.35.53; ПИ № 47086.35.71; ПИ № 47086.35.101; ПИ №
47086.35.66; ПИ № 47086.35.65 и ПИ № 47086.35.51, съответстващ на им. №
035067 по КВС да бъде предоставен за безвъзмездно ползване на Регионална
дирекция „Борба с градушките” – гр. Пловдив, поделение на ИА „Борба с
градушките”- гр. София
2. Гореописаният имот се предоставя за безвъзмездно ползване за срок от 10
години, за да се ползва единствено за целта, за която е предоставен, като
собствеността му не може да бъде придобивана по давност или по друг начин.
Ако имотът не се използва по предназначение Регионална дирекция „Борба с
градушките” – гр.Пловдив, поделение на ИА „Борба с градушките”- гр.София се
задължава да предаде незабавно фактическото му владение на Община „Марица”.
3. Възлага на кмета на Община „Марица” и го упълномощава да
предприеме необходимите действия за предоставяне ползването на имота при
условията на т. 1 и 2 и да предаде фактическото владение на Регионална дирекция
„Борба с градушките” – гр. Пловдив, поделение на ИА „Борба с градушките”- гр.
София за функциониране на ракетна площадка с цел опазване на земеделската
продукция от поражения от градушка в района.

МОТИВИ: С цел опазване на земеделската продукция от поражения от
градушка в района, Общиски съвет Марица намира решението за целесъобразно.

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

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
22
22
22
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 82
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно
ползване.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 78 буква „а” и чл. 45
буква „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 „Наводнена ливада” на поземлен имот № 47113.11.99 с
площ от 14,061 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия” и с
начин на трайно ползване „Пасище” в местността „Матките”, при граници и
съседи: ПИ № 47113.10.81, ПИ № 47113.11.61, ПИ № 47113.11.98 по
кадастралната карта на с. Манолско Конаре, Община „Марица” - област
Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-62 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния
директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-16-245 от
12.02.2013 г. на Началника на СГКК-Пловдив, актуван с акт за публична
общинска собственост № 2008 от 13.03.2013 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: Имота не може да се използва от населението на селото за
паша на селскостопански животни. Във връзка с горното е целесъобразно да се

извърши промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот №
47113.11.99 от „Пасище” в „Наводнена ливада”. Ето защо, Общински съвет
Марица намира решението за целесъобразно.

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

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
22
22
22
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 83
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно
ползване.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 78 буква „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 „Мочурище” в „Наводнена ливада” на поземлен имот №
47113.11.61 с площ от 7,828 дка с трайно предназначение „Земеделска
територия” и начин на трайно ползване „Мочурище”, (стар идентификатор: Им.
№ 000094) при граници и съседи: ПИ № 47113.11.17 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, Община „Марица” - област
Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-62 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния
директор на АГКК - актуван като публична общинска собственост с Акт №
1952 от 12.11.2012 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: Гореописаният поземлен имот попада във водонаситен район,
което води до частични заблатявания и сезонно преовлажняване върху част от

него при пролетното снеготопене, но през летния сезон на засушаване в имота
преобладава ливадна растителност и във връзка с използването му по
предназначение е целесъобразно да се извърши промяна на начина му на трайно
ползване от „Мочурище” в „Наводнена ливада”. Ето защо Общински съвет
Марица, намира решението за целесъобразно.

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

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
22
22
22
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 84
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Разрешение изработването на ПУП – План за регулация и
застрояване на ПИ №73242.63.3 по КК на с. Труд, във връзка с искане от „БОБИ
– Н” ЕООД с вх. № 94-02-13/1// 19.02.2013 г.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП –
План за регулация и застрояване на ПИ № 73242.63.3 за промаяна на
предназначението на земята за изграждане но обекти със складово- търговски
функции и общественно и делово обслужване в ПИ с идентификатор 73242.63.3,
местност”Герена” по кадастралната карта на с. Труд, община „Марица”,съгласно
чл.108, ал1, чл.109,ал.1,т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ.
2.Одобрява приложеното планово задание за изготвянето на ПУП – План за
регулация и застрояване.
3. Възлага на Кмета на Община „Марица” да издаде заповед, с която да се
определят техническите изисквания към проекта за ПУП – План за регулация и
застрояване и да извърши необходимите действия, съгласно ЗУТ по изпълнение
на настоящето решение.
4.След приемането му от ОЕСУТ, изготвеният проект за ПУП да се внесе
за разглеждане от Общински съвет
5.Настоящето решение да се разгласи съгласно чл.124 б, ал.2 от Закона за
устройство на територията.
МОТИВИ: Иска се съгласие за разрешаване изработването на ПУП –
План за регулация и застрояване на ПИ №73242.63.3 по КК на с. Труд, за
изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на земята
за изграждане но обекти със складово- търговски функции и общественно и
делово обслужване. Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за
целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Въздържали се
Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против

0
29
23
23
23
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 85
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Разрешение изработването на ПУП – План за регулация и
застрояване /за промяна на предназначението на земята/ на ПИ №73242.100.15 по
КК на с. Труд, във връзка с искане от Христо Петков Петков вх. № 94-02-13/1// от
19.02.2013 г., за изграждане на обекти със складово – търговски функции и
обществено и делово обслужване.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП –
План за регулация и застрояване на ПИ № 73242.100.15 за промаяна на
предназначението на земята за изграждане на обекти със складово- търговски
функции и общественно и делово обслужване в ПИ с идентификатор
73242.100.15, местност”Гарваница” по кадастралната карта на с. Труд, община
„Марица”,съгласно чл.108, ал1, чл.109,ал.1,т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ.
2.Одобрява приложеното планово задание за изготвянето на ПУП – План за
регулация и застрояване.
3. Възлага на Кмета на Община „Марица” да издаде заповед, с която да се
определят техническите изисквания към проекта за ПУП – План за регулация и
застрояване и да извърши необходимите действия, съгласно ЗУТ по изпълнение
на настоящето решение.
4.След приемането му от ОЕСУТ, изготвеният проект за ПУП да се внесе
за разглеждане от Общински съвет
5.Настоящето решение да се разгласи съгласно чл.124 б, ал.2 от Закона за
устройство на територията.
МОТИВИ:Иска се съгласие за разрешаване изработването на ПУП – План
за регулация и застрояване на ПИ №73242.100.15 по КК на с. Труд, за
изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на земята за

изграждане на обекти със складово- търговски функции и обществено и делово
обслужване. 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 № 86
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и
застрояване (ПРЗ) на ПИ № 61412.14.60 с площ 94,919 дка. по кадастралната карта на
с.Радиново с променено предназначение, ПИ № 03839.36.161 с площ 110,437дка. по
кадастралната карта на с.Бенковски с променено предназначение, ПИ № 03839.36.94 с
площ 4,032 дка. по кадастралната карта на с.Бенковски с променено предназначение,
ПИ № 03839.36.99 с площ 37,975 дка. по кадастралната карта на с.Бенковски с
променено предназначение и ПИ № 03839.36.95 с площ 5,400 дка. по кадастралната
карта на с.Бенковски с начин на трайно ползване „нива” във връзка с провеждане на
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ
и образуване на урегулиран поземлен имот във връзка с изграждане на нова складова
база и разширение на производствените мощности на „ЛИБХЕР-ХАУСГЕРЕТЕ
МАРИЦА” ЕООД.
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:
Разрешава да се възложи изработването на ПУП – План за регулация и
застрояване (ПРЗ), 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 на поземлен имот ПИ № 03839.36.95 с
площ 5,400 дка. по кадастралната карта на с.Бенковски с начин на трайно ползване
„нива” и образуване на урегулиран поземлен имот от поземлени имоти ПИ №
61412.14.60 с площ 94,919 дка., м.”Тузлите” по кадастралната карта на с.Радиново с
променено предназначение, № 03839.36.161 с площ 110,437дка., м.”Тузлите” по
кадастралната карта на с.Бенковски с променено предназначение, ПИ № 03839.36.94 с
площ 4,032 дка., м.”Тузлите” по кадастралната карта на с.Бенковски с променено
предназначение, ПИ № 03839.36.99 с площ 37,975 дка., м.”Тузлите” по кадастралната
карта на с.Бенковски с променено предназначение и ПИ № 03839.36.95 с площ 5,400
дка., м.”Тузлите” с начин на трайно ползване „нива” по кадастралната карта на
с.Бенковски за изграждането на обект:
Промишлени и складови дейности
Поземлени имоти ПИ № 61412.14.60 с площ 94,919 дка., м.”Тузлите” по
кадастралната карта на с.Радиново, № 03839.36.161 с площ 110,437дка., м.”Тузлите”

по кадастралната карта на с.Бенковски с променено предназначение, ПИ №
03839.36.94 с площ 4,032 дка., м.”Тузлите” по кадастралната карта на с.Бенковски с
променено предназначение, ПИ № 03839.36.99 с площ 37,975 дка., м.”Тузлите” по
кадастралната карта на с.Бенковски и ПИ № 03839.36.95 с площ 5,400 дка.,
м.”Тузлите” по кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска
област попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна
единица 130-Псп и 135-Псп с устройствени показатели Пз<60%, Кинт – 1,2,
Поз>30% и височина на застрояване до 10 м.
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгл.чл.230, ал.1 от
ЗУТ 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 следва да отразят всички имоти със сменено предназначение, влезли
в сила и в процедура на изработване и одобряване 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..
След приемане на проектите от ОЕСУТ, да се внесат за одобряване от
Общински съвет „Марица”.
Срок за представяне на проекта – 180 дни от датата на получаване на
разрешението.
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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ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 87
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Разрешение изработване на изменение на ПУП – План за
регулация и застрояване (ПРЗ) по кадастралната карта на с.Радиново, Община
„Марица”, Пловдивска област с начин на трайно ползване „За склазова база” в
урегулиран поземлен имот с отреждане за „фабрика за преработка на плодове и
зеленчуци”.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, в съответствие с чл.124а, ал.1 и
ал.5 и чл.134, ал.2, т6 и чл.135, ал.3 от ЗУТ.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Разрешава изработването проект за изменение ПУП – План за регулация и
застрояване (ПРЗ), съгласно чл.108, ал.5, чл.110, ал.1 от ЗУТ на поземлен имот ПИ
№ 61412.18.9 по кадастралната карта на с.Радиново, Община „Марица”, Пловдивска
област с променено предназначение за който е отреден ПУП-ПРЗ на УПИ-018009складова база за промешлени стоки и паркинг, одобрен със заповед № РД-09-833 от
14.11.2006 год. на кмета на Община «Марица» с промяна на отреждането в
Фабрика за проработка на плодове и зеленчуци
Поземлен имот ПИ с идентификатор № 61412.18.9 по кадастралната карта на
с.Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област попада по Общ устройствен план
на Община „Марица” в структурна единица 162-Псп с устройствени показатели
Пз<60%, Кинт – 1,2, Поз>30% и височина на застрояване до 10 м.
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгл.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 изследва да отразят
всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и в процедура на
изработване и одобряване 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.Радоново в М 1: 1 000 като при изработването се
спазва чл.60 и чл.63 от ЗУТ:
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..
След приемане на проектите от ОЕСУТ, да се внесат за одобряване от
Общински съвет „Марица”.
Срок за представяне на проекта – 180 дни от датата на получаване на
разрешението.
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 № 88
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план
- на трасе на газопроводно отклонение от преносен газопровод от ПИ 20.18
до ПИ 20.457 по кадастралната карта на с.Граф Игнатиево
- на трасе на захранващ ел. кабел за ГИС /газоизмервателна станция/ на
газопроводно отклонение от ПИ 20.457 до ПИ 20.18 по кадастралната карта на
с.Граф Игнатиево
- на трасе на оптичен кабел от магистрален оптичен кабел, преминаващ от
южната страна на напоителен канал ПИ 20.306 до ПИ 20.18 по кадастралната
карта на с.Граф Игнатиево
и съоръженията по трасето - газоизмервателна станция /ГИС/ и
газоизмервателни прибори и ел. табло в ПИ 20.18 по кадастралната карта на
с.Граф Игнатиево по искане от „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА” ООД, представлявано
от управителя Пламен Петров Павлов с вх. № 94-02-23 от 11.03.2013 г.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11от ЗМСМА, в съответствие с чл.124а, ал.1 и
ал.5 от ЗУТ
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП –
Парцеларен план на
- на трасе на газопроводно отклонение от преносен газопровод от ПИ 20.18
до ПИ 20.457 по кадастралната карта на с.Граф Игнатиево
- на трасе на захранващ ел. кабел за ГИС /газоизмервателна станция/ на
газопроводно отклонение от ПИ 20.457 до ПИ 20.18 по кадастралната карта на
с.Граф Игнатиево
- на трасе на оптичен кабел от магистрален оптичен кабел, преминаващ от
южната страна на напоителен канал ПИ 20.306 до ПИ 20.18 по кадастралната
карта на с.Граф Игнатиево
и съоръженията по трасето газоизмервателна станция /ГИС/ и
газоизмервателни прибори и ел. табло в ПИ 20.18 по кадастралната карта на
с.Граф Игнатиево, община „Марица”, съгласно чл.108, ал.5, чл.110, ал.1, т.5 от
ЗУТ.
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгл.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 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.Граф Игнатиево в М 1: 1 000 като при
изработването се спазва чл.60 и чл.63 от ЗУТ:
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.
Проектите да се съгласуват 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 – Парцеларен план изготвено на основание чл.125 от ЗУТ.
След приемане на проектите от ОЕСУТ, да се внесат за одобряване от
Общински съвет „Марица”.
Срок за представяне на проекта – 180 дни от датата на получаване на
разрешението.
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 по-доброто информационно обслужване 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 № 89
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Приемане и одобряване на Проект за изменение на ПУП –
План за регулация и застрояване на УПИ ХVІІІ-зеленина, кв.8, по плана на
с. Скутаре , във връзка с искане от КЕЦ Раковски, представлявано от
управителя инж. Петко Попов, за отстъпване право на строеж за изграждане
на БКТП в с. Скутаре.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11от ЗМСМА , чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ,
съгласно чл.108,ал.1, чл.109, ал.1,т.2,чл.110,ал.1,т.1и чл.112 от ЗУТ
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.Общински съвет „Марица” приема и одобрява започнатата
процедура по преписка вх. № 10-00-328/10.07.2012 г. и Проекта за
изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на УПИ ХVІІІзеленина/ ПИ 66915.502.1014 по КК на с. Скутаре/, кв.8, по плана на с.
Скутаре.
2. Променя характера на собствеността на УПИ ХХІІ- 501.1712,
трафопост, с площ 100кв.м., от публична общинска общинска собственост в
частна общинска собственост.
3.Възлага на Кмета на Община „Марица”- област Пловдив, да
извърши необходимите действия, в съответствие с влезлия в сила ПУП-ПРЗ,
за разделяне на ПИ 66915.502.1014 по КК на с. Скутаре, по т.1, поправка на
кадастралната карта и актуване на новообразуваните имоти.

МОТИВИ: Във връзка с искане от КЕЦ Раковски, за отстъпване право на
строеж за изграждане на БКТП в с. Скутаре и положително становище на

Кметски съвет с. Скутаре, взето с протокол № 3/20.06.2013г. за изграждане на
БКТП в УПИ ХVІІІ-зеленина, кв.8./ съответстващ на ПИ 66915.502.1044 по КК
на с. Скутаре/. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост- №
4229/05.03.2006г.от СВ гр. Пловдив и недостатъчно подавана мощност,
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

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

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
23
23
23
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 90
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Приемане и одобряване на Проект за изменение на ПУП –
План за регулация и застрояване на УПИ V-АОД /ПИ 47113.502.612 по КК на с.
Манолско Конаре/ и УПИ ХІV-фурна /ПИ 47113.502.611 по КК на с. Манолско
Конаре/, кв.18, по плана на с. Манолско Конаре , във връзка с докладна записка
от г-н Иван Кузев- Кмет на с. Манолско Конаре.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11от ЗМСМА , чл.134, ал.1, т.1 отЗУТ,
съгласно чл.108,ал.1, чл.109, ал.1,т.2,чл.110,ал.1,т.1и чл.112 от ЗУТ
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.Общински съвет „Марица” приема и одобрява започнатата процедура по
преписка вх. № 10-00-324/05.07.2012г. и проекта за изменение на ПУП – План за
регулация и застрояване на УПИ V-АОД /ПИ 47113.502.612 по КК на с.
Манолско Конаре/ и УПИ ХІV-фурна /ПИ 47113.502.611 по КК на с. Манолско
Конаре/, кв.18, по плана на с. Манолско Конаре .
2. Обявява УПИ ХІV-502.87, спорт и развлечения, с площ 1168кв.м., за
публична общинска собственост.
3.Възлага на Кмета на Община „Марица”- област Пловдив, да извърши
необходимите действия, в съответствие с влезлия в сила ПУП-ПРЗ по т.1, по
процедурата за поправка на кадастралната карта и актуване на новообразуваните
имоти.
МОТИВИ: В резултат на общественно-икономическите промени в
страната, необходимостта от него е отпаднала. Налице е нова необходимост за
създаване на УПИ за широко общественно ползване от всички възрастови групи
в населеното 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
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 № 91
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Съгласие за изготвяне на Проект за изменение на ПУП – План за
регулация и застрояване на кв. 122 - зеленина по действащия кадастрално
регулационен план на с.Труд и план на улична регулация на с.Труд, представляващ
част от поземлен имот 73242.501.1870 по кадастралната карта на с.Труд, във връзка с
писмо вх. № 10-00-87 от 31.01.2013год. на кмета на с.Труд.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.11от ЗМСМА,
чл.108,ал.1, чл.110,ал.1,т.1и чл.112 от ЗУТ

чл.124, ал.1 от ЗУТ, съгласно

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.Общински съвет „Марица” дава съгласие за изготвяне на проект за изменение на
ПУП – План за регулация и застрояване на кв. 122 - зеленина по действащия
кадастрално регулационен план на с.Труд и план на улична регулация на с.Труд,
представляващ част от поземлен имот 73242.501.1870 по кадастралната карта на
с.Труд и образуване на УПИ за І-501.2677-зеленина и ІІ-501.2678-трафопост в кв. 122,
съгласно скицата проект за изменение.
2.Разрешава изработването проект за изменение ПУП – План за регулация и
застрояване на кв. 122 - зеленина по действащия кадастрално регулационен план на
с.Труд и план на улична регулация на с.Труд, представляващ част от поземлен имот
73242.501.1870 по кадастралната карта на с.Труд и образуване на УПИ за І-501.2677зеленина и ІІ-501.2678-трафопост в кв. 122, съгласно скицата проект за изменение.
След приемане на проектите от ОЕСУТ, да се внесат за одобряване от Общински
съвет „Марица”.
Срок за представяне на проекта – 180 дни от датата на получаване на
разрешението.
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/.
3.Възлага на Кмета на Община „Марица”- област Пловдив, да извърши
необходимите действия, в съответствие с влезлия в сила ПУП-ПРЗ по т.2, по
процедурата за поправка на кадастралната карта и актуване на новообразуваните
имоти.

МОТИВИ: Във връзка с лошото качество на подаваната електроенергия на
населението и поради публичния характер на собствеността е необходимо
предварително съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП – План за
регулация и застрояване на кв.122-зеленина и образуване на два нови урегулирани
поземлени имота по действащият кадастрален и регулационен план на с.Труд и нова
улична регулация на с.Труд. Ето защо, Общински съвет Марица, намира решението за
целесъобразно.

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

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
23
23
23
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 92
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/Парцеларен план /ПП/ за обект: „Газоснабдяване на Община „Марица”, подобект:
„Изграждане на главен разпределителен газопровод и разпределителен
газопровод - клон 1”, преминаващ през землището на с.Труд, община „Марица”,
Пловдивска област.
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 ПУП-Парцеларен план за обект: обект: „Газоснабдяване на
Община „Марица”, подобект: „Изграждане на главен разпределителен газопровод
и разпределителен газопровод - клон 1”, преминаващ през землището на с.Труд с
обща дължина 1074,5м., община „Марица”, Пловдивска област по следата на
вариант 1, нанесен върху приложен ПУП-ПП /парцеларен план/.
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: Инвестиционното намерение е във връзка с по-доброто
обслужване на населението и бизнеса. Ето защо, Общински съвет Марица намира
решението за целесъобразно.

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

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
23
23
23
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 93
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/Парцеларен план /ПП/ за обект: „Газоснабдяване на Община „Марица”, подобект:
„Отклонение от газоразпределителен газопровод клон 2 (Царацово, Радиново)
ТТР 5В 2.2011, преминаващ през имоти собственост на община „Марица”,
Пловдивска област.
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 ПУП-Парцеларен план за обект: обект: „Газоснабдяване на
Община „Марица”, подобект: „Отклонение от газоразпределителен газопровод
клон 2 (Царацово, Радиново) ТТР 5В 2.2011 2011, преминаващ през имоти
собственост на община „Марица”, Пловдивска област с обща държина 1 071м. в
землището на с.Царацово по следата на вариант единствен, нанесен върху
приложен ПУП-ПП /парцеларен план/.
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: Инвестиционното намерение е във връзка с по-доброто
обслужване на населението. Ето защо, Общински съвет Марица намира
решението за целесъобразно.

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

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
23
23
23
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 94
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” кадаещо
образуване на нова структурна единица/зона 637-Смф в землището на с.Калековец по
Общ устройствен план /ОУП/ на община „Марица”, местност ”Чокур конак”, област
Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, окончателен Общ
устройствен план на община „Марица” и правила и нормативи за прилагането му и
Решение №195 взето с протокол № 12 от 23.10.2012год. на Общински съвет ”Марица”
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.ОДОБРЯВА проект за изменение на Общ устройствен план на Община
„Марица” и образуване на нова структурна единица/зона 637-Смф /смесена
многофункционална устройствена зона/ с площ 84,4 дка., местност ”Чокур конак” по
кадастрална карта на с.Калековец, област Пловдив с обхват поземлени имоти 35300.2.1,
35300.2.2, 35300.2.3, 35300.2.4, 35300.2.5 и 35300.2.6 при запазване на устройствените
показатели по ОУП за този вид зона, както следва брутни Пз<35, Кинт<0,7 и Поз>30%
и нетни Пз<50, Кинт<1,0 и Поз>40%.
2.Решението да се обнародва в държавен вестник.
МОТИВИ: Поради възникнали инвестиционни намерения с Решение № 195
взето с протокол № 12 от 23.10.2012год. е дадено съгласие за образуване на нова
структурна единица 637-Смф по ОУП на община „Марица”, местност „Чокур конак” по
кадастрална карта на с.Калековец, област Пловдив. Постъпила е преписка в Община
„Марица” с вх.№ 53.01.42 от 28.02.2013 год. от ”ЧОКУР КОНАК”ООД за одобряване
на новата структурна единица 637-Смф, в която се намира ПИ 35300.2.1за който има
инициирано инвестиционно намерение за изграждане на „Изкуствена водна площ за
отглеждане на риба и аквакултури”. Проекта е изготвен съгласно чл.46, ал.5 от
Правилата и нормативите за прилагане на ОУП. Проектните разработки са приети на
ЕСУТ на Община „Марица” с протокол № 7, т.1 от 05.03.2013год. Приложено е
Решение № ПВ-89-ПР/2012год. на РИОСВ гр.Пловдив.
Предложеният проект за нова структурна единица 637-Смф /смесена
многофункционална устройствена зона/ на Общ устройствен план на Община
„Марица” обхваща площ 84,4 дка., с обхват поземлени имоти 35300.2.1, 35300.2.2,
35300.2.3, 35300.2.4, 35300.2.5 и 35300.2.6, местност ”Чокур конак” по кадастрална

карта на с.Калековец, област Пловдив, представлява мероприятие от публичен характер
съгласно чл.21,ал.1 от ЗОС. Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за
целесъобразно.

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

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
23
23
23
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 95
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ чрез открита процедура за подбор на проекти в рамките на приоритетна ос
I „Добро управление“, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и
партньорство при разработване и провеждане на политики“ на Оперативна
програма „Административен капацитет“ 2007-2013г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Дава съгласие Община „Марица” да кандидатства за финансиране по
Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос I „Добро
управление“, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при
разработване
и
провеждане
на
политики“,
Бюджетна
линия
BG051PO002/13/1.3-07
2. Възлага на Кмета на общината да организира подготовката на проекта за
кандидатстване, както и да извърши всички необходими правни и фактически
действия, свързани с кандидатстването и изграждането по т.1.
МОТИВИ: Открита е възможност за кандидатстване с проектни
предложения в рамките на приоритетна ос I „Добро управление“, подприоритет
1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики“ на Оперативна програма „Административен капацитет“ . Основната
цел на настоящата процедура е въвеждането на ефективни механизми (правила) за
мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики. В допълнение,
тази процедура следва да подпомогне подготовката на административните
структури на общинско ниво за качествено разработване и изпълнение на
стратегически документи, които са съобразени с интересите на местните
общности.
Съгласно Закона за регионално развитие общинския план за развитие е част
от системата от документи за стратегическо планиране и програмиране на
регионалното развитие. Той се разработва за 7-годишен период на действие и
определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината.
Финансирането на процеса на изработване, съгласуване с партньорите и
актуализиране се осъществява чрез бюджета на общината. Настоящата схема дава

възможност община „Марица” да финансира изготвянето на плана, правилата за
неговото прилагане и отчитане, както и на други важни стратегически документи
с безвъзмездни средства.
Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

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

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
23
23
23
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 96
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Марица с проектни предложения
по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подготовка на проекти за
подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.и, Приоритетна ос 1: Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с
над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски
агломерационни ареали
ОСНОВАНИЕ: На основание чл.17, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 10 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет Марица дава съгласието си община Марица да кандидатства с
проектно предложение по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подготовка
на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 екв.ж.", Приоритетна ос
1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи
в градски агломерационни ареали по Оперативна програма „Околна среда” 20072013г. за осигуряване на техническа помощ и пълна проектна готовност за
изграждане на интегиран воден цикъл на селo Маноле със следнoтo работнo
заглавиe: „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен
проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни
води на село Маноле, Община „Марица““.
2. Общински съвет „Марица” дава съгласие за покриване на всички допустими
разходи по горецитирания проект от общинския бюджет до момента на
верификация и възстановяване от ОП „Околна среда” 2007-2013г.
3. Общински съвет „Марица” дава съгласие за покриване от общинския бюджет
на средствата, необходими за изпълнение на проект „Техническа помощ за
подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на село Маноле, Община
„Марица“, които не се покриват от ОП „Околна среда” 2007-2013г., вкл.
собствения принос.

4. Упълномощава кмета на Община „Марица“ да предприеме всички
необходими действия по окомплектоване и предаване на проектнoтo
предложениe в срок и обем, регламентирани от Министерство на околната среда
и водите.
МОТИВИ: Целта на процедурата е да подпомогне общините да подготвят
качествени и пълни инвестиционни проекти за изграждане/ реконструкция/
модернизация на канализационни мрежи и/или пречиствателни станции за
отпадъчни води и в допълнение, където е необходимо, водоснабдителни мрежи
и/или пречиствателни станции за питейни води, с които впоследствие могат да
кандидатстват за финансиране по ОП "Околна среда" за инфраструктурни
проекти. Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

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

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
23
23
23
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 97
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Марица с проектни предложения
по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подготовка на проекти за
подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.и, Приоритетна ос 1: Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с
над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски
агломерационни ареали

ОСНОВАНИЕ: на основание чл.17, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 10 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет Марица дава съгласието си община Марица да кандидатства с
проектно предложение по схема за безвъзмездна финансова помощ
„Подготовка на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 екв.ж.”,
Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000
екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали по Оперативна програма
„Околна среда” 2007-2013г. за осигуряване на техническа помощ и пълна
проектна готовност за изграждане на интегиран воден цикъл на селo
Войводиново със следнoтo работнo заглавиe: „Техническа помощ за
подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на село
Войводиново, Община „Марица““.
4. Общински съвет „Марица” дава съгласие за покриване на всички допустими
разходи по горецитирания проект от общинския бюджет до момента на
верификация и възстановяване от ОП „Околна среда” 2007-2013г.
5. Общински съвет „Марица” дава съгласие за покриване от общинския бюджет
на средствата, необходими за изпълнение на проект „Техническа помощ за
подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на село Войводиново,
Община „Марица“, които не се покриват от ОП „Околна среда” 2007-2013г.,

вкл. собствения принос.
4. Упълномощава кмета на Община „Марица“ г-н Димитър Иванов да
предприеме
всички
необходими действия по окомплектоване и предаване на проектнoтo
предложениe
в
срок и обем, регламентирани от Министерство на околната среда и водите.
МОТИВИ: Целта на процедурата е да подпомогне общините да подготвят
качествени и пълни инвестиционни проекти за изграждане/ реконструкция/
модернизация на канализационни мрежи и/или пречиствателни станции за
отпадъчни води и в допълнение, където е необходимо, водоснабдителни мрежи
и/или пречиствателни станции за питейни води, с които впоследствие могат да
кандидатстват за финансиране по ОП "Околна среда" за инфраструктурни
проекти. Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за целесъбразно.

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 № 98
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Марица с проектни предложения по
схема за безвъзмездна финансова помощ "Подготовка на проекти за подобряване
и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации
между 2 000 и 10 000 е.ж.и, Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000
екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни
ареали
ОСНОВАНИЕ: Чл.17, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет Марица дава съгласието си община Марица да кандидатства с
проектно предложение по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подготовка
на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 екв.ж.", Приоритетна ос
1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи
в градски агломерационни ареали по Оперативна програма „Околна среда” 20072013г. за осигуряване на техническа помощ и пълна проектна готовност за
изграждане на интегиран воден цикъл на селo Рогош със следнoтo работнo
заглавиe: „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен
проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води на село Рогош, Община „Марица““.
6. Общински съвет „Марица” дава съгласие за покриване на всички допустими
разходи по горецитирания проект от общинския бюджет до момента на
верификация и възстановяване от ОП „Околна среда” 2007-2013г.
7. Общински съвет „Марица” дава съгласие за покриване от общинския бюджет
на средствата, необходими за изпълнение на проект „Техническа помощ за
подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на село Рогош, Община
„Марица“, които не се покриват от ОП „Околна среда” 2007-2013г., вкл.
собствения принос.

4. Упълномощава кмета на Община „Марица“ г-н Димитър Иванов да
предприеме
всички
необходими действия по окомплектоване и предаване на проектнoтo
предложениe
в
срок и обем, регламентирани от Министерство на околната среда и водите.
МОТИВИ: Целта на процедурата е да подпомогне общините да подготвят
качествени и пълни инвестиционни проекти за изграждане/ реконструкция/
модернизация на канализационни мрежи и/или пречиствателни станции за
отпадъчни води и в допълнение, където е необходимо, водоснабдителни мрежи
и/или пречиствателни станции за питейни води, с които впоследствие могат да
кандидатстват за финансиране по ОП "Околна среда" за инфраструктурни
проекти. Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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23
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ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 99
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Марица с проектни предложения по
схема за безвъзмездна финансова помощ "Подготовка на проекти за подобряване
и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации
между 2 000 и 10 000 е.ж.и, Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000
екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни
ареали
ОСНОВАНИЕ: На основание чл.17, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 10 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет Марица дава съгласието си община Марица да кандидатства с
проектно предложение по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подготовка
на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 екв.ж.", Приоритетна ос
1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи
в градски агломерационни ареали по Оперативна програма „Околна среда” 20072013г. за осигуряване на техническа помощ и пълна проектна готовност за
изграждане на интегиран воден цикъл на селo Калековец със следнoтo работнo
заглавиe: „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен
проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води на село Калековец, Община „Марица““.
8. Общински съвет „Марица” дава съгласие за покриване на всички допустими
разходи по горецитирания проект от общинския бюджет до момента на
верификация и възстановяване от ОП „Околна среда” 2007-2013г.
9. Общински съвет „Марица” дава съгласие за покриване от общинския бюджет
на средствата, необходими за изпълнение на проект „Техническа помощ за
подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на село Калековец,
Община „Марица“, които не се покриват от ОП „Околна среда” 2007-2013г.,

вкл. собствения принос.
4. Упълномощава кмета на Община „Марица“ г-н Димитър Иванов да
предприеме
всички
необходими действия по окомплектоване и предаване на проектнoтo
предложениe
в
срок и обем, регламентирани от Министерство на околната среда и водите.
МОТИВИ: Целта на процедурата е да подпомогне общините да подготвят
качествени и пълни инвестиционни проекти за изграждане/ реконструкция/
модернизация на канализационни мрежи и/или пречиствателни станции за
отпадъчни води и в допълнение, където е необходимо, водоснабдителни мрежи
и/или пречиствателни станции за питейни води, с които впоследствие могат да
кандидатстват за финансиране по ОП "Околна среда" за инфраструктурни
проекти. 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 № 100
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране от Национален доверителен
екофонд.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.6 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Община „Марица” да кандидатства пред Национален доверителен
екофонд - Национална схема за зелени инвестиции, Ос 1, за обект: Подобряване
на енергийната ефективност на ОУ "Дядо Иван Арабаджията", с.Царацово, общ.
„Марица”.
2. Възлага на Кмета на община „Марица” да организира и подготви
проектно предложение, с което да кандидатства пред Национален доверителен
екофонд - Национална схема за зелени инвестиции, Ос 1, за обект: Подобряване
на енергийната ефективност на ОУ "Дядо Иван Арабаджията", с.Царацово, общ.
„Марица”.
3. Да бъдат предвидени в бюджета на община „Марица” за 2013г.
необходимите средства за съфинансиране на проекта.
МОТИВИ: Фондът допринася за изпълнение на политиката на Българското
правителство и поетите от страната международни ангажименти в областта на
опазване на околната среда. Допустими са проекти, свързани с повишаване на
енергийната ефективност в сгради (изолация на външни стени, изолация на
покрив, подмяна на дограма, енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по осветление, ЕСМ
по прибори за измерване, контрол и управление, настройки, вкл. „температура с
понижение”, ЕСМ по сградни инсталации, соларни инсталации на сгради).
Безвъзмездното финансиране е до 90% от допустимите инвестиционни
разходи. Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

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

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
23
23
23
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 101
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране от Национален доверителен
екофонд.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.6 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
4. Община „Марица” да кандидатства пред Национален доверителен
екофонд - Национална схема за зелени инвестиции, Ос 1, за обект: „Подобряване
на енергийната ефективност и естетизация на детска градина на с.Маноле,
общ.„Марица”.
5. Възлага на Кмета на община „Марица” да организира и подготви
проектно предложение, с което да кандидатства пред Национален доверителен
екофонд - Национална схема за зелени инвестиции, Ос 1, за обект: „Подобряване
на енергийната ефективност и естетизация на детска градина на с.Маноле,
общ.„Марица”.
6. Да бъдат предвидени в бюджета на община „Марица” за 2013г.
необходимите средства за съфинансиране на проекта.
МОТИВИ: Фондът допринася за изпълнение на политиката на Българското
правителство и поетите от страната международни ангажименти в областта на
опазване на околната среда. Допустими са проекти, свързани с повишаване на
енергийната ефективност в сгради (изолация на външни стени, изолация на
покрив, подмяна на дограма, енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по осветление, ЕСМ
по прибори за измерване, контрол и управление, настройки, вкл. „температура с
понижение”, ЕСМ по сградни инсталации, соларни инсталации на сгради).
Безвъзмездното финансиране е до 90% от допустимите инвестиционни
разходи. Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

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

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
23
23
23
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 102
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране от Национален доверителен
екофонд.

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.6 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
7. Община „Марица” да кандидатства пред Национален доверителен
екофонд - Национална схема за зелени инвестиции, Ос 1, за проект за Прилагане
на енергоспестяващи мерки по уличното осветление на територията на община
„Марица”.
8. Възлага на Кмета на община „Марица” да организира и подготви
проектно предложение, с което да кандидатства пред Национален доверителен
екофонд - Национална схема за зелени инвестиции, Ос 1, за проект за Прилагане
на енергоспестяващи мерки по уличното осветление на територията на община
„Марица”.
9. Да бъдат предвидени в бюджета на община „Марица” за 2013г.
необходимите средства за съфинансиране на проекта.

МОТИВИ: Фондът допринася за изпълнение на политиката на Българското
правителство и поетите от страната международни ангажименти в областта на
опазване на околната среда. Допустими са проекти, свързани с повишаване на
енергийната ефективност в сгради (изолация на външни стени, изолация на
покрив, подмяна на дограма, енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по осветление, ЕСМ
по прибори за измерване, контрол и управление, настройки, вкл. „температура с
понижение”, ЕСМ по сградни инсталации, соларни инсталации на сгради).
Безвъзмездното финансиране е до 90% от допустимите инвестиционни
разходи.

Община „Марица” има готовност да подаде документи за проект за
Прилагане на енергоспестяващи мерки по уличното осветление на територията на
община „Марица”. Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за
целесъобразно.

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

Въздържали се
Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против

0
29
23
23
23
0

/А. Иванова/

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 103
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение и изпълнение
на Общински план за развитие на Община „Марица“ за 2012 год.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 4 от Закона за

регионалното развитие.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.Одобрява Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Общински план
за развитие на Община „Марица“ за 2012 год.

МОТИВИ: С оглед изпълнението на разпоредбите на Закона за
регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане е изработен годишен
доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие. Ето
защо, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

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

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
23
23
23
0
0

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 104
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в
Община „Марица” за периода 2013г.-2015г.

ОСНОВАНИЕ: чл. 21,ал.1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал.3
от ЗСП и чл.36 б”, ал.1 и ал.4 от ППЗСП
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Приема Стратегия за развитие на социалните услуги в Община „Марица”
за периода 2013г.-2015г.
2. Приема Годишен-план програма за развитие на социалните услуги на
територията на Община "Марица", Област Пловдив 2013-2014 година
МОТИВИ: Стратегията проектира развитието както на социалните услуги,
така и на пакет от общински политики за социално включване, насочени към
устойчиви решения на проблемите на рисковите групи в общината. Тя обхваща
планирането на конкретни социални услуги за всички възрасти уязвими групи и е
фокусирана в по-голяма степен върху децата, хората с увреждания и старите хора.
Стратегията покрива необходимостта от социални услуги във всички населени
места от Община „Марица”, като специално внимание е отделено на тези, в които
има установена силна потребност и с недостатъчно разкрити до сега социални
услуги. Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

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

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
23
23
23
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 105
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Приемане на решение за изменение на решение на Общински съвет
№ 11, взето с протокол № 1 от 22.01.2013 г.
ОСНОВАНИЕ: На 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, във връзка с
Анекс I от 05.12.2012 г. към Договор № 16/321/00815 от 20.12.2010 г. за отпускане
на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР).
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Изменя т. 1 от решение на Общински съвет № 11, взето с протокол № 1 от
22.01.2013 г., както следва:
„1. Упълномощава Кмета на Община „Марица“ ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ
да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване
в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция в размер на 412 613,74 лв.
(четиристотин и дванадесет хиляди шестстотин и тринадесет лева и
седемдесет и четири стотинки) за обезпечаване на 110% от стойността на
допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 16/321/00815 от 20.12.2010 г. по мярка 321 „Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони“ за проект „Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в с. Бенковски,
Община „Марица“, сключен между Община „Марица“ и ДФ „Земеделие“ –
Разплащателна агенция.”
2. Останалите непроменени клаузи на решение № 11, взето с протокол № 1 от
22.01.2013 г. остават в сила.
МОТИВИ: В резултат от проведени тръжни процедури по проект
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
с.Бенковски, Община „Марица“ с Анекс I от 05.12.2012 г. към Договор №

16/321/00815 от 20.12.2010 г. се променя размерът на първоначално одобрената
безвъзмездна финансова помощ, представляващи 100% от целия размер на
одобрената инвестиция, като същата е намалена от 4 024 848,00 лв. (четири
милиона двадесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и осем лева) на 3 751
034,00 лв. (три милиона седемстотин петдесет и една хиляди и тридесет и четири
лева).
Община „Марица“ следва да подаде искане за финансиране на разходи за
ДДС към заявка за авансово плащане до Държавен фонд „Земеделие“ –
Разплащателна агенция. Към същата се прилагат запис на заповед в оригинал,
издаден от Кмета на Общината, в размер на 110% от стойността на заявеното
авансово плащане на ДДС за срока на договора между ползвателя Община
„Марица“ и ДФЗ-РА, удължен с шест месеца, както и решение на Общинския
съвет за одобрение на запис на заповед.
Авансовото плащане по проекта е за сумата от 1 875 517,00 лв.,
съставляваща 50% от общия размер на одобрената безвъзмездна финансова
помощ. Дължимият ДДС е в размер на 375 103,40 лв.
Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

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

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
23
23
23
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 106
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: Промяна на числеността и структурата на Дейност „Общинска
администрация” при Община „Марица” – област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Увеличава общата численост на дейност „Общинска администрация”, от
118 щ. бр. на 121,5 щ. бр. считано от 01.04.2013 г., съгласно Приложение № 1.
Увеличението е с 3,5 щ. бр. дофинансирани с местни приходи, както следва: 1 щ.
бр. в Дирекция „Местни приходи”,
1 щ. бр. в Дирекция „УТ”, 0,5 щ. бр. в
Дирекция „Обща администрация” и с 1 щ. бр. на пряко подчинение на Кмета.
2. Общинският съвет утвърждава структурата на Община „Марица”
съгласно Приложение № 2.
3. Възлага на кмета на Община „Марица” да отрази в длъжностното
разписание промените в числеността и структурата на общината съгласно
Приложение № 1 и Приложение № 2.
МОТИВИ: Във връзка с настъпилите значителни изменения в
нормативната база в Закона за държавния служител, приетия нов класификатор на
длъжностите в администрацията и наредбата за неговото прилагане, в сила от
01.07.2012 г. се предприеха действия за анализ на действащата структура на
общинската администрация, преразгледаха се функциите на персонала и се
направи оценка на натоварването на дирекциите и служителите във връзка с
увеличаване обема на работа в Общината.

Като се вземат предвид промените в Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс и с оглед на засилване на експертния потенциал и нарасналата
необходимост от преразпределяне на някои от основните дейности, реализирани в
Община „Марица”, Общински съвет Марица намира решението за
целесъобразно.

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

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
20
20
20
0
0

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 107
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО: 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:
Дейности дофинансирани с местни приходи
Дейност 122 Общинска администрация
§§ 01-01
+ 20 808 лв.
§§ 02-01
- 5 660 лв.
§§ 05-51
+ 2 015 лв.
§§ 05-60
+
730 лв.
Дейност 998 Резерв
§§ 97-00
- 17 893 лв.
Промяната в §§ 01-01 да се отрази в Решение № 49 /26.02.2013г. като
сумата се раздели поравно за месеците от април до декември включително.
МОТИВИ: С докладна записка вх. № ОбС-103/11.03.2013г., е предложена
промяна в числеността и структурата на дейност „Общинска администрация“ при
община Марица, което ще доведе до необходимостта от актуализация на
бюджета. Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за
целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
21
21
21
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 108
Взето с протокол № 4 от 21.03.2013 г.
ОТНОСНО:
ОСНОВАНИЕ:
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
МОТИВИ:

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

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29

