ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

РЕШЕНИЕ№1
Взето с протокол № 1 от 22.01.2012 г.
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 258, взето с протокол № 15 от
18.12.2012 г. за откриване на процедура по безплатно предоставяне за ползване на
земя от общинския поземлен фонд на Народно читалище „Дядо Иван Арабаджията
1926 г.”- с. Царацово, Община „Марица” – област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл. 45, ал. 7; вр. с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; вр. с чл. 14, ал. 2 от Закона за
общинската собственост и чл. 24 а, ал. 6, т. 4 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи; вр. с § 6. (Предишен § 5 - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) от
Закона за народните читалища; вр. с чл. 21, т. 4 от Закона за народните читалища;
вр. с писмо с изх. № АК-01-158/12 г.#2 от 04.01.2013 год. на Областен управител на
област Пловдив
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 258, взето с протокол №
15 от 18.12.2012 г. за откриване на процедура по безплатно предоставяне за
ползване на земя от общинския поземлен фонд на Народно читалище „Дядо Иван
Арабаджията 1926 г.”- с. Царацово, Община „Марица” – област Пловдив, което
придобива следното съдържание:
„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация; вр. с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и
чл. 24 а, ал. 6, т. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
вр. с § 6. (Предишен § 5 - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) от Закона за народните читалища;
вр. с чл. 21, т. 4 от Закона за народните читалища; вр. с писмо с изх. № АК-01158/12 г.#2 от 04.01.2013 год. на Областен управител на област Пловдив.,
Общински съвет „Марица” – област Пловдив:
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за
безвъзмездно отдаване под наем на Народно читалище „Дядо Иван Арабаджията
1926 г.”- с. Царацово за срок до 10 /десет/ години на земеделска земя от общинския
поземлен фонд, както следва:
- Поземлен имот № 78080.35.29 с обща площ от 50,503 дка, с трайно
предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Нива” в
местността „Драганица”, при граници и съседи: ПИ № 78080.142.123; ПИ №
78080.35.15; ПИ № 78080.35.119; ПИ № 78080.35.121; ПИ № 78080.35.16 по

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на
Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за частна общинска собственост
№ 1678 от 28.12.2011 г.
2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив предоставя правото на
Народно читалище „Дядо Иван Арабаджията 1926 г.”- с. Царацово за отдаване под
наем на описания в т. 1. от настоящето решение общински поземлен имот, като
приходите от отдаването му се използват за постигане на определените в устава на
читалището цели и от тях не се разпределя печалба.
3. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община
„Марица” след влизане в сила на решението по т. 1. да започне процедура по
сключване на договор с Народно читалище „Дядо Иван Арабаджията 1926 г.”- с.
Царацово за безвъзмездно отдаване под наем на описаният в т. 1 от настоящето
решение общински поземлен имот и предаването и приемането му чрез приемопредавателен протокол по образец, утвърден от Министъра на регионалното
развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието с Наредба № 8 от
17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост,
на досие на имот – общинска собственост и на регистрите, предвидени в закона за
общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и
съхраняването им (обн. ДВ. Бр. 1 от 5 януари 2010 г.).
4. При възникване на спешна необходимост от имота по т. 1. за държавни или
общински нужди, Общината след решение на Общинския съвет възстановява
правото си за управление и разпореждане с него, което следва да залегне като
клауза за прекратяване на договора по т. 3 от настоящето решение. Ето защо,
Общински съвет „Марица”, намира решението за целесъобразно.
МОТИВИ: Със свое писмо с изх. № АК-01-158/12 г. от 04.01.2013 год.
Областния управител на област Пловдив връща за ново обсъждане Решение № 258,
взето с протокол № 15 от 18.12.2012 г. за откриване на процедура по безплатно
предоставяне за ползване на земя от общинския поземлен фонд на Народно
читалище „Дядо Иван Арабаджията 1926 г.”- с. Царацово, 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.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
27
27
27
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

РЕШЕНИЕ№2
Взето с протокол №1 от 22.01.2013 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
17806.501.1691 – частна общинска собственост по кадастралната карта и
кадасатрални регистри на с. Граф Игнатиево, Община “Марица”- област
Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от
ЗОС и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС Общински съвет „Марица”- област
Пловдив определя пазарна цена на имота в размер на 29 425 лева, без ДДС
(двадесет и девет хиляди четиристотин двадесет и пет лева без ДДС), по 25
лв/кв.м. без ДДС).
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се
извърши продажба на ПИ № 17806.501.1691 с площ 1177 кв.м., с трайно
предназначение “Урбанизирана територия”, НТП “Ниско застрояване (до 10м)” по
кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф Игнатиево, област Пловдив,
одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на
АГКК-София, при граници: ПИ № 501.1629; ПИ № 501.1260; ПИ № 501.1690; ПИ
№ 501.1265, съответстващ на УПИ VІ-стоп.дейности, кв.84 по действащия
регулационен план на с.Граф Игнатиев, актуван с Акт за частна общинска
собственост № 1509/12.05.2011 година, надлежно вписан в служба по вписванията
– гр. Пловдив за сумата 29 425 лева, без ДДС (двадесет и девет хиляди
четиристотин двадесет и пет лева без ДДС), по 25 лв/кв.м. без ДДС). Данъчна
оценка на имота е в размер на 4843,50 лева (четири хиляди осемстотин четиридесет
и три лева и 50 ст.).
3. Продажбата по т. 2 да се извърши съгласно чл. 78 ал. 1 и 2 от Наредбата
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез
публичен търг с явно наддаване.
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.
5. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС се
дължат от купувача на имота по т.1.
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на
публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба
съобразно действащото законодателство.

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен интерес
за закупуване на имота от страна на купувач. С Решение № 245, взето с протокол
№15/18.12.2012 ОбС "Марица” поземлен имот № 17806.501.1691 е включен в
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска
собственост за 2012 година в „Постъпили предложения от кметски съвети, кметове
на населени места и общинска администрация за започване на процедура за
продажба по чл.35 от ЗОС” като имот, за който общината има намерение да открие
процедура за продажба с оглед осигуряване приходната част на бюджета на
общината.Ето защо Общински съвет Марица, намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
28
Гласували
28
За
28
Против
0
Въздържали се
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

РЕШЕНИЕ№3
Взето с протокол № 1 от 22.01.2013 г.

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на строеж върху общински
урегулиран поземлен имот № 73242.501.1545 по кадастралната карта на с.Труд за
построяване на открит спортен обект „Спортно-стрелкови коридор”.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.5 от Закона за
общинската собственост и чл.92 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие за откриване на
процедура за учредяване безсрочно безвъзмездно право на строеж върху поземлен
имот с идентификатор № 73242.501.1545, находящ се в с. Труд, община „Марица”,
област Пловдив, с площ от 42976 кв.м. по кадастрална карта и кадастрални
регистри, одобрени, със Заповед № РД-18-76 от 20.11.2007 год. на Изпълнителния
директор на АГКК-София, с трайно предназначение „Урбанизирана територия”, и
начин на трайно ползване „Спортно игрище”, съответстващ на УПИ ХІ-ловно
стрелбище, кв.96 по ЗРП при граници на имота: ПИ № 34.12, ПИ № 501.1892, ПИ
№ 501.1922, актуван с Акт за ЧОС 0795-17/16.03.2009 година на сдружение с
обществено-полезна дейност с наименование Ловно-рибарско дружество „Сокол” –
Пловдив, с адрес на управление: гр.Пловдив, бул. „България” № 144 за построяване
на открит спортен обект „Коридор за стрелба с нарезно оръжие” със застроена
площ 48 кв.м.
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на
гореописаното безвъзмездно право на строеж, съгласно изискванията на Закона за
общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество

МОТИВИ: Изгражването на спортно стрелбище е необходимо във връзка с
провеждане на курсове за придобиване право на подборно ловуване, за подготовка
и провеждане на практически изпит по стрелба с нарезна ловна пушка, съгласно
условията на чл.18, ал.2, т.3 от ППЗЛОД. 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
27
27
26
0
1

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

РЕШЕНИЕ№4
Взето с протокол № 1 от 22.01.2013 г.
ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на строеж върху общински
урегулиран поземлен имот № 73242.501.1545 по кадастралната карта на с.Труд за
построяване на обект „Едноетажна обслужваща сграда-общежитие”.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 и 2 от Закона за
общинската собственост и чл.87 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие за откриване на процедура за
учредяване безсрочно възмездно право на строеж върху поземлен имот с
идентификатор № 73242.501.1545, находящ се в с. Труд, община „Марица”, област
Пловдив, с площ от 42976 кв.м. по кадастрална карта и кадастрални регистри,
одобрени, със Заповед № РД-18-76 от 20.11.2007 год. на Изпълнителния директор
на АГКК-София, с трайно предназначение „Урбанизирана територия”, и начин на
трайно ползване „Спортно игрище”, съответстващ на УПИ ХІ-ловно стрелбище,
кв.96 по ЗРП при граници на имота: ПИ № 34.12, ПИ № 501.1892, ПИ № 501.1922,
актуван с Акт за ЧОС 0795-17/16.03.2009 година за построяване на обект
„Едноетажна обслужваща сграда-общежитие” със застроена площ 232 кв.м., чрез
публичен търг с явно наддаване, като одобрява и определя начална тръжна цена
60,00 лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната застроена площ на
отстъпеното право на строеж.
2. Общински съвет „Марица”-Пловдив одобрява определената обща цена на
отстъпеното право на строеж за построяване на обект „Едноетажна обслужваща
сграда-общежитие” със застроена площ 232 кв.м. в размер на 13 920 лева
(тринадесет хиляди деветстотин и двадесет лева/.
3. 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: В общинската администрация е постъпила молба от доц. д-р

Васил Паница в качеството му на председател на УС на ЛРД „Сокол”-Пловдив,
съдържаща воля за учредяване право на строеж за построяване на едноетажна
обслужваща сграда със ЗП 232 кв.м. върху общински поземлен имот №
73242.501.1545 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Труд, област
Пловдив, съответстващ на УПИ ХІ-ловно стрелбище, кв.96 по ЗРП.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
29
29
29
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

РЕШЕНИЕ№5
Взето с протокол № 1 от 22.01.2013 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно
ползване на ПИ № 73242.62.52, публична общинска собственост по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община „Марица” област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-76 от 20.11.2007 г. на
Изпълнителния директор на АГКК.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация; във връзка с чл. 78 а от Правилника за прилагане на
закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна на
начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се промени от
„Напоителен канал” във „Ведомствен път” на поземлен имот, както следва:
- Поземлен имот с идентификатор № 73242.62.52 (стар идентификатор имот пл.
№ 0.759) с площ от 3,299 дка, с трайно предназначение „Територия, заета от води и
водни обекти” и с начин на трайно ползване „Напоителен канал” в местността
„Герена”, при граници и съседи: ПИ № 73242.62.728; ПИ № 73242.614.11; ПИ №
73242.62.66; ПИ № 73242.62.726; ПИ № 73242.614.8; ПИ № 73242.62.21; ПИ №
73242.62.730; ПИ № 73242.62.731 по кадастралната карта на с.Труд, одобрена със
Заповед № РД-18-76 от 20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София,
актуван с акт за публична общинска собственост № 1973 от 09.01.2013 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: Искането на заявителите е свързано с това, че общинския канал
представлява част от вътрешно канална мрежа на стара напоителна система, която

не е действаща, граничи и обслужва само собствените им имоти с променено
предназначение и на терен отдавна е заличен и не се използва като напоителен
канал, а като път и поради това, че общински поземлен имот № 73242.62.52 с
начин на трайно ползване „Напоителен канал” по кадастралната карта на с.Труд,
одобрена със Заповед № РД-18-76 от 20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на
АГКК-София от години се използва като път от „Валерий СиМ Груп” АД, гр.
София; „Виникс” ООД, гр. Пловдив и „Алпер България” ООД, гр. Разград,
граничи и обслужва само собствените им имоти с променено предназначение и на
терен отдавна е заличен и не се използва като напоителен канал, а като път с цел
ефективното му и ефикасно използване. 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
29
29
29
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

РЕШЕНИЕ№6
Взето с протокол № 1 от 22.01.2013 г.
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на Областна
дирекция „Полиция” – гр.Пловдив за нуждите на РПУ с.Труд на вещ - общинска
собственост – лек автомобил марка „ВАЗ 2121” с държавен контролен номер РВ
7755 АС.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.12, ал.3 от Закона за
общинската собственост, чл.74, ал.4 от НПУРОИ, вр. чл.3, чл.9, ал.1, т.2 и чл.14,
ал.2 от Закона за Министерство на вътрешните работи.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” предоставя безвъзмездно за управление на
Областна дирекция „Полиция” – гр.Пловдив, с цел обезпечаване необходимостта
от автомобилен транспорт за осъществяване функциите на РПУ с.Труд подробно
описаната по-долу вещ общинска собственост, както следва: Лек автомобил марка
„ВАЗ 2121, модел „НИВА-221”, с държавен контролен номер РВ 7755 АС, шаси №
ХТА212100F0444564, цвят бял.
2. Гореописаната вещ се предоставя за управление безсрочно, но под условие,
че се ползва единствено за целта, за която е предоставена, като собствеността й не
може да бъде придобивана по давност или по друг начин. Ако вещта не се използва
по предназначение Областна дирекция „Полиция” – гр.Пловдив се задължава да
предаде незабавно фактическото й владение на Община „Марица”.
3. Възлага на кмета на Община „Марица” и го упълномощава да предприеме
необходимите действия за предоставяне управлението на вещта при условията на
т.1 и 2 и да предаде фактическото владение на Областна дирекция „Полиция” –
гр.Пловдив с цел обезпечаване необходимостта от автомобилен транспорт за
осъществяване функциите на РПУ с.Труд.
МОТИВИ: С цел обезпечаване необходимостта от автомобилен транспорт за
осъществяване функциите на Районно полицейско управление с.Труд териториалното подразделение на Областна дирекция „Полиция” – гр.Пловдив на
територията на Община „Марица”, представляваща самостоятелно юридическо
лице на бюджетна издръжка, и отчитайки обстоятелствата, че подробно описаната
по-долу вещ – общинска собственост не е необходима за нуждите на органите на

общината или на юридически звена и лица на общинска бюджетна издръжка,
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
29
29
29
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

РЕШЕНИЕ№7
Взето с протокол № 1 от 22.01.2013 г.
ОТНОСНО: Кандидатстване по проект „Красива България” 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
Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” на проект
„Красива България” за ремонт и подобряване на енергийната ефективност
на ЦДГ „Мечта” в с.Маноле, Община „Марица”.
2. Дава съгласие Община «Марица» да кандидатства за финансиране по
Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” на проект
„Красива България” за ремонт и подобряване на енергийната ефективност
на ОУ „Дядо Иван Арабаджията” в с.Царацово, Община „Марица”.
3. Община „Марица” да съфинансира проекта с 52% от стойността му.
4. 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 по т.1. и т. 2.
МОТИВИ: За бюджет 2013г. на проекта е предвидена възможност да се
кандидатства по Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”.
Допустими кандидати са общинските администрации за дейности по ремонт и
реконструкция
на сгради за обществено обслужване в областта на
здравеопазването, социалните грижи, образованието и на прилежащите им
пространства.
Максималната обща стойност на бюджета за един кандидатстващ за
финансиране обект е 300 000 лв. с ДДС. Съфинансиращата вноска от кандидата е
минимум 50% като бенефициентът може да получи не повече от 100 000 лв. с ДДС.
При спазване на изискванията на програмата Община „Марица” ще

кандидатства за ремонт и подобряване на енергийната ефективност на ЦДГ
„Мечта” в с.Маноле и ОУ «Дядо Иван Арабаджията» в с. Царацово. С реализацията
на проекта ще се изпълнят непосредствените цели на ПКБ за създаване на временна
заетост при реализацията на обекти на социалната и градската инфраструктура и
ще се подобри качеството на живот и средата за работа и обитаване чрез
обновяване на съществуващия сграден фонд, ще се укрепи сътрудничеството
между органите на централната и местната власт чрез разширяване потенциала на
местните администрации при изпълнение на проекти и провеждане на активни
политики на пазара на труда. 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
29
29
29
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

РЕШЕНИЕ№8
Взето с протокол № 1 от 22.01.2013 г.
ОТНОСНО: Изменение на Решение №203 , взето с протокол № 12 от
23.10.2012 г. на Общински съвет „Марица” – област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
I. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение №203 , взето с протокол
№ 12 от 23.10.2012 г. като точка втора точка придобива следното съдържание:
ІІ.Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ под
формата на средства за пътуване изплатими наведнъж или на части срещу
представена закупена карта или фактура за учебната 2012/2013г на:
Николай Асенов Ангелов от с. Бенковски
Нина Георгиева Генова от с. Царацово
Илиян Мартинов Войтишев от с. Царацово
МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че картите за пътуване се издават за
срок от един месец, а фактурите за пътуване - за срок не по-голям от три месеца.
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
29
29
29
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

РЕШЕНИЕ№9
Взето с протокол № 1 от 22.01.2013 г.
ОТНОСНО: Изменение на Решение №267 , взето с протокол № 15 от
18.12.2012 г. на Общински съвет „Марица” – област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
I. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение №267 , взето с протокол
№ 15 от 18.12.2012 г. като точка първа придобива следното съдържание:
ІІ.Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ под
формата на средства за пътуване изплатими наведнъж или на части срещу
представена закупена карта или фактура за учебната 2012/2013г на:
Иван Емилов Василев, Иванка Гришева Ботова, Александрина Александрова
Самунджи,
Атанас Димитров Кратунков , Недялка Петрова Димитрова , Десислава
Славчева Пиронкова от с. Труд.
Иван Георгиев Георгиев , Иван Митков Петков , Марио Запрянов Трифонов
от с. Ясно поле
Калофер Николаев Колев , Мария Николаева Колева от с. Маноле
Даниела Иванова Шишкова от с. Бенковски
МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че картите за пътуване се издават за
срок от един месец, а фактурите за пътуване - за срок не по-голям от три месеца.
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
29
29
29
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 10
Взето с протокол № 1 от 22.01.2012 г.
ОТНОСНО: Предложение за отпускане на временен безлихвен заем за
изпълнение на договор№ESF-1103-06-07-0032 от 08.01.2013г. по проект
BG051PO001-1.1.06 „Ново начало – от образование към заетост.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т.10 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На основание чл. 21, ал. 1, т.10 от ЗМСМА отпуска временен безлихвен заем
от бюджета на Община „Марица” за изпълнението на дейности по проект „Ново
начало – от образавание към заетост”, договор №ESF-1103-06-07-0032 от
08.01.2013г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20072013г., в размер на 6 000 лв месечно, със срок на възстановяване след приключване
на договора и възстановяване на направените разходи от страна на Агенция по
заетостта.
МОТИВИ: Осигуряването на финансови средства ще осигури изпълнение на
дейностите по проекта и задълженията на Община „Марица” за навременно
изплащане на трудовите възнаграждения на наетите лица. 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
29
29
29
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 11
Взето с протокол № 1 от 22.01.2013 г.
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Марица в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане за финансиране на
разходи за ДДС след извършено авансово плащане по договор № 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.
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 и на основание
договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/00815 от 20.12.2010 г. по
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката на 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, седалище и адрес на управление: гр. София,
бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен
номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен
Андонов Порожанов.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Упълномощава Кмета на Община Марица ДИМИТЪР ИВАНОВ
ИВАНОВ да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на
предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на
442 733.28 лв. (читиристотин четиридесет и две хиляди седемстотин тридесет и
три лева и 28 ст.) 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 на 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. Възлага на Кмета на Община Марица да подготви необходимите
документи за получаване на допустимия ДДС към авансовото 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 на 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, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар
Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС
№ BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов
Порожанов и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
МОТИВИ: Договор № 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.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
29
29
29
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 12
Взето с протокол № 1 от 22.01.2013 г.
ОТНОСНО: Разрешение изработването на ПУП - Парцеларен план на
проектна кабелна линия 20 kv за обект: Централа за производство на електрическа
енергия от Биомаса, във връзка с искане от „БИЛД ИНВЕСТ СИТ” ООД,
представлявано от управителя Тодор Дойков Илиев с вх. № 53-01-560(3) от
16.01.2013 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 за обект: „Трасе за подземен ел. кабел 20 kv” от БКТП за обект:
„Централа за производство на електрическа енергия от биомаса” в поземлен имот с
пълен идентификатор 73242.172.115, местност”Тънкия път” по кадастралната
карта на с. Труд, община „Марица” до ЖР стълб на ВЛ 20 kv, съгласно чл.108,
ал.5, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ.
2.Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП –
Парцеларен план.
3. Възлага на Кмета на Община „Марица” да издаде заповед, с която да се
определят техническите изисквания към проекта за ПУП – Парцеларен план 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.124б, ал.2 от Закона за
устройство на територията.
МОТИВИ: Постъпило е в деловодството на общината искане с вх. № 53-01560(3) от 16.01.2013 г. от „Билд Инвест Сит” ООД, представлявано от Тодор
Дойков Илиев в качеството му на управител, собственик на поземлен имот с пълен
идентификатор 73242.172.115, местност „Тънкия път” по кадастралната карта на с.
Труд, община „Марица” – област Пловдив, с което се иска съгласие за разрешаване
изработването на ПУП - Парцеларен план за обект: „Трасе за подземен ел. кабел 20
kv” от БКТП за обект „Централа за производство на електрическа енергия от
биомаса”. Към заявлението са приложени НА № 144 том 74 рег. 26588 дело 13465
от 02.11.2012 г., вписан в АВ Служба по вписванията – гр. Пловдив, легитимиращ
„Билд Инвест Сит” ООД, като собственик на ПИ 73242.172.115 по КК на с. Труд,
скица № 1245/16.01.2013 г. издадена от Служба по геодезия, картография и

кадастър и Техническо задание. 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
29
29
29
0
0

