ООБЩИНСКИ СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 159
Взето с протокол № 11 от 27.09.2012 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
11845.16.7, частна общинска собственост на Община „Марица” - област Пловдив
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, област
Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр. чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС
и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява определената пазарна оценка
на имота в размер 315 000 лева, без ДДС (триста и петнадесет хиляди лева, без
ДДС, по 18 лв/кв.м.).
2. 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
700 040 лева, без ДДС /по 40 лв/кв.м./.
3. Общински съвет „Марица” открива процедура по продажба на поземлен
имот № 11845.16.7 е с площ от 17 501 кв.м., с трайно предназначение: „Земеделска
територия” и начин на трайно ползване “Нива”, ІV категория, в местността “Када
пара” при граници и съседи: ПИ № 16.10; ПИ № 16.6; ПИ № 16.9; ПИ № 16.133;
ПИ № 16.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново,
община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-99/12.11.2008
г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актуван като частна общинска
собственост с Акт за общинска собственост № 0939-02/07.08.2009 г. за сумата 700
040 лева, без ДДС (седемстотин хиляди и четиридесет лева, без ДДС, по 40
лв/кв.м.).
Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.16.7 е 2 596,30 лева (две хиляди
петстотин деветдесет и шест лева и тридесет стотинки)
4.Продажбата по т.3 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.
5. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.
6. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС се
дължат от купувача на имота по т.4.
7. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен

търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба съобразно
действащото законодателство.
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен интерес за
закупуване на имота от страна на купувач и с цел осигуряване на приходи за
общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от общинските
дейности и съответното населено място, кметският съвет прави предложение
пазарната цена на имота да бъде в размер на 40 лв/кв.м.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 160
Взето с протокол № 11 от 27.09.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на решение за отдаване под наем на част от терен публична
общинска собственост – за поставяне на преместваем обект – КАФЕ -МАШИНА
АВТОМАТ в с. Трилистник, 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.1,4
от НРУППОТДОДТ на община “Марица”.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” дава съгласие да бъде проведен търг за отдаване
под наем за срок от пет години на част от терен публична общинска собственост
– с площ за разполагане 1кв.м. в югозападната част на имот №73122.501.87 с
идентификатор №73122.501.87, с обща площ от 1372кв.м., с НТП - За друг
обществен обект, комплекс, със съседни самостоятелни обекти - №73122.501.415 улица, №73122.501.404 - площад, №73122.501.417 - улица, №73122.501.86 –
поземлен имот към съществуваща сграда №73122.501.87.2/културен дом/ за
поставяне на преместваем обект /кафе-машина автомат/, с административен адрес
на имота: с.Трилистник, по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с.Трилистник, одобрени със Заповед № РД 18-14/19.02.2008г. на Изпълнителния
директор на АГКК – София, който имот е актуван като публична общинска
собственост с Акт №03/01.02.2001г.
ІІ. Отдаването под наем на описаното в т.І. част от терен публична общинска
собственост – с площ за разполагане 1кв.м. в югозападната част на имот
№73122.501.87 с идентификатор №73122.501.87, с обща площ от 1372кв.м., с НТП
- За друг обществен обект, комплекс, със съседни самостоятелни обекти №73122.501.415 - улица, №73122.501.404 - площад, №73122.501.417 - улица,
№73122.501.86
–
поземлен
имот
към
съществуваща
сграда
№73122.501.87.2/културен дом/ за поставяне на преместваем обект /кафе-машина
автомат/, с административен адрес на имота: с.Трилистник, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с.Трилистник, одобрени със Заповед № РД 1814/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, който имот е

актуван като публична общинска собственост с Акт №03/01.02.2001г. 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 №30, взето с протокол №3 от 01.03.2005
година.
ІІІ. 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 търговската услуга необходима
на жителите на с.Трилистник. 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”

Р Е Ш Е Н И Е № 161
Взето с протокол № 11 от 27.09.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на решение за отдаване под наем на помещение - част от
нежилищна сграда - публична общинска собственост – с трайно предназначение
„За делова и административна дейност” в с. Калековец, 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.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” дава съгласие да бъде проведен търг за отдаване
под наем за срок от пет години на помещение с идентификатор
35300.502.412.1.9 с площ 40.00кв.м., предназначение на самостоятелния обект: За
делова и административна дейност /за интернет зала/, със съседни
самостоятелни обекти в сградата - на същия етаж: 35300.502.412.1.10,
35300.502.412.1.3, 62858.501.174.2.8, под обекта: 35300.502.412.1.1, над обекта:
35300.502.412.1.11, намиращо се в Административна, делова сграда със
застроена площ 416кв.м. на 3 етажа с идентификатор 35300.502.412.1, построена
в поземлен имот с идентификатор 35300.502.936 с площ по скица 15876 кв.м.,
парцел ІІІ - адм. и КОО, кв.30 с административен адрес на имота: с.Калековец,
п.к.4147, пл. “Възраждане”, ет.2 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с.Калековец, одобрени със Заповед № РД 18-13/19.02.2008г. на
Изпълнителния директор на АГКК – София, който имот е актуван като публична
общинска собственост с Акт №7/29.07.1999г.
ІІ. Отдаването под наем на описаното в т.І. помещение с идентификатор
35300.502.412.1.9 с площ 40.00кв.м., предназначение на самостоятелния обект: За
делова и административна дейност /за интернет зала/, със съседни
самостоятелни обекти в сградата - на същия етаж: 35300.502.412.1.10,
35300.502.412.1.3, 62858.501.174.2.8, под обекта: 35300.502.412.1.1, над обекта:
35300.502.412.1.11, намиращо се в Административна, делова сграда със
застроена площ 416кв.м. на 3 етажа с идентификатор 35300.502.412.1, построена

в поземлен имот с идентификатор 35300.502.936 с площ по скица 15876 кв.м.,
парцел ІІІ - адм. и КОО, кв.30 с административен адрес на имота: с.Калековец,
п.к.4147, пл. “Възраждане”, ет.2 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с.Калековец, одобрени със Заповед № РД 18-13/19.02.2008г. на
Изпълнителния директор на АГКК – София, който имот е актуван като публична
общинска собственост с Акт №7/29.07.1999г. 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 №30, взето с протокол №3 от 01.03.2005 година.
ІІІ. Упълномощава Кмета на Община “Марица” - Област Пловдив да
организира и проведе търга за отдаване под наем и сключи наемния договор,
съобразно действащото законодателство.
МОТИВИ: Във връзка със възникналата нужда на населението на достъп до
интернет, 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
26
26
26
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 162
Взето с протокол № 11 от 27.09.2012 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на
поземлени имоти по кадастралната карта на с. Царацово, Община „Марица”област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация; вр. с чл. 78 а и чл. 45 и, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона
за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет “Марица” .
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 „Друга изоставена орна земя” на поземлени имоти,
както следва:
- Поземлен имот № 78080.144.357 с площ от 2,720 дка, с трайно
предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Пасище” в
местността „Долни ливади”, при граници и съседи: ПИ № 78080.144.366; ПИ №
78080.501.1027; ПИ № 78080.501.1153; ПИ № 78080.501.1060 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с.Царацово, одобрени със Заповед № РД-18-78
от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актуван с акт за
публична общинска собственост № 1660 от 08.12.2011 г., надлежно вписан в
Службата по вписванията;
- Поземлен имот № 78080.144.366 с площ от 8,648 дка, с трайно
предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Пасище”
в местността „Долни ливади”, при граници и съседи: ПИ № 78080.502.1174; ПИ
№ 78080.144.365; ПИ № 78080.501.777; ПИ № 78080.501.1069; ПИ №
78080.501.1057; ПИ № 78080.501.1165; ПИ № 78080.144.133; ПИ №
78080.501.1166; ПИ № 78080.501.1048; ПИ № 78080.501.1157; ПИ №
78080.501.1201; ПИ № 78080.501.1049; ПИ № 78080.501.1027; ПИ №
78080.501.1060; ПИ № 78080.144.357 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с.Царацово, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на
Изпълнителния директор на АГКК-София, актуван с акт за публична общинска
собственост № 1664 от 12.12.2011 г., надлежно вписан в Службата по
вписванията.

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 описаните в т. І. общински поземлени
имоти 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.
МОТИВИ: Поради това, че общински поземлени имоти с номера 78080.144.357 и
78080.144.366 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Царацово,
одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на
АГКК-София представляват неподдържани, необработени, обрасли с бурени и
тръни терени и не се използват от населението за паша на селскостопански
животни, което не отговаря на определения им в кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.Царацово начин на трайно ползване като „Пасище”, с
цел ефективното им и ефикасно използване по предназначение . 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
25
25
25
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 163
Взето с протокол № 11 от 27.09.2012 г.
ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността от публична в частна
общинска собственост на поземлени имоти по кадастралната карта на с. Царацово,
Община „Марица”.
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”,
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив след изпълнение на
процедурите по промяна на начина на трайно ползване от „Пасище” в „Друга
изоставена орна земя” дава съгласие за промяна в характера на собствеността от
публична в частна общинска собственост на поземлени имоти, както следва:
- Поземлен имот № 78080.144.357 с площ от 2,720 дка, с трайно
предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Пасище” в
местността „Долни ливади”, при граници и съседи: ПИ № 78080.144.366; ПИ №
78080.501.1027; ПИ № 78080.501.1153; ПИ № 78080.501.1060 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с.Царацово, одобрени със Заповед № РД-18-78
от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актуван с акт за
публична общинска собственост № 1660 от 08.12.2011 г., надлежно вписан в
Службата по вписванията;
- Поземлен имот № 78080.144.366 с площ от 8,648 дка, с трайно
предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Пасище”
в местността „Долни ливади”, при граници и съседи: ПИ № 78080.502.1174; ПИ
№ 78080.144.365; ПИ № 78080.501.777; ПИ № 78080.501.1069; ПИ №
78080.501.1057; ПИ № 78080.501.1165; ПИ № 78080.144.133; ПИ №
78080.501.1166; ПИ № 78080.501.1048; ПИ № 78080.501.1157; ПИ №
78080.501.1201; ПИ № 78080.501.1049; ПИ № 78080.501.1027; ПИ №
78080.501.1060; ПИ № 78080.144.357 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с.Царацово, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на
Изпълнителния директор на АГКК-София, актуван с акт за публична общинска

собственост № 1664 от 12.12.2011 г., надлежно вписан в Службата по
вписванията
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. и след изпълнение
на процедурите по промяна на начина на трайно ползване от „Пасище” в „Друга
изоставена орна земя” на описаните в т. І. общински поземлени 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 да започне процедура по промяна в характера на
собствеността от публична в частна общинска собственост на описаните в т. І.
общински поземлени имоти.
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. и след изпълнение
на процедурите по т. ІІ от настоящето решение да започне процедура по
отразяване по реда на чл. 58, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост на
промяна на начина на трайно ползване от „Пасище” в „Друга изоставена орна
земя” и промяна в характера на собствеността от публична в частна общинска
собственост на описаните в т. І. общински поземлени имоти.
МОТИВИ: Поради това, че общински поземлени имоти с номера 78080.144.357
и 78080.144.366 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Царацово,
одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор
на АГКК-София представляват неподдържани, необработени, обрасли с бурени и
тръни терени и не се използват от населението за паша на селскостопански
животни, което не отговаря на определения им в кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.Царацово начин на трайно ползване като „Пасище”,
с цел ефективното им и ефикасно използване по предназначение. 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
26
26
26
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 164
Взето с протокол № 11 от 27.09.2012 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.2 от НПУРОИ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на Стоян
Димитров Иванов, ЕГН 8001104386, с постоянен адрес с.Войсил, ул. „33-та” № 4 да
бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот
– частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен
имот с идентификатор № 12019.501.622 с площ 770 кв. м., с Трайно предназначение
„Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване „Незастроен имот за
жилищни нужди” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Войсил,
област Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-83/05.12.2007 год. на
Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ VІІІ-общ., кв.24
по действащия регулационен план на селото, одобрен със Заповед № РД-09198/2000 година, с административен адрес с.Войсил, ул. „13-та”, при граници на
имота: ПИ № 501.623; ПИ № 501.812; ПИ № 501.621 и ПИ № 501.617 за
построяване на жилищна сграда съгласно предвижданията на застроителния план
на с. Войсил, Община „Марица”, област Пловдив.
2. Одобрява определената от „Пловдивинвест-21” АД – лицензиран оценител
на имоти, с доклад от месец август цена за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната
застроена площ на отстъпеното право на строеж на жилищна сграда в размер на
14,00 /четиринадесет 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 одобрените
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител
на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ.
4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на
гореописаното право на строеж съгласно изискванията на Закона за общинската
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско

имущество.
МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл.89, ал.1,т.4, ал.2
и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община „Марица”- област Пловдив, 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/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
26
26
26
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 165
Взето с протокол № 11 от 27.09.2012 г.
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 142, взето с протокол № 8 от
23.09.2009 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:
На 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, Общински съвет „Марица”
изменя свое Решение № 142, взето с протокол № 8 от 23.09.2009 г., на Общински
съвет „Марица”- област Пловдив, както следва:
Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:
„1. Общински съвет „Марица” одобрява пазарната оценка на имота в размер 9
045,00 лева без ДДС (по 15,00 лева/кв.м.), определена по реда на чл.22, ал.3 от
ЗОС.”
Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:
„2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се
извърши продажба на поземлен имот № 69874.501.861 представляващ незастроено
празно дворно място площ 603 кв. м. (шестстотин и три кв. м.), с Трайно
предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване „Ниско
застрояване (до 10 м)” по кадастралната карта на с. Строево, област Пловдив
одобрена със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на
АГКК-София, (стар идентификатор УПИ ХІ-общ., кв.3 по ЗРП) при граници и
съседи: ПИ № 501.862; ПИ № 501.962; ПИ № 501.961 и ПИ № 501.860, актуван
като частна общинска собственост с Акт за общинска собственост 33/20.01.2003 г.
за сумата 9 045,00 (девет хиляди четиридесет и пет) лева без ДДС (по 15,00
лева/кв.м. за 603 кв.м.). Данъчната оценка на Поземлен имот № 69874.501.861 е
3 751,00 (три хиляди седемстотин петдесет и един) лева.
МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че решението е взето 2009 година и през този
период са настъпили съществени изменения в социално-икономическите условия, 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

29
25
25
20
1
4

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 166
Взето с протокол № 11 от 27.09.2012 г.
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 143, взето с протокол № 8 от 23.09.2009 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 поимененно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На 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, Общински съвет „Марица”
изменя свое Решение № 143, взето с протокол № 8 от 23.09.2009 г., на Общински
съвет „Марица”- област Пловдив, както следва:
Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:
„1. Общински съвет „Марица” одобрява пазарната оценка на имота в размер 8
970,00 (осем хиляди деветстотин и седемдесет) лева без ДДС (по 15,00 лева/кв.м.
за 598 кв.м.), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС.”
Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:
„2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши
продажба на поземлен имот 69874.501.862 представляващ незастроено празно
дворно място площ 598 кв. м. (петстотин деветдесет и осем кв. м.), с Трайно
предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване „Ниско
застрояване (до 10 м)” по кадастралната карта на с. Строево, област Пловдив
одобрена със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на
АГКК-София, (стар идентификатор УПИ ХІI-общ., кв.3 по ЗРП) при граници и
съседи: ПИ № 501.863; ПИ № 501.962; ПИ № 501.861; ПИ № 501.860; № 501.864,
актуван като частна общинска собственост с Акт за общинска собственост
34/20.01.2003 г. за сумата 8 970,00 (осем хиляди деветстотин и седемдесет) лева
без ДДС (по 15,00 лева/кв.м. за 598 кв.м.). Данъчната оценка на Поземлен имот
№ 69874.501.862 е 3 719,90 лева (три хиляди седемстотин и деветнадесет лева и
деветдесет стотинки).
МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че решението е взето 2009 година и през този
период са настъпили съществени изменения в социално-икономическите условия, 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

29
25
25
20
1
4

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 167
Взето с протокол № 11 от 27.09.2012 г.
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 144, взето с протокол № 8 от
23.09.2009 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 поимененно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На 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, Общински съвет „Марица”
изменя свое Решение № 144, взето с протокол № 8 от 23.09.2009 г., на Общински
съвет „Марица”- област Пловдив, както следва:
Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:
„1. Общински съвет „Марица” одобрява пазарната оценка на имота в размер 9
315,00 (девет хиляди триста и петнадесет) лева без ДДС (по 15,00 лева/кв.м. за 621
кв.м.), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС.”
Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:
„2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се
извърши продажба на поземлен имот № 69874.501.870 представляващ незастроено
празно дворно място с площ 621 кв. м. (шестстотин двадесет и един кв. м.), с
Трайно предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване
„Ниско застрояване (до 10 м)” по кадастралната карта на с. Строево, област
Пловдив одобрена със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 год. на Изпълнителния
директор на АГКК-София, (стар идентификатор УПИ ХІX-общ., кв.3 по ЗРП) при
граници и съседи: ПИ № 501.959; ПИ № 501.868; ПИ № 501.855 и ПИ № 501.854;
ПИ № 501.852; ПИ № 501.851, актуван като частна общинска собственост с Акт за
общинска собственост 41/20.01.2003 г. за сумата 9315,00 (девет хиляди триста и
петнадесет) лева без ДДС (по 15,00 лева/кв.м. за 621 кв.м.). Данъчната оценка на
Поземлен имот № 69874.501.870 е 2 555,50 лева (две хиляди петстотин и петдесет
лева и петдесет стотинки) .

МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че решението е взето 2009 година и през този
период са настъпили съществени изменения в социално-икономическите условия, 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

29
25
25
20
1
4

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 168
Взето с протокол № 11 от 27.09.2012 г.
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 145, взето с протокол № 8 от
23.09.2009 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:
На 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, Общински съвет „Марица”
изменя свое Решение № 145, взето с протокол № 8 от 23.09.2009 г., на Общински
съвет „Марица”- област Пловдив, както следва:
Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:
„1. Общински съвет „Марица” одобрява пазарната оценка на имота в размер
18465,00 (осемнадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет) лева без ДДС по
(15,00 лева/кв.м. за 1231 кв.м.), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС.”
Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:
„2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се
извърши продажба на поземлен имот № 69874.501.546 представляващ незастроено
празно дворно място площ 1 231 кв. м. (хиляда двеста тридесет и един кв. м.), с
Трайно предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване „За
друг вид застрояване” по кадастралната карта на с. Строево, област Пловдив
одобрена със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на
АГКК-София, (стар идентификатор УПИ ІI-546., кв.57 по ЗРП) при граници и
съседи: ПИ № 501.890; ПИ № 501.548; ПИ № 501.550; ПИ № 501.545; № 501.980 и
ПИ № 501.547, актуван като частна общинска собственост с Акт за общинска
собственост № 0063-15/01.02.2006 год за сумата 18465,00 (осемнадесет хиляди
четиристотин шестдесет и пет) лева без ДДС по (15,00 лева/кв.м. за 1231 кв.м.).
Данъчната оценка на Поземлен имот № 69874.501.546 е 5 065,70 лева (пет хиляди
шестдесет и пет лева и седемдесет стотинки) .

МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че решението е взето 2009 година и през този
период са настъпили съществени изменения в социално-икономическите условия, 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

29
25
25
20
1
4

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 169
Взето с протокол № 11 от 27.09.2012 г.
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 149, взето с протокол № 10 от 28.08.20012
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:
На 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, Общински съвет „Марица”
изменя свое Решение № 149, взето с протокол № 10 от 28.08.2012 г., на Общински
съвет „Марица”- област Пловдив, както следва:
Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:
„1. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на Стоян
Митков Митков с ЕГН 8209254585 и с постоянен адрес с.Войсил, ул. „16-та” №
25 да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим
имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху
поземлен имот с идентификатор № 12019.501.662 с площ 768 кв. м., с Трайно
предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване „Ниско
застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с.Войсил, област Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-83/05.12.2007 год. на
Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ ХІІІ-общ., кв.33
по действащия регулационен план на селото, одобрен със Заповед № РД-09198/2000 година, с административен адрес с.Войсил, ул. „16-та”№ 23, при граници
на имота: ПИ № 501.843; ПИ № 501.664; ПИ № 501.663, ПИ № 501.661 и ПИ №
501.660 за построяване на жилищна сграда съгласно предвижданията на
застроителния план на с. Войсил, Община „Марица”, област Пловдив.
МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че в горепосоченото решението е допусната
явна фактическа грешка, а именно в т.1 от същото, лицето в чиято полза е взето
Стоян Митков Митков е записано с единен граждански номер и постоянен адрес
различени от неговите. Предвид факта, че съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за
гражданската регистрация, единният граждански номер (ЕГН) е административен

идентификатор на подлежащите на регистрация физически лица и е уникален
номер, чрез който физическите лица се определят еднозначно се налага
необходимостта от извършване на промяна.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
25
25
22
1
2

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 170
Взето с протокол № 11 от 27.09 .2012 г.
ОТНОСНО: Актуализация на „Програма за управление и разпореждане с имоти и
вещи, общинска собственост на Община „Марица”-област Пловдив за 2012 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 2012 година” както
следва:
1. В раздел „Постъпили предложения от кметски съвети, кметове на
населени места и общинска администрация за започване на процедура
за продажба по чл.35 от ЗОС”
с.Скутаре
ПИ № 66915.502.1641 НТП „За друг вид застряване” – 610 кв.м.
ПИ № 66915.502.1642 НТП „За друг вид застряване” – 610 кв.м.
ПИ № 66915.502.1644 НТП „За друг вид застряване” – 610 кв.м.
ПИ № 66915.502.1645 НТП „За друг вид застряване” – 610 кв.м.
ПИ № 66915.502.1646 НТП „За друг вид застряване” – 610 кв.м.
ПИ № 66915.502.1647 НТП „За друг вид застряване” – 610 кв.м.
2. В раздел „Отреждане имоти за социални жилища по чл.49а от ЗОС по
предложения от кметски съвети, кметове на населени места и общинска
администрация”
С.Калековец
ПИ № 35300.503.624 НТП „Ниско застрояване до 10м) – 693 кв.м.
с.Скутаре
ПИ № 66915.502.1640 НТП „За друг вид застряване” – 610 кв.м.
ПИ № 66915.502.1643 НТП „За друг вид застряване” – 610 кв.м.
ПИ № 66915.502.1214 НТП „За друг вид застряване” – 610 кв.м.
с.Труд
ПИ № 73242.501.1231 НТП „Ниско застрояване до 10м) – 594 кв.м.

3. В раздел „Продажба на имоти, частна общинска собственост по реда
на чл.37 от ЗОС.”
с. Войсил
ПИ № 12019.501.667 (ХV-общ., кв.33) – 828 кв.м. - Сандо Василев Ангелов
4. Изключва ПИ 47086.49.54 НТП Нива с площ 0,932 дка по кад.карта на
с.Маноле от раздел „Постъпили предложения от кметски съвети, кметове на
населени места и общинска администрация за започване на процедура
за продажба по чл.35 от ЗОС”.
5. Създава нов раздел „Прекратяване на съсобственост върху имоти
между общината, държавата, физически и юридически лица по чл.36 от ЗОС”
и предлага да се включи следния поземлен имот:
с.Войводиново
ПИ № 11845.52.327 НТП „За база за селскостопанска и горскостопанска
техника” – 72 кв.м., включен в УПИ ІІ-59.315-стопански дейности в съсобственост
с „Пълдинтрейд-2012 ” ООД.
МОТИВИ: С цел осигуряване на постоянни източници на приходи за общинския
бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от общинските дейности,
както и осъществяване на своята жилищна политика и своите социални функции за
населението, Общински съвет „Марица” намира решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
25
25
24
0
1

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 171
Взето с протокол № 11 от 27.09.2012 г.
ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план/ПУП/Парцеларен план /ПП/ за обект:Подземна оптична кабелна мрежа на ”ЕнджълсофтАнгел Гаров” ЕТ от с.Царацово в и до с.Радиново и с.Костиево, 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:Подземна оптична кабелна мрежа
на ”Енджълсофт-Ангел Гаров” ЕТ в и до с.Радиново и с.Костиево, община „Марица”,
Пловдивска област с обща държина 7561м., в.ч. 6067м. в неурбанизирана територия и
1494м. в урбанизирана територия по следата на вариант единствен, нанесен върху
приложен ПУП-ПП /парцеларен план/ и корекция в зелено.
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
25
25
25
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 172
Взето с протокол № 11 от 27.09.2012 г.
ОТНОСНО: Одобряване на проект за подробен устройствен план/ПУП/парцеларен план за „Разширение на полски път ПИ № 94.297 във връзка с
изменение на комуникационната схема за достъп до УПИ 085004 – декоративен
разсадник в землещето на с.Царацово, област Пловдив.
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 „Разширение на полски път ПИ №
94.297 във връзка с изменение на комуникационната схема за достъп до УПИ
085004 – декоративен разсадник в землещето на с.Царацово, област Пловдив по
приложеният вариант единствен на ПУП-ПП /парцеларен план/.
МОТИВИ: С оглед осигуряването на по-добра комуникативна връзка с АМ
„Тракия” на изградените до момента и изградени бъдещи обекти в земеделските
земи. Ето защо Общински съвет „Марица” намира решението зе целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
25
25
25
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 173
Взето с протокол № 11 от 27.09.2012 г.
ОТНОСНО: Одобряване на проект за подробен устройствен план/ПУП/парцеларен план за обект: Подземeн eл. кабел 20 кV от Подстанция 110/20 кV
”Царацово”, намираща се в УПИ 079003-ел. подстанция до ЖР стълб № 13,
намиращ се в ПИ № 34.177 по кадастралната карта на с.Бенковски,
преминаващо през имоти държавна , общинска и частна собственост, за нуждите
на КЕЦ Калояново, „ЕВН България България” АД в землището 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: Подземeн eл. кабел 20 кV
от Подстанция 110/20 кV ”Царацово”, намираща се в УПИ 079003-ел.
подстанция в землещето на с.Царацово до ЖР стълб № 13, намиращ се в ПИ №
34.177 по кадастралната карта на с.Бенковски, преминаващо през имоти
държавна, общинска и частна собственост, за нуждите на КЕЦ Калояново, „ЕВН
България България” АД в землището на община „Марица”, Пловдивска област
по следата на вариант единствен, нанесен върху приложен ПУП-ПП /парцеларен
план/.
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
25
25
25
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 174
Взето с протокол № 11 от 27.09.2012 г.
ОТНОСНО: Отпускане на временен безлихвен заем за изпълнение проект
„Подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на образователната
инфраструктура н Община „Марица”, Договор № BG161PO001/1.1-09/2010/012/
13.12.2010 год., Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и проект
„ Изграждане на инфраструктура за предодвратяване на наводнения от отливен
поток с. Строево, община „Марица”,уч.хкм.+1220,00 до 1780,00”, Договор за
предодвратяване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „
Регионално развитие” BG161PO001/1.4-06/2010/030.

ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Oтпуска временен безлихвен заем от бюджета на община Марица за
изпълнението на дейности по проект „Подобряване на енергийната ефективност и
модернизиране на образователната инфраструктура в община Марица”, Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Регионално развитие”, регистрационен номер BG161PO001/1.1-09/2010/012 от
13.12.2010 год. в размер до 500 000 лева, със срок на възстановяване след
приключване и разплащане по същия от Управляващия орган на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013г.
2. Oтпуска временен безлихвен заем от бюджета на община Марица за
изпълнението на дейности по проект „Изграждане на инфраструктура за
предотвратяване на наводнения от отливен поток с. Строево, община Марица,
уч.хкм+1220,00 до 1780,00”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” BG161PO001/1.406/2010/030 в размер до 200 000 лева, със срок на възстановяване след
приключване и разплащане по същия от Управляващия орган на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013г.

МОТИВИ: Осигуряването на средствата е необходимо за разплащане в срок
на сключени и изпълнени договори с изпълнители по проект „ Подобряване на
енергийната ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура ва
община „Марица” и проект „ Изграждане на инфраструктура за предодвратяване на
наводнения от отливен поток с.Строево, община „ Марица, уч.хкм.+1220,00 до
1780,00”.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
24
24
24
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 175
Взето с протокол № 11 от 27.09.2012 г.
ОТНОСНО: 1. Съгласуване актуализация на Стратегически план за
дейността на Звеното за вътрешен одит за периода 2011 - 2013 год.
2. Съгласуване актуализация на Годишен план за дейността на Звеното за
вътрешен одит за 2012 год.
ОСНОВАНИЕ:. чл. 27, ал.2, във връзка с чл.35 от Закона за вътрешния одит
в публичния сектор.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Съгласува актуализирания Стратегически план за дейността на Звеното за
вътрешен одит за периода 2011 - 2013 год.
2. Съгласува актуализирания Годишен план за дейността на Звеното за
вътрешен одит за 2012 год.
МОТИВИ: Във връзка с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, Общинския съвет 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 № 176
Взето с протокол № 11 от 27.09.2012 г.
ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица” за
2012г.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА година.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Решение:
1. Актуализира бюджета на Община „Марица” за 2012 г., както следва:
№
по
ред
1

§§
с-но
ЕБК
2

№ дст
с-но
ЕБК
3

Всичко
/лева/

4

5

държ.
д-ти
6

8 414

35 952

П Р И ХО Д И
1
2

28-02
40-30

3

36-11

4

24-04

5

37-02

6

31-13

Глоби,санкции,неуст.,нак.лихви,об
ещ.и начети
Постъпления от продажба на НДА
Получени застрахователни
обещетения за ДМА
Нетни п/ди от прод. на услуги,
стоки и продук.
Вн.данък в/у прих.от стоп.дейност
на бюдж.пр.(-)
Цел.суб. за капиталови разходи
разходи
РАЗХОДИ

1

52-06

603

В т. ч.
дофин
д-ти
7

Източник на финансиране, обекти,
наименование на разхода

Работен проект на канализационна
и съпътстваща водоснабдителна

0

местни
д-ти
8
- 27 538

+ 89 500
- 89 500

+ 89 500
- 89 500

+ 898

+ 898

+ 7 670

+ 7 670

- 154

- 154

0 + 35 952
8 414

0

- 35 952
- 35 952

44 366

2

52-06

898

мрежа във фаза идеен проект на
пречиствателна станция за
отпадъчни води на територията на
с. Царацово
Изработване на проекти

3

52-06

603

Изграждане водопровод с.Войсил

4

52-03

622

5

52-01

6

52-03

7
8

10-30
45-00

122
122
714

9
10
11
12
13

10-20
10-20
10-30
52-06
10-20

629
759
311
606
532

14

52-06

322

15

53-09

603

16

10-30

714

52-06

606

Косачка с.Войсил
Придобиване на компютри и
хардуер
Придобиване на друго оборудване
машини и съоръжение-скенер
Текущ ремонт
Спортни бази за спорт за всички
в.ч.: футболен отбор с.Бенковски
футболен отбор с.Радиново
футболен отбор с.Ясно поле
Външни услуги
Външни услуги
Текущ ремонт
Изграждане на тротоари с.Желязно
Външни услуги
Проектиране
за
енергийна
ефективност на ОУ с.Царацово,
ОУ
с.Граф
Игнатиево,
ОУ
с.Строево
по
програма
"Международен фонд Козлодуй"
Проект на напорен колектор от
с.Труд до канализационна мрежа
на гр.Пловдив
Текущ ремонт
Проектиране и изграждане на
изкуствени неравности за
ограничаване на скоростта на
МПС с.Труд
Проектиране и изграждане
изкуствени неравности за
ограничаване на скоростта на
МПС с.Манолско Конаре
Вода, горива и енергия - км. Рогош
Външни услуги - км. Рогош
Закупуване и монтаж на камина с
водна риза за отопление – км.
Рогош
ОР стадиона с. Царацово
Изграждане
съоръжение
за
поливане тревните площи на
стадиона с. Царацово

17

18

52-06

122

606

19
20

10-16 122
10-20 122

21

52-03

22

51-00 714

23

52-03

122

714

+ 38 867

+ 38 867

- 21 400

- 21 400

- 3 000
+ 3 000

- 3 000
+ 3 000

- 840
+ 840

- 840
+ 840

+ 898
+ 7 500
+ 2 500
+ 2 500
+ 2 500
+ 36 870
+ 2 780
+ 7 516
- 18 000
+ 500

+ 898
+ 7 500
+ 2 500
+ 2 500
+ 2 500
+ 36 870
+ 2 780
+ 7 516
- 18 000
+ 500

- 35 952

- 35 952

- 16 165

- 16 165

+ 5 000

+ 5 000

- 310

- 310

+ 310

+ 310

- 600
- 600

- 600
- 600

+ 1 200

+ 1 200

- 4 200

- 4 200

+ 4 200

+ 4 200

2. Общински съвет „Марица” определя за 2012 г.средства за подпомагане

на:
- „Футболен клуб-с.Бенковски” в размер на 2 500 лева,
- „Футболен клуб-с.Радиново” в размер на 2 500 лева,
- „Футболен клуб-с.Ясно поле” в размер на 2 500 лева,
Изразходването на средствата да става по договаряне с клуба, като за целта се
упълномощава Кмета на общината да сключи договор.
Предоставените средства могат да се използват за картотекиране; външни
услуги; спортни пособия; екипи; храна; медикаменти; хонорари и осигурителни
плащания и други.
Общински Съвет „Марица” задължава председателя на спортния клуб до 3ти работен ден от началото на всеки месец, да представя отчет за изразходваните
средства
МОТИВИ: Настоящата актуализация на бюджета е във връзка с постъпили
докладни записки от кметове на кметства и директори на детски градини.
Промяната в приходната част на бюджета е във връзка с постъпили приходи
от застрахователни обезщетени, от продажби на старо желязо и прехвърляне на
приходи от параграф в параграф, във връзка със счетоводната отчетност.
В разходната част на бюджета с постъпилите средства от продажби се
завишават средствата за текущ ремонт на ЦДГ, а с постъпилите средства от
застрахователни обезщетени, се завишават средствата за текущ ремонт в общинска
администрация. Направени са компенсирани промени между разходните параграфи
и дейности, както и между отделни обекти.

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

Вярно: ………………
/А.Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
22
23
22
0
1

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 177
Взето с протокол № 11 от 27.09.2012 г.
ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица” за
2012г.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.12,ал.3 и ал.4 от ЗДБРБ за 2012
година.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Актуализира бюджета на Община”Марица” за 2012г., както следва :
/ лева /
§§
с-но
№
ЕБК

1

2

д-ст
с-но
ЕБК

3

в т.ч.: по източник на
финансиране
Наименование на обекти

4

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ВСИЧКО

1 51-00

832

2 51-00

832

3 51-00

832

4 51-00

832

5 51-00

832

в т.ч. за изграждане и ОР на общински
пътища
ОР на път PDV1150 /II-56, Калековец –
Крислово / От км 0+000- До км 2+500
ОР на път PDV1152 / Динк - Крислово- Желязно – Войводиново / От км 0+000- До км
8+700
ОР на път PDV1153 /I-8, Костиево-Радиново-жп
гара Бенковски-Бенковски- /III-805/- От км
0+000- До км 7+450
ОР на път PDV1156 / с. Царацово – ІІІ-805/ От
км 0+000- До км 1+400
ОР на пътPDV1159 /Рогош – Трилистник/- От км
0+000- До км 4+970

цел.субсидия за КР от РБ
Разлика
било
става
/лв./
5

6

7=5-6

197 600

197 600

0

90 500

90 500

0

8 000

15 500

15 000

13 000

25 000

22 000

3 500

3 500

3 500

3 500

+ 7 500
- 2 000

- 3 000
0
0

6 51-00
7 51-00

832

ОР на път PDV1160 /Манолско Конаре-Ясно
поле/- От км 0+000- До км 3+800

832

ОР на път PDV1191 /I-8/ Пловдив – граница
общ.(Пловдив-Марица) – Войводиново - /II-56/От км 0+000- До км 4+230

8 51-00

832

9 51-00

832

1

52-06

603

2

52-06

603

3 52-06

606

4 52-06
5 53-09

322
603

ОР на път PDV2155 /PDV1154, ж.п.Прелез
Царацово- с.Царацово/- От км 0+000 До км
3+700
ОР на път PDV2157 /III-805, БенковскиСъединение/ Войсил-жп гара Бенковски /
PDV1153/ От км 0+000- До км 2+350
в т.ч. за капиталови разходи
Работен проект на канализационна и
съпътстваща водоснабдителна мрежа във фаза
идеен проект на пречиствателна станция за
отпадъчни води на територията на с. Царацово
Работен проект на канализационна и
съпътстваща водоснабдителна мрежа във фаза
идеен проект на пречиствателна станция за
отпадъчни води на територията на с. Скутаре
Изграждане на тротоари с.Желязно
Проектиране за енергийна ефективност на ОУ
с.Царацово, ОУ с.Граф Игнатиево, ОУ с.Строево
по програма "Международен фонд Козлодуй"
Проект на напорен колектор от с.Труд до
канализационна мрежа на гр.Пловдив

16 500

16 000

- 500

5 000

5 000

0

12 000

12 000

0

2 000

0

- 2 000

110 700

110 700

0

106 740

40 583

-66 157

3 960

0

-3 960

0

18 000 + 18 000

0

35 952 + 35 952

0

16 165 + 16 165

МОТИВИ: Настоящата актуализация на бюджета е в рамките на определените
капиталови разходи, финансирани със средства от целевата субсидия. Извършват се вътрешни
компенсирани промени между разходните параграфи и дейности, както и между отделните
обекти, с цел максимално усвояване на целевата субсидия за капиталови разходи.

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

Вярно: ………………
/А.Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
22
23
22
0
1

