ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 87
Взето с протокол № 7 от 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Актуализация на „Програма за управление и разпореждане с
имоти и вещи, общинска собственост на Община „Марица” за 2012 г.
ОСНОВАНИЕ: чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл.21,
ал.1, т.8 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Приема предложената актуализация на „Програма за управление и
разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на Община „Марица”
за 2012 г. – област Пловдив
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. Труд
ПИ 150.411 НТП „Друг вид земеделска земя” – 165 кв. м.
2. В раздел Продажба на имоти – частна общинска собственост по
реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 79, ал. 1 от НПУРОИ.
с. Костиево
1. ПИ № 502.10 (УПИ ХІІІ-380, кв. 30) – Атанас Ст. Джоглов – 962 кв. м..
с. Маноле
1. ПИ 501.876 НТП За друг обществен обект, комплекс – 140 кв. м.
с. Скутаре
1. ПИ 502.25 (УПИ VІІІ-25, кв. 1) Георги Рангелов Стоянов – 1257 кв. м.
3. В раздел Отреждане на имоти за социални жилища по чл. 49а от
ЗОС по предложения от кметски съвети, кметове на населени
места и общинска администрация да бъдат включени имоти:

Населено място
Войсил
Войсил
Войсил
Войсил

Имот №
ПИ 501.620
ПИ 501.621
ПИ 501.622
ПИ 501.662

Квадратура
664,43 кв. м.
718,86 кв. м.
769,93 кв. м.
768,44 кв. м.

МОТИВИ: Съгласно изискванията на чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинска собственост и настъпили промени в предложеията на кметските
съвети по населени места и във връзка с настъпили съществени изменения в
социално икономическите условия, направени проучвания за цените на
реализираните вече сделки, нивото на пазара, съществен спад на същите и с
цел осигуряване на постоянни източници на приходи за общинския бюджет
за обезпечаване финансирането на голяма част от общинските дейности е
налице необходимост от актуализация на „Програмата за управление и
разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на Община „Марица”
за 2012 г. – област Пловдив.

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

Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

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 № 88
Взето с протокол № 7 от 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Продажба на Дълготрайни материални активи /ДМА/ чрез търг с явно
наддаване и отписване от Актива на баланса на Община „Марица”.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 74, ал. 1, чл. 140, т.
5 от НПУРОИ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Определя начални тръжни цени за продажба на ДМА чрез явен публичен търг,
описани в таблица 1.

ТАБЛИЦА 1
№

Наименование, вид марка, модел

брой

1

Пежо 406 с регистрационен № РВ 6886 ХН, година на
производство 1996 г.
Опел Омега с регистрационен № РВ 9808 ХК, година на
производство 1996 г.
УАЗ 452 с регистрационен № РВ2905 МН, година на
производство 1995 г.
Мерцедес 430 с регистрационен № РВ 2222 ВХ, година
на производство 1999 г.
Мерцедес 200 Е с регистрационен № РВ 9119 АС,
година на производство 1993 г.

1

Начална тръжна цена за 1 бр. в
лева без ДДС
1 420,00

1

1 220,00

1

960,00

1

8 800,00

1

1 110, 00

2
3
4
5

2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
провеждането на търговете.
МОТИВИ: Описаните превозни средства са амортизирани и извършването на
всякакви ремонтни дейности е икономически неизгодно за Общината. Ето защо
Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

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 № 89
Взето с протокол № 7 от 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на земеделска земя,
частна общинска собственост на Община „Марица” - област Пловдив по
кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Труд, 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. Открива процедура по продажба на поземлен имот № 73242.150.411
(седемдесет и три двеста четиридесет и две точка сто и петдесет точка
четиристотин и единадесет) с площ 165 кв.м. (сто шестдесет и пет кв.м.),
трайно предназначение "Земеделска територия", НТП "Друг вид земеделска
земя" по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Труд, област
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-76/20.11.2007 г. на Изп.директор
на АГКК-София, изм. със Зап. № КД-14-16-879/07.07.2011 г. на Началника
на СГКК-Пловдив при граници и съседи: ПИ № №№ ПИ № 613.28; ПИ №
150.69; ПИ № 613.52; ПИ № 613.53, актуван като частна общинска
собственост с Акт за общинска собственост № № 1892/10.05.2012 год.
2. Общински съвет „Марица” приема и одобрява определената пазарна
оценка на имота в размер на 8 250 лева (осем хиляди двеста и петдесет лева)
без ДДС (по 50 лв./кв.м.), като утвърждава начална тръжна цена на същия в
размер на 8 250 лева (осем хиляди двеста и петдесет лева) без ДДС (по 50
лв./кв.м.).
Данъчната оценка на Поземлен имот № 73242.150.411 е в размер на
16,98 лева (шестнадесет лева и 98 стотинки) .
3. Продажбата по т. 1 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.І.
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: С оглед осигуряване на приходната част на бюджета на
община „Марица”-област Пловдив, Общинският съвет намира решението за
целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

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 № 90
Взето с протокол № 7 от 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Предложение на „Експо парк“ АД за учредяване възмездно
право на строеж в полза на Община „Марица” – област Пловдив за
изграждане на Помпена инсталация и противопожарен резервоар за вода,
със застроена площ 196,40 кв.м. в собствения им поземлен имот с
идентификатор № 78080.79.33.
ОСНОВАНИЕ: чл. 34, ал. 1, ал. 2 от ЗОС и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Приема предложението на „Експо парк“ АД, със седалище и адрес
на управление: гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 15а, ЕИК: 160123033 за
учредяване възмездно право на строеж в полза на Община „Марица”-област
Пловдив за изграждане на „Помпена
инсталация и противопожарен
резервоар за вода”, със застроена площ 196,40 кв.м. в собствения им
поземлен имот с идентификатор № 78080.79.33, видно от приложения
Нотариален акт за покупко-продажба № 183, т.ІІ, рег. 2683, дело 309/2008
г., надлежно вписан в служба по вписванията – гр.Пловдив под № 118, вх.
Рег. 5462, том 17, дело 4095 от 11.03.2008 г., по одобрени кадастрална
карта и кадастрални регистри на с. Царацово, община Марица, област
Пловдив, трайно предназначение „Земеделска територия” с начин на трайно
ползване
„За
друг производствен обект, комплекс" в местността
„Найденови геренчета” с обща площ 751 кв.м. при граници на имота: ПИ №
79.32, ПИ № 79.34 и ПИ № 7.31, съгласно скица с виза № 43/01.02.2012 г.,
издадена от главния архитект на Община „Марица”-област Пловдив.
2. Общински съвет „Марица”- гр. Пловдив приема собственикът на
ПИ № 78080.79.33 „Експо парк“ АД със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, бул. „Руски“ № 15а, ЕИК: 160123033 да учреди в полза на Община
Марица“-област Пловдив възмездно право на строеж за изграждане на
„Помпена инсталация и противопожарен резервоар за вода”, със застроена
площ 196,40 кв.м. за сумата от 780,00 лв. без ДДС.
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на
общината да извърши всички правни и фактически действия по процедурата
за учреденото в полза на общината възмездно право на строеж съобразно
действащото законодателство.

МОТИВИ: Във връзка с постигнато споразумение между Община
„Марица" и ВиК ЕООД гр.Пловдив за изграждането на улична
водопроводна мрежа по общински пътища в землището на с. Царацово и с.
Бенковски, Община „Марица",
Област Пловдивска и цялостното
завършване на водоснабдяването, е необходимо изграждането на водоем със
помпена станция за осигуряване на питейно-битови и противопожарни
нужди на водопроводните мрежи, преминаващи по общинските пътища на
населеното място и като взе предвид, че горецитираният имот е в
непосредствена близост до предвидения за реализация проект, поради което
няма да е необходимо допълнително да се извършват устройствени
мероприятия по осъществяването на съвместната инвестиционна
инициатива между Община „Марица” и ВиК ЕООД, гр. Пловдив,
Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

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 № 91
Взето с протокол № 7 от 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на недвижими вещи
(тополи)– частна общинска собственост, попадащи в обект №1201,
подотдели 161,част „г”; част „д” и „е” , представляващ поземлен имот №
47086.65.1 с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна
гора” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле,
Община „Марица” – област Пловдив, одобрена със заповед № РД-1837/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, вр. чл. 8, ал. 1 и
чл. 35, ал. 1 от ЗОС, вр. с чл. 69, ал. 2, т. 1 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” и
при условията на чл. 1, ал. 1; чл. 3, ал. 1, т. 1; чл. 4, ал. 2; чл. 5, ал. 1; Раздел І
Продажба на стояща дървесина на корен от Глава трета Продажба на
дървесина и недървесни горски видове и чл. 51, ал. 1 и ал. 2, т.1 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет “Марица”- област Пловдив дава съгласие да се
започне процедура по извършване на 100 % гола сеч на тополово
насаждение, състоящо се от 2013 (две хиляди и тринадесет) броя дървета с
общо прогнозно количество 2055,93 кум.м., попадащи в обект №1201
подотдели 161 част „г”; част „д”; „е”, представляващ поземлен имот с
идентификатор № 47086.65.1, с обща площ на поземления имот от 99,505
дка, с трайно предназначение на територията „Горска ”, начин на трайно
ползване „ Друг вид дървопроизводителна гора”, адрес на поземления имот:
с. Маноле, местност ”Мерич орман'', при граници и съседи на имота: ПИ №
47086.52.324; ПИ № 47086.52.124; ПИ № 47086.65.2 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, актуван с акт за общинска собственост № 238
/13.10.2004г. надлежно вписан в Служба по вписванията-гр.Пловдив вписан
15797, на 23.06.2009г., том 41, №140 и предварителна продажба на добитото

количество дървен материал от маркираните през 2012 г. в стоящо
положение и сортиментирани със сортимента ведомост тополи.
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема и утвърждава
общата начална тръжна цена за предварителна продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на добитото количество дървен материал от маркираните
през 2012 г. в стоящо положение и сортиментирани със сортимента
ведомост тополи по т. 1., попадащи в Обект №1201, подотдели 161 част
„г”;част”д”; „е”, представляващ поземлен имот с идентификатор №
47086.65.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле,
Община “Марица”- област Пловдив в размер на 70813,75 лева без ДДС, в
т.ч.

Обект №
/Отдел/Подотдел/Сортимент

к.1
Обект № 1201
Отдел/Подотдел -161г
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ
Едра
Трупи от 30 до 49 см
Трупи от 18 до 29 см
Средна
Трупи от 15 до 17 см
Технологична дървесина
Дребна
Технологична дървесина
Дърва
ОЗМ
Дърва за огрев
Общо за подотдел – 161 г
Отдел/Подотдел – 161д
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ
Едра
Трупи от 30 до 49 см
Трупи от 18 до 29 см
Средна
Трупи от 15 до 17 см
Технологична дървесина
Дребна
Технологична дървесина
Дърва
ОЗМ
Дърва за огрев
Общо за подотдел – 161д
Отдел/Подотдел -161е
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ
Едра
Трупи от 30 до 49 см
Трупи от 18 до 29 см

Дървесен вид

к.2

И-214
И-214
И-214
И-214
И-214
И-214
И-214

И-214
И-214
И-214
И-214
И-214
И-214
И-214

И-214
И-214

Количество

куб.м.
к.3
2055,93
60,42
60,42
47.46
20,29
27,17
6,18
2,84
3,34
0,33
0,33
6,45
0
6,45
60,42
989,38
989,38
838,44
359,18
479,26
106,38
48,08
58,30
5,29
5,29
39,27
10,00
29,27
989,38
1006,13
1006,13
827,52
343,67
483,85

Цена за продажба
на корен
без ДДС

лв./куб.м.
к.4
34,44
32,44
32,44
37,24
40,10
35,10
24,70
30,10
20,10
20,10
20,10
5,20
35,10
5,20
32,44
34,77
34,77
37,24
40,10
35,10
24,62
30,10
20,10
20,10
20,10
11,54
30,10
5,20
34,77
34,24
34,24
37,18
40,10
35,10

Обща стойност
без ДДС
/к. 3 по к. 4/

лв.
к.5
70813,76
1960,09
1960,09
1767,30
813,63
953,67
152,62
85,48
67,13
6,63
6,63
33,54
0,0
33,54
1960,09
34403,72
34403,72
31225,15
14403,12
16822,03
2619,04
1447,21
1171,83
106,33
106,33
453,20
301,00
152,20
34403,72
34449,95
34449,95
30764,31
13781,17
16983,14

Обект №
/Отдел/Подотдел/Сортимент

к.1
Средна
Трупи от 15 до 17 см
Технологична дървесина
Дребна
Технологична дървесина
Дърва
ОЗМ
Дърва за огрев
Общо за подотдел -161е

Дървесен вид

к.2
И-214
И-214
И-214
И-214
И-214

Количество

Цена за продажба
на корен
без ДДС

куб.м.
лв./куб.м.
к.3
к.4
112,02
24,60
50,38
30,10
61,64
20,10
5,77
20,10
5,77
20,10
60,82
13,39
20,00
30,10
40,82
5,20
1006,13
34,24

Обща стойност
без ДДС
/к. 3 по к. 4/

лв.
к.5
2755,40
1516,44
1238,96
115,98
115,98
814,26
602,00
212,26
34449,95

Ако реално добитото количество дървесина
от съответното
насаждение е по-голямо от договореното се изготвя констативен протокол,
установяващ разликите, които се доплащат от купувача по посочените
единични цени на корен (без ДДС) за един куб. м.
3. Продажбата по т. 1 да се извърши съгласно чл. 74, ал. 1 от
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община „Марица” и при условията на чл. 1, ал.1; чл. 3, ал. 1,
т.1; чл. 4, ал. 2; чл. 5, ал. 1; Раздел І Продажба на стояща дървесина на
корен от Глава трета Продажба на дървесина и недървесни горски видове и
чл. 51, ал. 1 и ал. 2, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
чрез публичен търг с явно наддаване.
4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив утвърждава тръжните
условия и проекто-договор за продажбата на прогнозни количества
дървесина на корен. Приложения № 3 и 5 на настоящето решение.
5. Приема като неразделна част от настоящето решение Приложения
с № 1,2,3,4,5 и 6.
6. Извършването на сечта е за сметка на купувача; разноските по
сделката, включително всички данъци и такси се дължат от купувача. Ако
реално добитото количество дървесина е по - голямо от договореното, се
изготвя констативен протокол, установяващ разликите, които се доплащат
от купувача по единичните цени на корен (без ДДС) за един куб.м.
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 покупкопродажба съобразно действащото законодателство.
8. След извършване на продажбата и сечта по т. 1, на основание
Решение № 158, взето с протокол № 13 от 21.09.2004 г. на Общински съвет

„Марица”, относно разпределение на средствата, постъпващи в общинския
бюджет от изсичане на дървета 50 % от постъпилите в бюджета средства от
продажбата на дървесината да се използват за залесяване на терена с
тополови фиданки в съотношение 1 : 1.
МОТИВИ: Насажденията са с наличие на слизотечение, счупени
клони от основата на дърветата, от което са наранени стъблата и по
одобрен със Заповед № 250 от 11.03.2010 г. на Директора на
Изпълнителната агенция по горите лесоустройствен проект на Търговско
преприятие „Държавно горско стопанство-Пловдив” от 2009 год. е
предвидено провеждане на цялостна 100 % сеч през 2012 г. на тополовите
дървета и последващо залесяване в съотношение 1:1.
Във връзка с гореописаното през 2012 год. е извършено маркиране в
стоящо положение и сортиментиране със сортиментна ведомост за
изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.
куб. м. на 2013 броя тополи, попадащи в обект №1201 подотдели 161 част
„г”; част „д”; „е”, представляващ поземлен имот с идентификатор №
47086.65.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле,
Община “Марица”- област Пловдив.
Ето защо Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

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 № 92
Взето с протокол № 7 от 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 179, взето с протокол № 11 от
16.09.2011 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив и приемане на
решение за предоставяне чрез дарение на ЛРД „Сокол” поземлен имот №
66915.17.165 по КК и КР на с.Скутаре.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската собственост и
чл. 85 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община „Марица”.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Отменя свое Решение № 179, взето с протокол № 11 от 16.09.2011 г.
на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
2. Общински съвет „Марица” дава съгласие недвижим имот частна
общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор №
66915.17.165 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.
Скутаре, одобрени със Заповед
№ РД – 18 – 36/06.03.2008г. на
Изпълнителния директор на АГКК – София, последно изменение със
Заповед № КД – 14 – 16 – 549/15.04.2011 г. на Началника на СГКК – гр.
Пловдив на АГКК – София с площ от 1095 кв.м., с Трайно предназначение
„Земеделска територия”, Начин на трайно ползване „Изоставена нива”,
категория ІV, местност „Када пара” при граници и съседи ПИ №
66915.17.169; ПИ № 66915.17.166; ПИ № 66915.17.75; ПИ № 66915.17.167;
ПИ № 66915.17.168 да бъде дарен на сдружение с обществено-полезна
дейност с наименование Ловно-рибарско дружество „Сокол” – Пловдив, с
адрес на управление: гр.Пловдив, бул. „България” № 144.
3. Разноските по процедурата за дарението и всички дължими такси
да бъдат заплатени от надарения.
4.Упълномощава кмета на Община „Марица” да сключи договор за
дарение на описания по т.2 общински поземлен имот при условия посочени
в мотивите на настоящото решение и такива по
негова преценка,
защитаващи в пълнота интересите на Община „Марица”.

МОТИВИ: С горецитирания административен акт е взето решение за
откриване на процедура по продажба чрез публично оповестен конкурс на
недвижим имот частна общинска собственост, представляващ земеделска
земя с идентификатор № 66915.17.165 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Скутаре, одобрени със Заповед № РД – 18 –
36/06.03.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, последно
изменение със Заповед № КД – 14 – 16 – 549/15.04.2011 г. на Началника на
СГКК – гр. Пловдив на АГКК – София с площ от 1095 кв.м., с Трайно
предназначение „Земеделска територия”, Начин на трайно ползване
„Изоставена нива”, категория ІV, местност „Када пара” при граници и
съседи ПИ № 66915.17.169; ПИ № 66915.17.166; ПИ № 66915.17.75; ПИ №
66915.17.167; ПИ № 66915.17.168.
С протокол № 2/27.02.2012 г. кметския съвет на с.Скутаре, област
Пловдив прави предложение до общинска администрация да бъде отменено
Решение № 179, взето с протокол № 11 от 16.09.2011 г. на Общински съвет
„Марица”- област Пловдив за продажба на ПИ № 66915.17.165 и същия
имот да бъде дарен на Ловно-рибарско дружество „Сокол” – Пловдив, което
поема отговорността да облагородява, озеленява и стопанисва имота, да се
грижи за поддържането и развитието на ловния спорт в района, с желание за
изграждане на волиери за отглеждане на пернат дивеч.
Ето защо Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
24
24
23
0
1

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 93
Взето с протокол № 7 от 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Корекция на Решение № 160, взето с протокол № 9 от
26.10.2009 год., изм. и доп. с Решение № 163, взето с протокол № 12 от
11.11.2010 год. на ОбС „Марица” – област Пловдив на ОбС „Марица” –
област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 122, ал. 3 от
Наредбата за ПУРОИ на Община „Марица”, Общински съвет „Марица” –
област Пловдив.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Извършва корекция на т. І от свое Решение № 160, взето с протокол
№ 9 от 26.10.2009 год., изм. и доп. с Решение № 163, взето с протокол № 12
от 11.11.2010 год., както следва:
1. Стар текст :
„4. Полски култури / зърнени, технически (без етерично-маслени) и фуражни /
– за срок до 10 стопански години - 20,00 лева на декар за година
5. Зеленчукови култури – за срок до 10 стопански години – 30,00 лева на декар
за година”
2. Нов текст:
„4. Полски култури / зърнени, технически (без етерично-маслени) и фуражни /
– за срок до 20 години - 20,00 лева на декар за година
5. Зеленчукови култури – за срок до 20 години – 30,00 лева на декар за година”
МОТИВИ: С Решение № 160, взето с протокол № 9 от 26.10.2009 год.,
изм. и доп. с Решение № 163, взето с протокол № 12 от 11.11.2010 год. на
ОбС „Марица” – област Пловдив на ОбС „Марица” – област Пловдив са
приети и утвърдени начални тръжни годишни цени, потвърдени за 2012 г.
със становище за актуалност на лицензиран оценител „Пловдивинвест21”АД, за арендно плащане при предоставяне под аренда за индивидуално

земеделско ползване на свободните поземлени имоти или части от тях –
общинска собственост за създаване и отглеждане на земеделски култури,
рибовъдство и аквакултури при посочени периодите за отдаване под аренда.
Относно отдаването под аренда на поземлени имоти – общинска
собственост за отглеждане на полски култури /зърнени, технически (без
етерично-маслени) и фуражни/ и за отглеждане на зеленчукови култури е
приет период за отдаване до 10 години, който съвпада с периода за отдаване
под наем.
С оглед обстоятелството, че в чл. 122, ал. 3 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” –
област Пловдив е регламентиран срок за отдаване под аренда на поземлени
имоти – общинска собственост до 20 години, което ще позволи на
земеделските производители по-дългосрочното им арендуване.
Ето защо Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

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 № 94
Взето с протокол № 7 от 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Одобряване на проект за подробен устройствен план/ПУП/парцеларен план
за обект: Подземна оптична кабелна мрежа
на”Енджълсофт-Ангел Гаров”ЕТ в и между селата с.Граф Игнатиевос.Динк-с.Крислово-с.Калековец до граница със землище гр.Раковски.
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 между селата с.Граф
Игнатиево-с.Динк-с.Крислово-с.Калековец в Община „Марица”, Пловдивска
област до граница със землище гр.Раковски с обща държина 16 515м., в.ч.
10 008м. в неурбанизирана територия и 6 507м. в урбанизирана територия..
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: В дирекция ”Устройство на територията”/УТ/ е
постъпило заявление вх.№53-01-89/16.02.2012г. от ”Енджълсофт-Ангел
Гаров” ЕТ с искане за одобряване на ПУП-Парцеларен план, част от
комплексен проект по чл.150 от ЗУТ за обект: Подземна оптична кабелна
мрежа на ”Енджълсофт-Ангел Гаров” ЕТ в и между селата с.Граф Игнатиевос.Динк-с.Крислово-с.Калековец до граница със землище гр.Раковски.
Изработването на Парцеларния план е допуснато с мотивирано предписание
с изх.№ 53-01-502(1)/24.11.2012г. на кмета на община „Марица”. Проектът за
ПУП-Парцеларен план е съгласуван по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ със
заинтересуваните териториални администрации и експлоатационни
дружества. С решение № 1, т.30 от 30.01.2012год. на ОД „Земеделие” е
утвърдено трасето за проектиране с обща държина 16 515м., в.ч. 10 008м. в
неурбанизирана територия и 6 507м. в урбанизирана територия. Проектът е
разгледан и приет на Експертен съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ с
протокол №8/03.05.2012г., т.3 и отговаря на предвижданията на общия
устройствен план на община „Марица”. Изпълнени са условията на чл.112

ал.1 във връзка с чл.110 ал.1,т.1, чл.59 ал.1 и чл.60 от ЗУТ и чл.40, ал.1 и ал.2
от ППЗОЗЗ.
Ето защо Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

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 № 95
Взето с протокол № 7 от 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Промяна в числеността и структурата на дейност „Общинска
администрация” при Община „Марица”.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Увеличава числеността на дейност „Общинска администрация” от
115 щ. бр. на 118 щ. бр., считано от 01.06.2012 г. Увеличението е с 3 щ. бр.,
дофинансирани с общински приходи, от които 1 щ. бр. за дирекция
„Устройство на територията”.
2. Закрива дирекция „Общинска собственост и ЗИТ”.
3. Създават се: Дирекция „Инвестиционни технологии” с 7 щ. бр. и
Дирекция „Общинска собственост” с 7 щ. бр.
МОТИВИ: Във връзка с кандидатстването и усвояването на средства по
проекти от национални и европейски програми се увеличи обема на
работата в Общината, свързана с отчетността на извънбюджетните сметки, с
провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки, с
подготовката на инфраструктурни и сградни инвестиционни проекти и
упражняване контрол на изпълнението им. Увеличеният обем на работата
породи необходимостта от увеличаване броя на щатните длъжности и
оптимизиране структурата на Общинска администрация.
Ето защо Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
24
24
24
0
0

Приложение №1

ЧИСЛЕНОСТ И СТРУКТУРА
НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
В ОБЩИНА „МАРИЦА” - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

№
по
ред

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА И
ДЛЪЖНОСТНИ НАИМЕНОВАНИЯ

ЧИСЛЕНОСТ
Щ. БР.

1.

Кмет

1

2.

Зам. кмет

4

3.

Секретар

1

4.

Вътрешен одитор

2

5.

Финансов контрольор

1

6.

Връзки с обществеността, протокол и медии

1

7.

Главен архитект

1

8.

Дирекция Устройство на територията

13

9.

Дирекция Общинска собственост

7

10.

Дирекция Инвестиционни технологии

7

11.

Дирекция Обща администрация

24

12.

Дирекция Местни приходи

7

13.

Кметове на кметства

19

14.

Администрация в кметствата

30

15.

Обща численост:

118

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 96
Взето с протокол № 7 от 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране на проект за изграждане на
канализационна мрежа на с.Царацово.
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 с проект за
финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване
на околната среда /ПУДООС/ за изграждане на канализационна система и
реконструкция на водопроводната мрежа на с.Царацово.
2. Общински съвет „Марица” определя проекта за изграждане
канализационна система и реконструкция на водопроводната мрежа на
с.Царацово за приоритетен за изпълнение. Дейностите по проекта
съответстват на приоритетите в Общински план за развитие на Община
„Марица”:
Приоритет 3.: Опазване на околната среда и устойчиво използване
на природните ресурси
Специфична цел 3.1.: Модернизация на инфраструктурата за
водоснабдяване и канализация.
Мярка 3.1.1.: Водоснабдяване и канализация
Специфична цел 3.2.: Пречистване на отпадните води
Мярка 3.2.1.: Изграждане на селищни пречиствателни станции
3. 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.
МОТИВИ: В края на 2011г. Община „Марица” възложи изготвянето на
технически проект за ВиК инфраструктурата на с.Царацово. Направени са
предпроектни проучвания и идейни проекти с различни варианти на
реализация. След заседание на областен експертен съвет е избран вариант, в
който отпадните води ще стигат до градската пречиствателна станция.

Проектита е изготвен и представляват цялостно решение за населеното
място, съобразено с новите изисквания на Министерството на околната
среда и водите. Изграждането на обектите изисква значителни средства,
надхвърлящи възможностите на общината за самостоятелно финансиране.
Посоченият обект е заложен в индикативната таблица на Общинския план за
развитие 2005-2015г. – в Приоритет 3 Опазване на околната среда и
устойчиво използване на природните ресурси. С извършеното проектиране
има възможност да се кандидатства за осигуряване на външно финансиране
като изграждането на обекта ще подобри значително качеството на
жизнената и околна среда на територията на общината. Ето защо
Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

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 № 97
Взето с протокол № 7 от 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране на проект за изграждане на
канализационна система с ПСОВ на с.Граф Игнатиево.
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 с проект за
финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване
на околната среда /ПУДООС/ за изграждане на канализационна система с
пречиствателна станция
за отпадни води и реконструкция на
водопроводната мрежа на с.Граф Игнатиево.
2. Общински съвет „Марица” определя проекта за изграждане на
канализационна система с пречиствателна станция за отпадни води и
реконструкция на водопроводната мрежа на с.Граф Игнатиево за
приоритетен за изпълнение. Дейностите по проекта съответстват на
приоритетите в Общински план за развитие на Община „Марица”:
Приоритет 3.: Опазване на околната среда и устойчиво използване
на природните ресурси
Специфична цел 3.1.: Модернизация на инфраструктурата за
водоснабдяване и канализация.
Мярка 3.1.1.: Водоснабдяване и канализация
Специфична цел 3.2.: Пречистване на отпадните води
Мярка 3.2.1.: Изграждане на селищни пречиствателни станции
3. 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.
МОТИВИ: През 2011г. в изпълнение на проект за безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Околна среда” Община „Марица” възложи
изготвянето на технически проекти за канализационна мрежа, подмяна на
съпътстващата водопроводна мрежа, довеждащ и отвеждащ колектори,

идеен проект за пречиствателна станция за отпадни води на с. с.Граф
Игнатиево. Проектите са изготвени и представляват цялостно решение за
населеното място, съобразено с новите изисквания на Министерството на
околната среда и водите. Изграждането на обектите изисква значителни
средства, надхвърлящи възможностите на общината за самостоятелно
финансиране. Посоченият обект е заложен в индикативната таблица на
Общинския план за развитие 2005-2015г. – в Приоритет 3 Опазване на
околната среда и устойчиво използване на природните ресурси. С
извършеното проектиране има възможност да се кандидатства за
осигуряване на външно финансиране като изграждането на обекта ще
подобри значително качеството на жизнената и околна среда на територията
на общината. Ето защо Общинският съвет намира решението за
целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

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 № 98
Взето с протокол № 7 от 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране на проект за изграждане на
канализационна система с ПСОВ на с.Скутаре.
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 с проект за
финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване
на околната среда /ПУДООС/ за изграждане на канализационна система с
пречиствателна станция
за отпадни води и реконструкция на
водопроводната мрежа на с.Скутаре.
2. Общински съвет „Марица” определя проекта за изграждане на
канализационна система с пречиствателна станция за отпадни води и
реконструкция на водопроводната мрежа на с.Скутаре за приоритетен за
изпълнение. Дейностите по проекта съответстват на приоритетите в
Общински план за развитие на Община „Марица”:
Приоритет 3.: Опазване на околната среда и устойчиво използване
на природните ресурси
Специфична цел 3.1.: Модернизация на инфраструктурата за
водоснабдяване и канализация.
Мярка 3.1.1.: Водоснабдяване и канализация
Специфична цел 3.2.: Пречистване на отпадните води
Мярка 3.2.1.: Изграждане на селищни пречиствателни станции
3. 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.
МОТИВИ: В края на 2011г. Община „Марица” възложи изготвянето на
технически проекти за канализационна мрежа, подмяна на съпътстващата
водопроводна мрежа, довеждащ и отвеждащ колектори, идеен проект за
пречиствателна станция за отпадни води на с.Скутаре. Проектите са

изготвени и представляват цялостно решение за населеното място,
съобразено с новите изисквания на Министерството на околната среда и
водите. Изграждането на обектите изисква значителни средства,
надхвърлящи възможностите на общината за самостоятелно финансиране.
Посоченият обект е заложен в индикативната таблица на Общинския план за
развитие 2005-2015г. – в Приоритет 3 Опазване на околната среда и
устойчиво използване на природните ресурси. С извършеното проектиране
има възможност да се кандидатства за осигуряване на външно финансиране
като изграждането на обекта ще подобри значително качеството на
жизнената и околна среда на територията на общината. Ето защо
Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

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 № 99
Взето с протокол № 7 от 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране на проект за изграждане на
канализационна мрежа и ПСОВ на с.Маноле.
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 с проект за
финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване
на околната среда /ПУДООС/ за изграждане на пречиствателна станция и
канализационна мрежа на с.Маноле.
2. Общински съвет „Марица” определя проекта за изграждане на
пречиствателна станция и канализационна мрежа на с.Маноле за
приоритетен за изпълнение. Дейностите по проекта съответстват на
приоритетите в Общински план за развитие на Община „Марица”:
Приоритет 3.: Опазване на околната среда и устойчиво използване
на природните ресурси
Специфична цел 3.1.: Модернизация на инфраструктурата за
водоснабдяване и канализация.
Мярка 3.1.1.: Водоснабдяване и канализация
Дейност 1.3: Реконструкция на водопреносната мрежа в с.Маноле
Дейност 5.5: Изграждане на канализационна система в с.Маноле
Специфична цел 3.2.: Пречистване на отпадните води
Мярка 3.2.1.: Изграждане на селищни пречиствателни станции
Дейност 1.3: Изграждане на селищна пречиствателна станция в с.Маноле
3. 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.
МОТИВИ: Изпълнението на проекта ще подобри качеството на жизнената
и околна среда на територията на общината. В момента в селото има

изградена частично канализация. Отпадъчните водни количества
се
формират от битовите и дъждовни води и се поемат от попивни ями или се
заустват директно без предварително пречистване като стигат до река
Марица. Тези води не отговарят на изискванията на българското и
европейското законодателство за качество на водите, изпускани в
повърхностни водоприемници и трябва да бъдат отведени и пречистени в
пречиствателна станция.
Настоящият инвестиционен проект допринася за реализация на целите
и приоритетите на община Марица, заложени в Общинския план за развитие
за периода 2007-2013 г. Дейностите, предвидени за изпълнение в рамките на
инвестиционния проект, са записани като специфични проекти за
изпълнение на Мярка 3.1.1.: Водоснабдяване и канализация и Мярка3.2.1.
Изграждане на селищни пречиствателни станции Приоритет 3 Опазване на
околната среда и устойчиво използване на природните ресурси. Ето защо
Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

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 № 100
Взето с протокол № 7 от 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Допълване на Решение №113 от 25.08.2008г. за кандидатстване
за финансиране на проект за изграждане на канализационна система на
с.Войсил.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Допълва свое Решение № 113, взето с протокол № 10 от 25.08.2008 г.
на Общински съвет „Марица” – област Пловдив, както следва:
І. Точка едно се допълва, като обект „Канализация на с. Войсил” става
„Канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води на
с.Войсил”.
ІІ. Създава се нова точка трета със следното съдържание:
„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. 2.”

МОТИВИ: Общински съвет „Марица” със свое Решение № 113, взето с
Протокол № 10 от 25.08.2008 г. приема обект „Канализация на с.Войсил” за
приоритетно изграждане и кандидатстване за финансиране пред ПУДООС.
Съгласно актуалните критерии за финансиране от Предприятието за
управление на дейностите за опазване на околната среда за финансиране на
проекти за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води и
канализационни мрежи трябва да се спазват изискванията и сроковете на
Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на
отпадъчните води от населени места и изискванията на глава трета от
Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото
съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във
водните обекти. Съгласно наредбата всички агломерации изграждат

канализационни мрежи и отпадъчните води от агломерации под 2000 е. ж.,
които постъпват в канализационните мрежи, преди заустването им във
водните обекти трябва да бъдат подложени на подходящо пречистване.
Срокът по наредбата е 31.12.2014 г.
Ето защо Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

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 № 101
Взето с протокол № 7 от 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Създаване на общинско предприятие - Център за услуги в
домашна среда във връзка с възможност за кандидатстване за финансиране
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”,
Приоритетна ос: 5 «Социално включване и насърчаване на социалната
икономика», Основна област на интервенция: 5.1 „Подкрепа на социалната
икономика”, схема за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ
BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) и чл. 52 и чл. 53 от Закона за
общинската собственост
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.Дава съгласие за създаване на общинско предприятие – „Център за
услуги в домашна среда”.
2.Приема Правилник за организация на дейността на общинско
предприятие „Център за услуги в домашна среда”, съгласно Приложение
№1.
3.Дава съгласие Община „Марица” да кандидатства с проект по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”, схема
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04
„Помощ в дома” за финансиране на „Център за услуги в домашна среда”.
4.Новъсъздаденото общинско предприятие да стартира дейността си
при подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ.
5.Възлага на Кмета на Община „Марица” да извърши всички
необходими действия, свързани с изпълнението на т.1 и т.2 и т.3 и 4. от
решението.
МОТИВИ: На 14.05.2012г. се проведе Заседание на Обществен съвет към
Община „Марица”, който обсъди, прие и предлага на Общински съвет
„Марица” да кандидатства с проект за създаване на Център за услуги в
домашна среда, като по този начин ще се създадат условия за приемственост
и гарантиране обслужването на лицата, ползвали социалните услуги

„Социален асистент”, „Домашен помощник” и „Личен асистент” в Община
„Марица”.
За да отговаря Община „Марица” на изискванията за допустимост, е
необходимо да бъде създадено общинско предприятие - Център за услуги
в домашна среда, създадено по реда на Закона за общинската собственост
- доставчик
на социални услуги. Общинското предприятие ще
осъществява дейността си въз основа на правилник, който следва да бъде
приет от Общински съвет «Марица» (Приложение №1).
В рамките на общинското предприятие ще се извършват три основни
типа почасови дейности:
- дейности за лична помощ, в т.ч. и дейности с медико – социална
насоченост;
- дейности за социална подкрепа и социално включване;
- комунално-битови дейности.
Ето защо Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се
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21
21
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 102
Взето с протокол № 7 от 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община „Марица” в
Общото събрание на акционерите на дружеството на „Многопрофилна
болница за активно лечение „Пловдив” АД за участие в редовно годишно
общо събрание на акционерите, свикано за 21.06.2012 г. от 11.00 ч и
гласуване по дневния ред.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 11 от Наредбата за
условията и реда за упражняване правата на Община „Марица”, гр. Пловдив
върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка с
чл. 221 и чл. 226 от Търговския закон.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Упълномощава Петко Танчев Чочев да представлява Община „Марица”
на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна
болница за активно лечение „Пловдив” АД, ЕИК 115532049, със седалище и
адрес на управление гр. Пловдив, бул. „България” № 234, в което Община
„Марица” е акционер с 2.13% от капитала на акционерното дружество, на
21.06.2012 г. от 11.00 ч, като вземе становище и гласува по
проекторешенията, съдържащи се в приложения дневен ред, както следва:
1.1. По точка първа от дневния ред: Доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2011 година – проект на Решение:
Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2011 година – да
гласува „за” или „против” в зависимост от предложенията на
редовното годишно общо събрание на акционерите.
1.2. По точка втора от дневния ред: Одобряване на годишния
финансов отчет на дружеството за 2011 година, заверен от дипломиран
експерт-счетоводител – проект на Решение: Общото събрание на
акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за
2011 година, заверен от дипломиран експерт-счетоводител – да
гласува „за” или „против” в зависимост от предложенията на
редовното годишно общо събрание на акционерите.
1.3. По точка трета от дневния ред: Избор на дипломиран експертсчетоводител за 2012 година – проект на Решение: Общото събрание

на акционерите избира и назначава предложения дипломиран експертсчетоводител за 2012 година – да гласува „за” или „против” в
зависимост от предложенията на редовното годишно общо
събрание на акционерите.
1.4. По точка четвърта от дневния ред: Промяна в състава на съвета на
директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите
приема предложената промяна в състава на съвета на директорите – да
гласува „за” или „против” в зависимост от предложенията на
редовното годишно общо събрание на акционерите.
1.5. По точка пета от дневния ред: Определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено
управлението – проект на Решение : Общото събрание на акционерите
определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на
които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две
средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече
от петкратния размер на минималната месечна работна заплата,
установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба
№ 9 от 2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за
лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на
които е възложено управлението, могат да получават въпросното
възнаграждение, в случаите, в които това не противоречи на
императивните разпоредби на нормативен акт – да гласува „за” или
„против” в зависимост от предложенията на редовното годишно
общо събрание на акционерите.
1.6. По точка шеста от дневния ред: Промяна в капитала на
дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите
приема предложената промяна в капитала на дружеството - да гласува
„против” и да изрази отрицателно становище.
1.7. По точка седма от дневния ред: Промяна в Устава на дружеството
– проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема
предложената промяна в Устава на дружеството - да гласува „за” или
„против” в зависимост от предложенията на редовното годишно
общо събрание на акционерите.
2. Възлага на представителя на Община „Марица” да присъства на
извънредно общо събрание на акционерите с юрист.
3. Възлага на представителя на Община „Марица” при липса на кворум на
основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, да присъства на извънредното
общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на
06.07.2012 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4. Предоставя право на представителя на Община „Марица” в съответствие с
настоящото решение да извършва всички необходими действия за защита на
интересите на Община „Марица” като акционер в „Многопрофилна болница
за активно лечение „Пловдив” АД.
5. Възлага на упълномощения представител на Община „Марица” в

тридневен срок след провеждане на Общото събрание на акционерите да
изготви доклад и да представи протокола от проведеното събрание.
6. Възлага на кмета на Община „Марица” изпълнението на настоящото
решение.
МОТИВИ: Поканата за свикване на редовното годишно общо
събрание на акционерите е публикувана в Търговския регистър и е получена
в Община „Марица” в надлежния срок.
С оглед на указанията в поканата до акционерите за изрично
упълномощаване от Общинския съвет на представителя на Община
„Марица” в редовното годишно общо събрание на акционерите,
включително за гласуване и становище по посочения дневен ред, на
основание чл. 11 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата
на Община „Марица”, гр. Пловдив върху общинската част от капитала на
търговските дружества, Общинският съвет следва да упълномощи изрично
представител на Община „Марица”, като вземе становище по предложения
дневен ред. Въпреки че съгласно чл. 32 от Наредбата изрично писмено
съгласие на Общински съвет се изисква само при посочените хипотези е
възможно също така Общинският съвет да даде становище и да задължи
представителя на общината за гласуване по предложения дневен ред.
Ето защо Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

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 № 103
Взето с протокол № 7 от 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на хронично
болни и социално слаби лица.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Отпуска еднократна финансова помощ на Матей Ангелов Чочев от с.
Строево в размер на 1 000 лв. за лечение извън страната.
МОТИВИ: Като взема предвид тежкото здравословно състояние на
горецитираното лице и необходимостта от оперативно лечение извън
страната, Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

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 № 104
Взето с протокол № 7 от 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на
средства за пътуване до гр. Пловдив на ученици от социално слаби
семейства.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Отпуска еднократна финансова помощ под формата на средства за
пътуване срещу представена закупена карта или фактура за периода
01.01.2012 – 30.06.2012 г. на Дора Минчева от с. Костиево, Георги
Карамитев, Димитър Райчев и Марина Герашева от с. Калековец, Нина
Генова от с. Царацово.
МОТИВИ: Като взема предвид, че горецитираните лица са от социално
слаби семейства, Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

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 № 105
Взето с протокол № 7 от 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Дофинансиране с местни приходи НЧ „Отец Паисий” с.
Радиново.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от ЗОБ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Да се дофинансира с местни приходи НЧ „Отец Паисий” с. Радиново
със сума в размер на 2 000 лв., във връзка с извършване на текущ ремонт на
сградата.
МОТИВИ: С решение № 34 на ОбС „Марица” от 16.02.2012 г. в бюджета на
общината за 2012 г. за дофинансиране с местни приходи държавна дейност
738 Читалища, § 45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел” са
разчетени 20 000 лв. за текущи ремонти. Във връзка с необходимостта от
извършване на текущ ремонт на сградата на читалището в с. Радиново,
Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

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 № 106
Взето с протокол № 7 от 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Предложение за отпускане на временен безлихвен заем за изпълнение на
проект „Подкрепа за достоен живот” , Междуинституционално споразумение № BG091608-1 от 03.11.2010 год. между водеща организация Агенция за социално подпомагане и
партньор Община „Марица”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007
– 2013 г.”, бюджетна линия BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Отпуска временен безлихвен заем от бюджета на община Марица за изпълнението
на дейности по проект „Подкрепа за достоен живот”, по схема за предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ
BG
051PO001-5.2.09
„Алтернативи”,
Междуинституционално споразумение № BG09-1608-1 от 03.11.2010 г. между Община
„Марица” и Агенция за социално подпомагане по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2007-2013, в размер на 20 000 лева, със срок на възстановяване след
приключване на проекта и разплащане по същия от Управляващия орган на ОПРЧР.
МОТИВИ: Осигуряването на временни средства от общинския бюджет ще спомогне за
навременното изпълнение на дейностите по проекта, навременно изплащане на
трудовите възнаграждения и внасяне на осигурителни вноски на персонала по проект
„Подкрепа за достоен живот”. В резултат на проекта ще се осигури по-висок стандарт на
живот на възрастни хора и деца с трайни увреждания чрез удовлетворяване на основни
потребности от социални услуги, предоставяни в семейната среда на потребителите. Ето
защо Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

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 № 107
Взето с протокол № 7 от 31.05.2012 г.
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община „Марица” за 2012 г.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.Общински съвет ”Марица” актуализира бюджета на Община”Марица” за
2012 година, както следва :
№
по
ре
д
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

§§
с-но
ЕБК

№
д/ст
с-но
ЕБК

Източник на финансиране обекти,
наименование на разхода

Всичко
/ лева /

27-11
31-20
61-02
93-39

ПРИХОДИ
Такси за административни услуги
Възстановени трансфери за ЦБ
Предоставени трансфери
Друго финансиране

+62157
+20000
+42157
-151470
+151470

01-01
02-02
02-05
05-51
05-60
52-01
53-01
10-98
01-01
02-05
05-51
05-60
05-80
10-30
10-15
10-30
10-30
52-06

РАЗХОДИ
Възнаграждения
Възнагражд. по извънтруд. правоотн.
СБКО
Вноски за ДОО
Вноски за ЗОВ
Придобив. на компютри и хардуер
Придобив. на ПП ФСД DOS локален
Други некласифицирани разходи
Възнаграждения
СБКО
Вноски за ДОО
Вноски за ЗО
Вноски за ДЗО
Текущ ремонт
Материали
Текущ ремонт
Текущ ремонт
Изграждане изкуствени неравности за

+ 62157
+15890
+8706
+477
+3655
+1272
-452
+452
+41556
-8155
-318
-968
-409
-150
-1200
+1200
-6000
+6000

122
122
122
122
122
122
122
284
431
431
431
431
431
714
603
122
606
606

държ.
д/сти

В т.ч.
дофин
д/сти

местни
д/сти
+62157
+20000
+42157
-151470
+151470

+ 20000
+15890
+8706
+477
+3655
+1272

+ 42157

-452
+452
+41556
-8155
-318
-968
-409
-150
-1200
+1200
-6000
+6000

19.
52-06

606

52-06

606

52-06

606

10-98

832

20.

21.

22.

ограничаване на скоростта на МПС в
с.Труд
Изграждане изкуствени неравности за
ограничаване на скоростта на МПС в
с.Манолско Конаре
Проектиране и изграждане
изкуствени неравности за
ограничаване на скоростта на МПС в
с.Труд
Проектиране и изграждане
изкуствени неравности за
ограничаване на скоростта на МПС в
с.Манолско Конаре
Други некласифицирани разходи

-3000

-3000

-4000

-4000

+3500

+3500

+3500

+3500

+601

+601

2. Изменя свое Решение № 22 взето с Протокол № 3 от 16.02.2012 г. на
общински съвет, както следва:
Дейност 122 „Общинска администрация”- дофинансиране: било „258
883”, става „ 274 773”
Дейност 431 „Детски ясли и детски кухни”- държавна: било „7 151”,
става „16 573 ”
Дейност 431 „Детски ясли и детски кухни”- дофинансиране: било „12
724”, става „ 4569”
МОТИВИ: Във връзка с предложението за увеличаване на числеността в
дейност „Общинска администрация”, увеличената обща субсидия за дейност
„Детски кухни” и промени между параграфите, свързани с отчетността,
Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
21
21
21
0
0

