ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 41
Взето с протокол № 4 от 19.03.2012 г.
ОТНОСНО: Отмяна на решение № 36, взето с протокол № 3 от 16.02.2012 г. на
Общински съвет „Марица”.
ОСНОВАНИЕ: чл. 45, ал. 9 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Отменя свое решение № 36, взето с Протокол № 3 от 16.02.2012 г.

МОТИВИ: С горецитираното решение Общински съвет „Марица” даде право на
кмета на общината през годината да ползва заемообразно приходи от такса битови
отпадъци, за извършване на разходи по проекти. Във връзка с упражнявания
контрол за законосъобразност върху решенията на Общински съвет „Марица”
областният управител на област Пловдив във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА
върна за ново обсъждане решението.
Тъй като към настоящия момент не може да конкретизира за кой от
проектите е необходим заем, съответно не може да определи размера на заема и
срокът за възстановяване на сумите, 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
26
26
26
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 42
Взето с протокол № 4 от 19.03.2012 г.
ОТНОСНО: Промяна на решение № 22, взето с протокол № 4 от 22.12.2011 г. на
Общински съвет „Марица”.
ОСНОВАНИЕ: чл. 28, ал. 1 от ЗОБ и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Изменя свое решение № 22, взето с протокол № 4 от 22.12.2011 г., както
следва:
В т. 1 „Заместник кмет – Гергана Титюкова – за поделение „Образование”
се заменя със „Заместник кмет – Петко Чочев – за поделение „Образование”.

МОТИВИ: Във връзка с настъпили промени в структурата на общинска
администрация, приета с решение № 2 от 12.01.2012 г. е необходима промяна в
решение № 22 от 22.12.2011 г., с което са определени второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити за 2012 г. Господин Петко Чочев изпълнява
длъжността заместик – кмет по социална политика, образование, здравеопазване,
култура. 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
27
27
27
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 43
Взето с протокол № 4 от 19.03.2012 г.
ОТНОСНО: Дофинансиране с местни приходи НЧ „Христо Ботев” с. Войсил.
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 „Христо Ботев” с. Войсил със
сума в размер на 14 737 лв., във връзка с извършване на текущ ремонт на
сградата.

МОТИВИ: С решение № 34 на Общински съвет „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. Войсил 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
27
27
27
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 44
Взето с протокол № 4 от 19.03.2012 г.
ОТНОСНО: Продажба на имот, частна общинска собственост на собственика на
законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри
на с. Скутаре, област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, и чл. 79, ал. 1 от
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
I. Приема решение да се извърши продажба на поземлен имот №
66915.502.806, съответстващ на УПИ ХІІ-806, кв.68 по ЗРП, с площ от 968 кв.м.,
трайно предназначение „Урбанизирана територия”, начин на трайно ползване
„Ниско застрояване (до 10м) по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Скутаре, община „Марица”, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-1836/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с административен
адрес: с.Скутаре, област Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 34, гри граници и съседи:
ПИ № 502.1461, ПИ № 502.1462, ПИ № 502.796, ПИ № 502.798 и ПИ № 502.1083
на собствениците на законно построената в гореописания имот двуетажна
еднофамилна жилищна сграда със ЗП 87 кв.м. Васил Георгиев Вацков ЕГН
4709090029 и Катерина Тодорова Вацкова, с постоянен адрес гр.Якоруда, обл.
Благоевград, ул. „Стойко Маджере”, № 1 за сумата 17 424 лева, без ДДС
(седемнадесет хиляди четиристотин двадесет и четири лева, без ДДС, по 18
лв/кв.м.).
ІІ. Общински съвет „Марица” одобрява пазарната оценка на имота в размер
17 424 лева, без ДДС (седемнадесет хиляди четиристотин двадесет и четири лева,
без ДДС, по 18 лв/кв.м.), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС.
ІII. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС
върху разходите са за сметка на купувачите.
ІV. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на
общината да извърши всички правни и фактически действия по процедурата за
продажбата и сключи договор за покупко-продажба съобразно действащото
законодателство.
МОТИВИ: От представените документи – Нотариален акт за собственост

№ 167, том 92, дело 16255/21.12.2011 г. е видно, че заявителите Васил Георгиев
Вацков и Катерина Тодорова Вацкова се легитимират като собственици на
построените в общинския парцел двуетажна еднофамилна жилищна сграда със
застроена площ 87 кв.м., която е построена по силата на Договор за отстъпено
право на строеж от 09.02.1981 г. Строежът е осъществен в срок, законно разрешен
и съобразно одобрен проект, което е видно от удостоверение № 94-011204/28.11.2011 г.,издадено от 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
27
27
27
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 45
Взето с протокол № 4 от 19.03.2012 г.
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността на общински поземлен имот –
от публична в частна общинска собственост и промяна начина на трайно позване
на имота.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА; вр. с чл.6, ал.1, чл.8, ал.1 от ЗОС и
чл. 2, ал. 3 от НПУРОИ на Община „Марица”.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Дава съгласие за промяна в характера на собствеността от публична в
частна общинска собственост на поземлен имот № 73242.150.411 с площ от
165 кв.м., трайно предназначение „Земеделска територия”, с НТП “За местен път”
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Труд, област Пловдив,
одобрени със Заповед № РД-18-76/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на
АГКК-София, изменени със Заповед № КД-14-16-879/07.07.2011 година на
Началника на СГКК-Пловдив,
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна
начина на трайно ползване на имот – публична общинска собственост №
73242.150.411 с площ от
165 кв.м., трайно предназначение „Земеделска
територия”, с НТП “За местен път” по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с.Труд, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-76/30.11.2007
г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменени със Заповед № КД-1416-879/07.07.2011 година на Началника на СГКК-Пловдив, и предлага начина на
трайно ползване да се промени в „Друга селскостопанска територия”.
ІІІ. Задължава кмета на Община „Марица” да започне процедура по промяна
собствеността и начина на трайно ползване на описания имот.

МОТИВИ: Влезлия в сила Подробен устройствен план дава възможност за
промяна първоначалното предназначение и начина на използване на имота,
отпаднала е обществената нужда за задоволяване трайно потребностите на голяма
част от населението и генерира трансфер на собственост от един вид в друг. 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
27
27
27
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 46
Взето с протокол № 4 от 19.03.2012 г.
ОТНОСНО: Предоставяне и актуализиране ползването на мери и пасища публична общинска собственост за общо и за индивидуално ползване от
земеделските стопани – животновъди и/или техните сдружения на територията на
Община „Марица” – област Пловдив.

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1,т. 8 и т.23 от ЗМСМА, в съответствие с изискванията
на чл. 25, ал. 1, чл. 37 о и чл. 37 п от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските
производители, вр. с чл. 121 от Наредбата за ПУРОИ на Община „Марица”.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.) Дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасищата на
територията на Община „Марица” – област Пловдив, включени във физически
блокове в Системата за идентификация на земеделски парцели, за които има
подадени молби за предоставяне под наем, описани в правилата за ползване на
мерите и пасищата на територията на Община „Марица” чрез търг с явно
наддаване за отдаване под наем (на основание чл. 37 п от ЗСПЗЗ и съгласно
раздел І, т. 4, т.4.1., б. а; б; в; г, т. 4.2. и т. 16 от Заповед № РД – 09 – 116 от
21.02.2011 г. на Министъра на земеделието и храните) за общо и за индивидуално
ползване под наем на земеделски стопани и/или техните сдружения, регистрирани
като юридически лица, отглеждащи пасищни животни като задължителни условия
са:
1.1.) Съгласно Наредба № 3 от 29.01.1999 Г. за създаване и поддържане на
регистър на земеделските производители е задължителна регистрацията на
стопаните за съответната година като земеделски производител – животновъд и за
общо ползване на животновъди, които са поели задължението да ги подържат в
добро земеделско и екологично състояние;
1.2. На основание чл. 37 п от ЗСПЗЗ и съгласно раздел І, т. 4, т.4.1., б. а; б; в;
г, т. 4.2. и т. 16 от Заповед № РД – 09 – 116 от 21.02.2011 г. на Министъра на
земеделието и храните участници в търга могат да бъдат земеделски стопани,

отглеждащи пасищни животни в съответното землище и/или в съседни землища
на територията на общината, които:
1. Отглеждат регистрирани в Системата за идентификация на животните и
регистрация на животновъдните обекти на Националната ветеринаромедицинска
служба, както следва:
А) 10 или повече говеда или 10 или повече биволи, или 10 или повече говеда
и биволи;
Б) 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета;
50 или повече овце майки или 50 или повече кози майки, или 50 или повече
овце майки и кози майки;
Г) 5 или повече еднокопитни (коне, магарета, катъри).
2. Отговарят на изискванията за участие в търг за земи от ДПФ по чл. 47 в и
чл. 47 з от ППЗСПЗЗ.
2.) Приема и утвърждава правилата за ползване на мерите и пасищата –
публична общинска собственост на територията на Община „Марица” – област
Пловдив, като:
2.1. Одобрява годишния план за 2012 г. за предоставяне за паша на мерите и
пасищата – публична общинска собственост на Община „Марица” – Област
Пловдив за общо и за индивидуално ползване на земеделските стопани,
отглеждащи пасищни животни.
2.2 Одобрява правилата за устойчиво управление на мерите и пасищата,
използване на мерите и пасищата и подобрителни мероприятия.
2.3. Одобрява списъците на определените общински мери и пасища на
територията на Община „Марица”, разпределени по землища и площ.
2.4. Одобрява списъка с данни за лицата - земеделски стопани или техни
сдружения, регистрирани като юридически лица, отглежданите от тях животни,
данни за годните за подпомагане общински мери и пасища, включени във
Физически блокове и парцели в Системата за идентификация на земеделски
парцели по отделните землища от територията на Община „Марица”.
2.5. Одобрява списъците с общински мери и пасища за предоставяне под
наем чрез търг с явно наддаване за отглеждане на пасищни животни.
2.6. Одобрява Мерките за поддържане на пасищата и пасищните райони в
Община „Марица” – област Пловдив.
2.7. Задължава ползвателите на общинските мери и пасища на територията на
Общината да спазват изискванията на ветеринарните лекари, при прилагане
разпоредбите на Закона за ветеринаромедицинската дейност и подзаконовите
нормативни актове, свързани с ветеринаромедицинската профилактика.
2.8. Не определя имоти за създаване на изкуствени пасища с тревни смески.
3.) Задължава ползвателите на общинските мери и пасища на територията на
Общината да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние и да
спазват Мерките за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата в
Община „Марица” – област Пловдив.
4.) Възлага на Кмета на Община „Марица” – област Пловдив да извърши
необходимите действия за правилното и законосъобразно сключване на договори
с животновъди съобразно изискванията и условията посочени в чл. 37 п от ЗСПЗЗ,
като приходите да се използват за поддържането им.

5.) Договорите да се сключват за срок от 5 години. По искане на наемателя
договорът може да се сключи и за по-кратък срок, като ежегодно земеделските
стопани и/или техните сдружения подават в Общината декларация за запазено
поголовие и посочен брой на отглежданите животни, задължително придружена с
копие на анкетна карта за регистрация като земеделски производител –
животновъд за съответната година и в случай че нямат извършена регистрация
договорите, сключени с Общината се прекратяват. Договорите да се актуализират
ежегодно в срок до 30 ноември. Мерите и пасищата, за които са сключени наемни
договори не могат да се преотдават за ползване на трети лица.
6.) В отдадените под наем мери и пасища – публична общинска собственост,
за които наемната цена е заплатена и има сключен договор за наем се разрешава
поставянето на временни постройки за отглеждане на животните от ползвателите
при спазване разпоредбите на Наредба № 2 за застрояване в земеделските земи,
обн. ДВ, бр. 48 от 28.04.1998 г., в сила от 28.04.1998 г., като за поставянето им
наемателите подават молба до кмета на общината чрез кмета на населеното място.
В молбата се посочва броя на отглежданите от наемателя животни, наетите мери и
пасища – публична общинска собственост, поземлените имоти върху които
лицето желае да постави временни постройки за отглеждане на животни, брой
постройки, предложение на кмета на съответното населено място.
7.) Началната тръжна годишна цена за отдаване под наем или аренда за
индивидуално ползване на мерите и пасищата от ОПФ не може да бъде по-ниска
от началната тръжна цена за отдаване под наем или аренда на мерите и пасищата
от ДПФ (т. 17 от Заповед № РД – 09 – 116 от 21.02.2011 г. на Министъра на
земеделието и храните).
8.) Началната тръжна годишна наемна цена (пазарната цена по смисъла на §2
г, ал. 2 от ДР на ЗСПЗЗ) за ползване на мери и пасища от ДПФ за срок до 5
стопански години е 6 лева/декар съгласно Заповед № РД -46-41 от 11.02.2011 г. на
Министъра на земеделието и храните. Размерът на депозита за участие в търга е
20 % от началната тръжна годишна наемна цена за декар, умножена по площта на
имота. (т. 4.5 от Заповед № РД – 09 – 116 от 21.02.2011 г. на Министъра на
земеделието и храните).
9.) Одобрява начална тръжна годишна наемна цена за отдаване под наем или
аренда за индивидуално ползване на мерите и пасищата от ОПФ в размер на 6
лева/декар.
10.) Одобрява депозита за участие в търг за отдаване под наем или аренда за
индивидуално ползване на мерите и пасищата от ОПФ в размер на 20 % от
началната тръжна годишна наемна цена за декар, умножена по площта на имота.
11.) Съгласно т. 10 от Заповед № РД – 09 – 116 от 21.02.2011 г. на Министъра
на земеделието и храните в тръжната документация се посочват и:
А) нормативите за числеността на селскостопанските животни, допускани за
паша по раздел ІІІ от Заповед № РД – 09 – 116 от 21.02.2011 г. на Министъра на
земеделието и храните, които са база за разпределение на площите според броя и
вида селскостопански животни;
Б) обстоятелството, че сключването на договора за наем или аренда не
гарантира подпомагането на земеделските производители;
В) данни към момента на обявяване на търга относно включването на

имотите в специализирания слой по чл.8 от Наредба № 5 от 2010 г. за условията
за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на
площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища (обн., ДВ, бр. 22
от 2010 г.; изм. бр. 34 от 2010 г.) ;
Г) солидарна отговорност на лицата в случай, че кандидатът е сдружение на
животновъди, което не е юридическо лице;
Д) изискването да не се преотдават мерите и пасища на трети лица.
12.) Земеделските стопани - животновъди могат да кандидатстват с
общински имоти – мери и пасища за подпомагане по схемите за единно плащане
на площ, след като:
1. Сключат с Общината договор за ползване под наем на общински мери и
пасища.
2. Заплатят в касата на Общината в срок от 14 /четиринадесет/ дена от
сключването му годишната такса по договора.
13.) Дава съгласие общинските мери и пасища, за които не се сключат
договори за индивидуално ползване със земеделските стопани – животновъди,
отглеждащи пасищни животни да се отдават чрез публичен търг с явно наддаване
под наем или аренда на лица, които поемат задължението да ги поддържат в
добро земеделско и екологично състояние, при спазване на определените
Национални стандарти в „Условия за поддържане на земята в добро земеделско и
екологично състояние”, одобрени със Заповед № РД – 09 -616 от 21.07.2010 г. на
Министърта на земеделието и храните по начална тръжна годишна цена съгласно
т. 9 и депозит за участие в търг съгласно т. 10 от настоящото решение.
14.) Дава съгласие общинските мери и пасища, за които не се сключат
договори за индивидуално ползване със земеделските стопани – животновъди,
отглеждащи пасищни животни да се предоставят за устройване на пчелини след
решение на общински съвет чрез търг с явно наддаване по реда на Глава шеста от
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община „Марица” – област Пловдив.
15.) Дава съгласие останалите след отдаване под наем общински мери и
пасища, за които не се сключат договори със земеделски стопани - животновъди
да останат за общо ползване на жителите на съответното населено място.
16.) Охраната на мерите и пасищата – публична общинска собственост се
осъществява от и за сметка на ползвателите.
17.) Възлага на Кметовете по населени места да определят маршрути за
движение на животните, пунктовете за събирането им и схеми на прокарите за
отвеждане на животните до местата за паша и да уведомят пастирите.
18. ) Възлага на Кмета на Община „Марица” да организира изпълнението на
настоящето решение.
МОТИВИ: С оглед предоставянето на мерите и пасищата – публична
общинска собственост за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на
земеделските производители под наем на земеделските стопани – животновъди
и/или техните сдружения, регистрирани като юридически лица за общо и за
индивидуално ползване и за общо ползване от земеделските стопани, отглеждащи

пасищни животни на територията на Община „Марица”, 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
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“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 47
Взето с протокол № 4 от 19.03.2012 г.
ОТНОСНО: Промяна на Решение № 100, взето с протокол № 8 от 20.07.2006 г.и
Решение № 21, взето с протокол № 1 от 29.01.2009 г. - За определяне на
процедурата на разрешения за разкопаване и методика за определяне размера на
неустойката за обезпечаване изпълнението на задълженията за възстановяване по
чл. 74 от ЗУТ.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА във връзка с чл.чл. 70-74 от ЗУТ и
при условията на чл. 92 от ЗЗД.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Определя процедура по издаване на разрешения за разкопаване, която включва:
1. Изпълнителят представя: Молба; пълен комплект от одобрени и съгласувани
проекти;разрешение за строеж.
2. Сключен договор с Община „Марица” за възстановяване на нарушена
улична инфраструктура. Разрешение за разкопаване издадено от Община
„Марица”.
3. Документ за предоставена в полза на Община „Марица” неустойка за
обезпечаване изпълнението на задълженията за възстановяване по чл.74 от
ЗУТ в размера, определен с договора и разрешението за разкопаване.
ІІ. Приема методика за определяне размера на неустойката за обезпечаване
изпълнението на задълженията за възстановяване по чл.74 от ЗУТ.
1. Определя единични цени за 1 кв.м (1л.м.) според тип на нарушената улична
инфраструктура, съгласно таблица в т.ІІІ- неразделна част от решението.
2. Размерът на неустойката за обезпечаване изпълнението на задълженията за
възстановяване по чл.74 от ЗУТ се определя, като получената по т.”1”
стойност се умножи с коефициент К=2,00.

ІІІ. Задължава Кмета на Община „Марица” да предприеме необходимите действия
по провеждане на процедурата за издаване на разрешения за разкопаване и
сключване на Договори за възстановяване на нарушена улична инфраструктура,
при следните условия:
1. Определят се оптималните цени за възстановяване на улични и тротоарни
настилки , както следва:
№

Вид на настилката

Цена с ДДС
/лв./

Възстановяване на
асфалтова настилка - за1 кв.м на асфалтов пласт с деб. -до
6см.
Възстановяване на
асфалтова настилка - за1 кв.м на асфалтов пласт с
деб.6см-до 8см.
Възстановяване на
настилка от паваж с нови павета- за 1 кв.м

41.87

4.

Възстановяване на настилка от паваж със съществуващите
павета – за 1 кв.м.

20.24

5.

Възстановяване на настилка трошен камък - за 1 кв.м при
дебелина плътно15 см

3.95

6.

Възстановяване на тротоарна настилка за 1 кв.м

37.36

7.

Възстановяване на път без настилка във и извън регулация
за 1 кв.м.

1.65

8.

Възстановяване на видими бетонови бордюри и пътни
ивици – за 1 л.м.

18.69

1.
2.

3.

55.82

49.48

Забележка: Цените са изготвени на база „Справочник за цените в строителството
бр.3 2011г. и по анализ.
2. Определя се методика за възстановяване на видовете настилки, както
следва:
№

Вид на настилката

1.

Възстановяване на
асфалтова настилка за
линейни обекти при

Методика за възстановяване
Възстановяването на настилката да се осигурява от бордюр до
бордюр по цялата дължина на линейния обект за нови улици /до 5г./
и по 0,5м от двете страни на изкопа за останалите улици. Да се

надлъжно разкопаване на
улицата
2

3

Възстановяване на
асфалтова настилка при
напречно или косо
разкопаване на улицата.
Възстановяване на
настилка от паваж за
линейни обекти при
надлъжно разкопаване на
улицата.

4.

Възстановяване на
настилка от паваж при
напречно или косо
разкопаване на улицата

5

Възстановяване на
тротоарна настилка

6

Възстановяване на
настилка от тр.камък

предвижда възстановяване на конструктивните пластове на пътна
настилка, съгласно представен детайл към проекта. Обратния насип
на изкопа да се предвиди, съгласно представения детайл за
възстановяване на конструкцията на пътя .
Възстановяване на асфалтовите пластове вкл.битумизираната
баластра - по 5 м. от двете страни на изкопа. Възстановяването да
се предвижда за изграждане на пътната конструкция, съобразно
дълбочината на изкопа по детайл към проекта.
Възстановяването на настилката да се осигурява от бордюр до
бордюр по цялата дължина на линейните обекти за нови улици /до
5г./ и по 1м от двете страни на изкопа за останалите улици. Да се
предвижда възстановяване на конструктивните пластове на пътната
настилка в дълбочина, съгласно представен детайл към проекта.
Обратния насип на изкопа да се предвиди, съгласно представения
детайл за възстановяване на конструкцията на пътя .
Паважът да се пренарежда по 3м от двете страни на изкопа. Да се
предвижда възстановяване на конструктивните пластове на пътната
настилка в дълбочина, съгласно представен детайл към проекта.
Обратния насип на изкопа да се предвиди, съгласно представения
детайл за възстановяване на конструкцията на пътя .
За нови тротоарни настилки /до 5г./, възстановяването да се
изпълнява по цялата ширина на тротоарната настилка с нови
тротоарни плочи от същия вид , а за останалите тротоарни настилки
възстановяването да се изпълнява с нови тротоарни плочи от същия
вид на широчината на изкопа.
При надлъжно разкопаване, възстановяването се извършва по 1м от
двете страни на изкопа. При напречно или косо разкопаване по 3м
от двете страни на изкопа. Обратния насип на изкопа да се
предвиди, съгласно представения детайл за възстановяване на
конструкцията на пътя .

МОТИВИ: Като взе предвид необходимостта от подобряване на
установената до момента методика за възстановяване на улични и тротоарни
настилки в имоти общинска собственост и необходимостта от актуализиране на
оптималните цени за възстановяване, 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
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“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 48
Взето с протокол № 4 от 19.03.2012 г.
ОТНОСНО: Докладна на кмета на с. Войводиново вх. № 10-00-10 от 10.01.2012
год. и протокол на кметски съвет № 1 от 29.12.2012 год. за частично премахване
на ул. „Коми” в участъците, където отчуждаването не е извършено и има достъп
до всички урегулирани поземлени имоти и да се запази там където е изградена
или осигурява единствен транспортен достъп по действащия кадастрален и
регулационен план на с. Войводиново, Община „Марица”, одобрен със заповед №
РД-09-409/27.09.1995 год.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 от
ЗУТ.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Дава съгласие за изменение на изменение на улична регулация на ул.
„Коми” засяга участък от о.т. 165, о.т. 162, о.т. 163, о.т. 150, о.т. 149, о.т. 140, о.т.
141, о.т. 146, о.т. 147, о.т. 118, о.т. 117, о.т. 116, о.т. 115 до оградата на зеленина
/гробищен парк/, както следва:
От о.т. 165 до о.т. 162 улицата до кв. 48 да се запази.
От о.т. 162 до о.т. 163 в участъка на УПИ VІІ-18, кв. 26 да се премахне. От
о.т. 163 да се продължи с ширина 10 м. към о.т. 151 и продължи към о.т. 150, част
от съществуваща ул. „Тракия”. От о.т. 163 до о.т. 150 ул. „Коми” се заличава, като
се запази част от имот 145 и се създаде с променена форма нов общински имот
ХІ-зеленина и ООД.
От о.т. 150 през о.т. 149, о.т. 140 до о.т. 141 улицата се запазва, югоизточно
от кв. 27 и част от кв. 49.
От о.т. 141 през о.т. 146, о.т. 147, о.т. 118, о.т. 117 до о.т. 116 улицата се
ликвидира, като в участъка от о.т 141 до о.т. 146 площта се придава към УПИ
ХХІ-ООД /общинска собственост/, а в другите участъци към частните имоти за
които не са провеждани отчуждителни процедури.
В участъка от о.т. 116 до о.т. 115 в обхвата на оградата на гробищния парк
улицата се премахва, като УПИ ХІ-зеленина, кв. 33 и УПИ VІ-зеленина, кв. 51
следва да се обединят.
ІІ. Възлага на кмета на община „Марица”, Пловдивска област да
предприеме необходимите действия за изменение на уличната регулация на ул.
„Коми”, при спазване на прозедурите по ЗУТ.

ІІІ. Съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, процедираният проект за изменение на
ПУП да се внесе за одобряване от ОБС.
МОТИВИ: Изменението на уличната регулация се налага, поради факта, че
отчуждителни процедури за отваряне на улицата не са правени и следва да се
запази само в участъците, където тя е изградена. 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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Р Е Ш Е Н И Е № 49
Взето с протокол № 4 от 19.03.2012 г.
ОТНОСНО: Съгласуване на трасета водопровод, канализация и ел.кабел за
ПСОВ в имот 26.52 по КК на с. Скутаре - от регулацията на с. Скутаре до
Площадка ПСОВ и от ПСОВ до заустването в р. Аврамица, във връзка със
задоволяване на питейно-битовите нужди, захранване с ел. енергия и довеждащ и
отвеждащ колектор за осъществяване инвестиционни намерения на Община
”Марица” на територията на с. Скутаре .
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и
чл. 29 от ЗОЗЗ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Дава съгласие за преминаване на трасе на „Водопровод, Канализация и Ел.
кабел за ПСОВ в имот 26.52 по КК на с. Скутаре - от регулацията на с. Скуатре до
Площадка ПСОВ и от ПСОВ до заустването в р. Аврамица , във връзка със
задоволяване на питейно-битовите нужди, захранване с ел.енергия и довеждащ и
отвеждащ колектор за осъществяване инвестиционни намерения на
Община”Марица” на територията на
с. Скутаре, съгласно приетия ПУП-ПРЗ на
територията на Община Марица, през имоти публична общинска собственост по
землища както следва: с. Скутаре имот № 26.49 и имот № 26.55.
МОТИВИ: Във връзка с искане от Община „Марица” и изискванията за
кандидатстване за изграждане на канализационна, водопроводна мрежа и ПСОВ
за с.Скутаре е изготвен и разгледан и приет с Протокол № 4, т.47/24.03.2008 г. на
ЕСУТ „Марица”, проект за „ПУП – ПРЗ за „ПСОВ с.Скутаре” в имот 26.52 по КК
на с. Скутаре и схеми за трасета на ВиК и Електро - от регулацията на с. Скутаре
до Площадка ПСОВ и от ПСОВ до заустването в р. Аврамица, преминаващи
през имоти в землище с. Скутаре – 26.49 с площ 5.868 дка. полски път - публична
общинска собственост и 26.55 с площ 2.342 дка. – дере публична общинска
собственост. Достъпът до ПСОВ се осъществява през полски пътища – общинска
собственост, съгласно Транспортно-комуникационна схема.

С оглед на гореизложеното и значимостта на проекта, предмет на
кандидастване, 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
28
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 50
Взето с протокол № 4 от 19.03.2012 г.
ОТНОСНО: Съгласуване на трасета водопровод, канализация и ел.кабел за
ПСОВ в имот 73.14 по КК на с. Царацово - от регулацията на с. Царацово до
Площадка ПСОВ и от ПСОВ до заустването в общински отводнителен канал
143.174, във връзка със задоволяване на питейно-битовите нужди, захранване с ел.
енергия и довеждащ и отвеждащ колектор за осъществяване инвестиционни
намерения на Община ”Марица” на територията на с. Царацово .
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и
чл. 29 от ЗОЗЗ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Дава съгласие за преминаване на трасета на „Водопровод, Канализация и
Ел. кабел за ПСОВ в имот 73.14 по КК на с. Царацово - от регулацията на с.
Царацово до Площадка ПСОВ и от ПСОВ до заустването в общински
отводнителен канал 143.174, във връзка със задоволяване на питейно-битовите
нужди, захранване с ел.енергия и довеждащ и отвеждащ колектор за
осъществяване инвестиционни намерения на Община ”Марица” на територията
на с. Царацовое, съгласно приетия ПУП-ПРЗ на територията на Община
„Марица”, през имоти публична общинска собственост по землища както следва:
с. Царацово имот № 112.244, № 70.243, № 70.367, № 70.368, № 70.111 и имот №
137.2.
МОТИВИ: Във връзка с искане от Община „Марица” и изискванията за
кандидатстване за изграждане на канализационна, водопроводна мрежа и ПСОВ
за с. Царацово е изготвен и разгледан и приет с Протокол № 7, т.24/22.05.2008 г.
на ЕСУТ „Марица”, проект за „ПУП – ПРЗ за „ПСОВ с. Царацово” в имот 73.14
по КК на с. Царацово и схеми за трасета на ВиК и Електро - от регулацията на с.
Царацово до Площадка ПСОВ и от ПСОВ до заустването в общински
отводнителен канал 143.174, преминаващи през имоти в землище с. Царацово –
112.244 с площ 1.085 дка. полски път - публична общинска собственост, имот
70.243 с площ 1.993 дка. – полски път публична общинска собственост, имот
70.368 с площ 0.795 дка. – полски път публична общинска собственост, имот
71.111 с площ 1.002 дка. – полски път публична общинска собственост и имот

137.2 с площ 0.998 дка. – полски път публична общинска собственост. Достъпът
до ПСОВ се осъществява през полски пътища – общинска собственост, съгласно
Транспортно-комуникационна схема.
С оглед на гореизложеното и значимостта на проекта, предмет на
кандидастване, 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
28
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 51
Взето с протокол № 4 от 19.03.2012 г.
ОТНОСНО: Съгласуване на трасета водопровод, канализация и ел.кабел за
ПСОВ, намираща се в имот 613.35 по КК на с. Труд - от регулацията на с. Труд до
Площадка ПСОВ и от ПСОВ до заустването в р. Пясъчник , във връзка със
задоволяване на питейно-битовите нужди,захранване с ел.енергия и довеждащ и
отвеждащ колектор за осъществяване инвестиционни намерения на
Община”Марица” на територията на с. Труд .
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и
чл. 29 от ЗОЗЗ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Дава съгласие за преминаване на трасета на „Водопровод, Канализация и
Ел. кабел за ПСОВ в имот 613.35 по КК на с. Труд - от регулацията на с. Труд до
Площадка ПСОВ и от ПСОВ до заустването в р. Пясъчник , във връзка със
задоволяване на питейно – битовите нужди, захранване с ел. енергия и довеждащ
и отвеждащ колектор за осъществяване инвестиционни намерения на
Община”Марица” на територията на с. Труд, съгласно приетия ПУП-ПРЗ през
територията на Община Марица, през имоти публична общинска собственост по
землища както следва: с. Труд имот № 610.24 и имот № 613.29

МОТИВИ: Във връзка с искане от Община „Марица” и изискванията за
кандидатстване за изграждане на канализационна, водопроводна мрежа и ПСОВ
за с. Труд е изготвен и разгледан и приет с Протокол № 10, т.19/22.07.2008 г. на
ЕСУТ „Марица”, проект за „ПУП – ПРЗ за „ПСОВ с. Труд” в имот 613.35 по КК
на с. Труд и схеми за трасета на ВиК и Електро - от регулацията на с. Труд до
Площадка ПСОВ и от ПСОВ до заустването в р. Пясъчник, преминаващи през
имоти в землище с. Труд – 610.24 с площ 4.663 дка. полски път - публична
общинска собственост и 613.29 с площ 12.705 дка. – полски път публична
общинска собственост. Достъпът до ПСОВ се осъществява през полски пътища –
общинска собственост, съгласно Транспортно-комуникационна схема.
С оглед на гореизложеното и значимостта на проекта, предмет на

кандидастване, 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
28
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 52
Взето с протокол № 4 от 19.03.2012 г.
ОТНОСНО: Съгласуване на трасета за линейни обекти и елементи на
техническата инфраструктура извън урбанизираните територии на Община
„Марица” – за транспортна техническа инфраструктура, преносни /довеждащи и
отвеждащи/ проводи /мрежи/, разпределителни и присъединителни проводи –
съгласно Глава ІV, раздел І-VІ от ЗУТ, във връзка с чл. 192 и чл. 193 от ЗУТ и чл.
28 от ППЗОЗЗ.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 192 и
чл. 193 от ЗУТ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Дава съгласие за изработване на комуникационно-транспортни
планове на пътни връзки, трасета за линейни обекти и елементи на техническата
инфраструктура извън урбанизираните територии на Община „Марица” – за
транспортна техническа инфраструктура, преносни /довеждащи и отвеждащи/
проводи /мрежи/, разпределителни и присъединителни проводи – съгласно Глава
ІV, раздел І-VІ от ЗУТ, във връзка с чл. 192 и чл. 193 от ЗУТ и чл. 28 от ППЗОЗЗ.
2. Изработените Подробни устройствени планове се внасят за
одобряване от Общински съвет по доклад от кмета на Общината, съгласно чл.
129, ал. 1 от ЗУТ и при спазване на законовите процедури.

МОТИВИ: Във връзка с искания от различни инвеститори, включително и
за подготовка на проекти от страна на Община „Марица”, се налага да се дава
предварително съгласие от ОбС за проектиране на трасета и елементи на
техническата инфраструктура извън урбанизираните територии на общината. За
да се даде съгласие, се внася схема-идеен проект. В повечето случаи трасетата
преминават по общински полски пътища. След това изготвените проекти отново
се разглеждат и одобряват от Общински съвет. Това твърде много удължава
процедурата във времето, особено когато то е ограничено със срокове за
кандидатстване по различни програми. С Решение № 60, взето с Протокол № 6 от
27.04.2005 г., Общински съвет е дал принципно съгласие за изработване на

комуникационно-транспортни планове на пътни връзки, засягащи полски пътища
– общинска собственост. Ето защо ОбС „Марица” намира решението за
целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
28
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 53
Взето с протокол № 4 от 19.03.2012 г.
ОТНОСНО: Проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за улична
регулация /ПУР/ за структурна единица 167А по Общ устройствен план /ОУП/ на
община „Марица”, местност ”АЛЧАКА” по кадастрална карта на с.Костиево,
обл.Пловдив, приет на ЕСУТ с протокол № 15, т. 11 от 09.08.2011 год. и обявен в
ДВ бр. 71 от 13.09.2011 год.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16,
ал. 7 от ЗУТ и Общ устройствен план на община „Марица”- одобрен с решение
№ 178/10.12.2012 г. на Общински съвет; протокол № 16, т. 18/15.09.2011 г. на
ЕСУТ при Община „Марица”.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. ОДОБРЯВА ПУП-ПУР за структурна единица 167А по ОУП на община
„Марица”, местност ”Алчака” по кадастрална карта на с.Костиево, област Пловдиев
в граници: Север-ПИ № 38.233-Път І-клас от реп.пътна мрежа; изток-ПИ№36.244Отводнителен канал; Юг - 51.22 - Път от реп. пътна мрежа, 51.3 - гора, 2.486 полски път, 36.239 - полски път, 36.20 - нива, 36.25 - нива, 36.38 - нива; Запад ПИ№36.332-полски път и образуване на кв. 69 с устройствена зона - Смесена
многофункционална /Смф/ по червените и сини линии, надписи със син и червен
цвят за регулацията.
2. Решението да се обнародва в държавен вестник.

МОТИВИ: Проектът за ПУП-ПУР за структурна единица 167А по ОУП на община
„Марица”, местност ”Алчака” по кадастрална карта на с. Костиево, област Пловдив
е изработен съгласно чл.46, ал.5 от Правилата и нормативите за прилагане на ОУП в
изпълнение на заповед №РД-09-334/05.05.2011г. на кмета на община „Марица”.
Проектът е обявен на заинтересуваните лица на основание чл.128,ал.2 в ДВ брой
71/13.09.2011г. В законоустановения срок не са постъпили възражения.
Предложеният план за улична регулация представлява мероприятие от
публичен характер съгласно чл.21,ал.1 от ЗОС, поради което компетентен да одобри

проекта е Общински съвет.
Ето защо ОбС „Марица” намира решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

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 № 54
Взето с протокол № 4 от 19.03.2012 г.
ОТНОСНО: Образуване на селищно образувание, съгласно Закона
административно-териториалното устройство на Република България.

за

ОСНОВАНИЕ: чл. 25, т. 1, във вр. с чл. 3 от Закона за административнотериториалното устройство на Република България, и чл. 21, ал. 1, т. 17 и т. 18 от
ЗМСМА.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Създава селищно образувание с:
⎯ наименование: „Индустриална зона Марица”;
⎯ граници: Външните граници на имотите – посочени в Приложение
№ 1, ограничени с кафява прекъсната линия.
⎯ територия: Територията на селищно образувание „Идустриална зона
Марица” е в обхвата на землища с. Бенковски и землище с. Царацово, съответно
по масиви и части от тях, както следва:
Землище с.Бенковски – включени са масиви с номера: масив № 33,
масив № 34, масив № 37, част от масив № 38 – поземлени имоти 13, 14 и 61;
Землище с.Царацово – включени са масиви с номера: част от масив
№ 26 – поземлени имоти 1, 2, 3, 4 и 6, част от масив № 27 – поземлени имоти 3, 4,
5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, част от масив № 28 – поземлени
имоти 1, 4, 6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, част от масив № 20
– поземлени имоти 1, 2, 8, 9, масив 76, част от масив № 92 – поземлени имоти 2, 3,
8, 9, 10, 11, 12, 252, част от масив № 502 – поземлени имоти 785, 786, 789, 790,
1064, 1065, 1068, 1069, 1073, масив № 93, масив № 79 и масив № 77.
Така описаните имоти, включени в границата на селищно образувание
са графично показани в приложение № 1 с отложената граница с прекъсната
кафява линия.
2. Възлага на Кмета на Община Марица да извърши административните
процедури по устройството на Селищното образувание, в т.ч. обнародване на
решението в Държавен вестник, съгласно изискванията на чл. 25, т. 3 от Закона за
административно-териториалното устройство на Република България.

МОТИВИ: По отношение на посочената територия (обособяваща се
Индустриалната зона) са налице законовите предпоставки за създаването на ново
„селищно образувание”, посочени в чл. 24 от ЗАТУРБ, а именно:
- необходимост от задоволяване на възникнали индустриални нужди от
местно значение;
- наличието на устройствен план или определени строителни граници.
Съгласно нормата на чл. 25 от ЗАТУРБ, образуване на селищно образувание
с местно значение се извършва чрез Решение на Общинския съвет, по
предложение на Кмета на Общината. Задължително следва селищното
образувание да има определена в Решението на Общинския съвет територия,
граници и наименование.
Ето защо ОбС „Марица” намира решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
28
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 55
Взето с протокол № 4 от 19.03.2012 г.
ОТНОСНО: Предложение до Министерски съвет на Република България за
отпускане на персонална пенсия.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от Кодекса за социално
осигуряване и чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Предлага на Министерски съвет на Република България да бъде отпусната
персонална пенсия на Димитър Тодоров Велев с постоянен адрес в с. Рогош,
община „Марица”, област Пловдив, ул. „Никола Д. Петков” № 48.
МОТИВИ: Тъй като РУСО – гр. Пловдив отказва да отпусне наследствена
пенсия на Димитър Тодоров Велев и с оглед изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 1 от
НПОС, 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
27
27
27
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 56
Взето с протокол № 4 от 19.03.2012 г.
ОТНОСНО: Промяна в състава на Постоянната комисия по бюджет и финанси и Постоянната
комисия по евроинтеграция.
ОСНОВАНИЕ: чл. 48, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл. 53, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет „Марица”,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” изменя свое решение № 16, взето с протокол № 4 от
22.12.2012 г., както следва:
1.1. В точка I „ПК по бюджет и финанси”, Стефан Цанков се заменя с Димитър
Дингилев.
1.2. В точка VІІІ „ПК по евроинтеграция” Стефан Цанков се заменя с Димитър Дингилев.
МОТИВИ: С Решение № 16, взето с протокол № 4 от 22.12.2011 г. на ОбС „Марица” се
определя състава на постоянните комисии на Общинския съвет. В качеството си на общински
съветник г-н Стефан Иванов Цанков е участвал в състава на две постоянни комисии.
На 1 февруари 2012 година до Председателя на Общински съвет „Марица” е внесено
писмо с вх. № ОбС-51 от господин Цанков, с молба да бъдат прекратени правомощията му като
Общински съветник на основание чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА поради назначаването му на
щатна длъжност в съответната общинска администрация.
С Решение № 285 от 06.02.2012 г. Общинска избирателна комисия - Община „Марица”
избира на негово място Димитър Георгиев Дингилев.
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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0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 57
Взето с протокол № 4 от 19.03.2012 г.
ОТНОСНО: Определяне на възнаграждение на общинските съветници от
общински съвет „Марица”.
ОСНОВАНИЕ: чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 29, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” изменя свое решение № 67, взето с протокол
№ 3 от 23.03.2009 г. в точка втора, както следва:
„2. Общински съвет „Марица” определя месечно възнаграждение на
общински съветник за изпълнение на задълженията му в размер на 60 на сто от
средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец
от предходното тримесечие, считано от 01.01.2012 г.”
МОТИВИ: На 27.02.2012 г в Общинския съвет е постъпило писмо от НОИ
с молба да се предостави актуално решение на ОбС за осигуряването на
общинските съветници във връзка с отпускане на парични обезщетения за
безработица.
По силата на чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване лицата,
упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности,
подлежат на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство,
инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и
професионална болест и безработица.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване,
осигурителните вноски за тези лица се дължат върху получените, включително
начислените и неизплатени брутни възнаграждения или неначислените месечни
възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за
дейността.
На същото основание и по същия ред се осигуряват и общинските
съветници, тъй като съгласно чл. 18 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, правоотношенията на тези лица възникват в резултат на
избор.

По силата на разпоредбата на чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от същия закон,
общинските съветници получават месечно възнаграждение за изпълнение на
задълженията им, произтичащи от избора и от качеството им на такива.
Следователно, възнаграждението се дължи по силата на закона за целия месец,
през който се изпълняват задълженията, като общинския съвет може да вземе
решение само за определяне на неговия размер.
По смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО общинските съветници се считат за
осигурени за целия месец, през който имат това качество.
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 № 58
Взето с протокол № 4 от 19.03.2012 г.
ОТНОСНО: Създаване на Обществен съвет към Община „Марица”.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във вр. с чл. 52, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Отменя свое решение № 195, взето с Протокол № 11/22.12.2009 г.
ІІ. Създава се Обществен съвет към Община „Марица” в състав:
Председател: инж. Петко Чочев – зам. кмет.
Членове:
1. Соня Петлешкова – Началник отдел „ХУСУ” към ДСП „Марица”.
2. Лъчезар Филипов – Директор на БТ „Марица”
3. Димитрина Стойчева – Ръководител дейност „Образование”
4. Цанко Динов – Общински съветник
5. Емил Лопатарев – Общински съветник
6. Иван Семерджиев – Кмет на с. Граф Игнатиево
7. Виолета Христодулова – Директор на ОУ „Васил Левски” с. Рогош.
МОТИВИ: С оглед съдействие за провеждане на политиката по социално
подпомагане и социални услуги, обсъждането на общинските стратегии, програми
и проекти, свързани със социалните услуги и дейности по социалното
подпомагане в съответствие с утвърдените критерии и стандарти, 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 № 59
Взето с протокол № 4 от 19.03.2012 г.
ОТНОСНО: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на
Общински план за развитие на Община „Марица” за 2011 г.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл.24, т.2 от Закона за
регионално развитие.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план
за развитие на Община „Марица” за 2011 г.
МОТИВИ: С оглед изпълнение на разпоредбите на ЗРР относно
наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие, 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 № 60
Взето с протокол № 4 от 19.03.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на „Доклад за междинна оценка на Общински план за
развитие 2005-2015 г.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 33, ал. 1 и чл. 36,
ал. 1 от Закона за регионалното развитие.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Приема “Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на
община «Марица» 2005-2015 г.”
МОТИВИ: Междинната оценка по своята същност представлява систематичен и
обективен преглед на напредъка и преценка за ефективността на постигнатите
резултати на даден планов документ, без значение на неговия планов хоризонт,
към средата на периода на неговото действие. Тази оценка има за задача да
установи степента на съответствие на стратегическия планов документ с
потребностите и нуждите от развитие на определената територия или общност,
достижимостта и реалистичността на целевата уредба на документа,
ефективността и ефикасността на
вложените ресурси, реализацията и
въздействието върху развитието на общината за оценявания тригодишен период.
Междинната оценка осигурява надеждна и полезна за заинтересованите страни
информация за степента на постижимост на постигнатото спрямо планираното и
да бъдат изведени водещите пунктове по отношение на слабите и силните страни
в процеса по реализация стратегическия планов документ. Тя се явява опорна
точка в процеса по актуализация на ОПР за остатъка от програмния период и
допринася за повишаване ефективността на процеса по изготвяне и изпълнение на
стратегически планови решения.
Междинната оценка на изпълнението на ОПР се извършва, за да се осигури
независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на
плана.
Предмет на анализ и оценка е изпълнението на целите и приоритетите,
заложени в Общински план за развитие на община „Марица”.
Междинната оценка на ОПР на Община „Марица” се извършва в период,
когато в ЕС е в ход подготовката за следващия програмен период на Политиката
на сближаване. На 17 юли 2010 г. Европейският съвет прие Стратегия „Европа

2020”, която е приемственик на Лисабонската стратегия. Стратегия „Европа
2020“ има три приоритета – интелигентен растеж (изграждане на икономика,
основаваща се на знания и иновации), устойчив растеж (насърчаване на поекологична и по-конкурентноспособна икономика с по-ефективно използване на
ресурсите) и приобщаващ растеж (насърчаване на икономика с високи нива на
заетост, която да създава условия за социално и териториално сближаване). На 9
ноември ЕК публикува Пети доклад за икономическото, социално и териториално
сближаване: бъдеще на политиката на сближаване. Освен на европейско ниво, на
национално също протичат динамични процеси в областта на формирането и
изпълнението на политики.
Ангажиментите, които България е поела във връзка с прилагането на Пакта
„Евро плюс”, както и приетата Национална програма за реформи 2011 – 2015 в
изпълнение на стратегия „Европа 2020” са само част от актуализираните политики
на национално ниво. Посочените документи, както и настъпилите промени във
вътрешните и външните условия, в нормативната, институционалната и
политическата среда след приемането на ОПР са отчетени при изготвянето на
доклада за междинната оценка.
Междинната оценка, която е регламентирана с чл. 33, ал. 1 от ЗРР, включва
четири основни компонента: оценка на първоначалните резултати от
изпълнението; оценка на степента на постигане на съответните цели; оценка на
използването на финансовите ресурси и процедурите за управление и
наблюдение; изводи и препоръки за актуализация на съответния документ.
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
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ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 61
Взето с протокол № 4 от 19.03.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на стратегии и наръчници
прозрачността на общините и работата с гражданите.

за

подобряване

на

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Приема седем броя стратегии изготвени по проект „Ефективна, прозрачна
и почтена Община” по Оперативна програма „Административен капацитет” 20072013, Под приоритет 1.2. Прозрачна и почтена държавна администрация
-

Комуникационна стратегия;
Стратегия за прозрачност и ефективност на общинска администрация;
Стратегия за прозрачност и ефективност на общински съвет;
Стратегия за обучение на служителите в администрацията;
Стратегия за превенция на корупцията в общината;
Етичен кодекс за поведението на служителите в общински администрация;
Разработване на вътрешни правила за работа с гражданите;

МОТИВИ: Дейността е от ключово значение за наличието на добър публичен
мениджмънт в структурите на местната власт. С изготвянето на стратегическите
документи се цели определянето на:
- Визия за постигане на добро обслужване, прозрачност и антикорупция;
- Стратегически принципи и мерки за подобряване на административното
обслужване, прозрачността и антикорупцията;
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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