О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е №285
Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
поддържане и опазване на обществения ред ,чистотата и общественото имущество
за организацията и безопасността на движението на територията на община
Марица
ОСНОВАНИЕ: чл.11, ал.3 във връзка с 28, ал.1 от Закона за нормативните
актове, чл.21,ал.2 от ЗМСМА, чл.76, ал.3 и чл.77 от АПК и чл.102, ал.1 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.Приема Наредба за изменение и допълнение на Приемане на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред
,чистотата и общественото имущество за организацията и безопасността на
движението на територията на община Марица съгласно приложение.
МОТИВИ: През последните години сме свидетели на появяването в
България на нетрадиционни, реакционни форми на тези религиозни течения,
характеризиращи се с агресивна пропаганда против иноверците.
Тази политическа доктрина, скрита под формата на религия, никога не е
била присъща на българските мюсюлмани. За съжаление, тя вече има свои
агитатори и последователи и у нас. Има не малко документирани случаи на
изразяване подкрепа за „Ислямска държава”, има и вече осъдени лица за
проповядване на радикален ислям. Въпреки това, демонстрирането на
принадлежност към тази религия, особено в гр.Пазарджик, продължава и израз
на това са носенето на характерни бради от мъжете и пълното забулване на
жените.
По този начин радикалните ислямисти „маркират” територия, за да могат
след време техните подбудители и покровители да имат претенции към нея.
Станаха известни от медиите и опити за развиване на религиозни дейности
в учебни заведения.
Наш дълг е да вземем мерки срещу тази тенденция и пресечем всички
действия в тази насока, които според мен са антибългарски, антихристиянски и

дори антимюсюлмански, ако не искаме те да станат някой ден ежедневие и в
нашата община.
На много места в страната общинските съвети взеха решения в тази насока
и измениха своите наредби за поддържане и опазване на обществения ред.
С приемането на предложените изменения ще се ограничи агресивното
навлизане на различни религиозни течения, които не са регистрирани по
надлежния ред и ще се осъществи по - сериозен контрол на дейността на
регистрираните религиозни общности и вероизповедания.
Ето защо Общински съвет «Марица» намира решението за целесъобразно.

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

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 286

Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.

ОТНОСНО: Приемане на Наредба на община Марица за водене на
Регистър на общинските детски градини.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.346,
ал.2
от Закона за
предучилищното и училищното образование и чл.76,ал.3 от АПК .
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Приема Наредба на община Марица за водене на Регистър на общинските
детски градини.
МОТИВИ: Във връзка с влизане в сила новият Закон за предучилищното и
училищното образование. Съгласно чл.346 от този закон, във всяка община се
създава и води регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за
личностно развитие. Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра,
както и редът за вписване се определят с наредба на съответния общински съвет.
Ето защо Общински съвет «Марица» намира решението за целесъобразно.

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

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 287

Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за дейностите в детските градини в община
Марица.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 1, т.23 във връзка с ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.59, ал.1, чл.68, ал.1 от
Закона за предучилищното и училищното образование, чл.76,ал.3 от АПК и чл.7,
ал.1 от Наредба №5 за предучилищното образование.
След

проведено

гласуване

Общински

съвет

“Марица”

реши:

Приема Наредба за дейностите в детските градини в община Марица.
МОТИВИ: С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното
образование и съгласно чл.59, ал1, чл.68, ал.1 от този закон и чл.7, ал.1 от
Наредба №5 от 03.06.2016г за предучилищното образование, общините имат
ангажимент да приемат наредба с която да се регламентират условията и редът за
записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини,
както и организирането на допълнителна услуга по отглеждането на децата.
Ето защо Общински съвет «Марица» намира решението за целесъобразно.

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

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 288

Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Марица, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация
ОСНОВАНИЕ: чл.11, ал.3 във връзка с 28, ал.1 от Закона за нормативните
актове, чл.21, ал.2 и ал.3 от ЗМСМА и чл.102,ал.1 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:
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Марица, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация съгласно приложение .
МОТИВИ: Във връзка с направено предложение да бъдат направени съответните
изменения в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и всяко
негово заседание да започва с Химна на Република България, Общински съвет
«Марица» намира решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 289

Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Избор на общински съветник от Община «Марица» за член на
Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.
ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.64а, ал.2 от
Закона за защита при бедствия
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица”, избира за свой представител в областния съвет
за намаляване на риска от бедствия: Г-н Александър Георгиев Богданов.
МОТИВИ: С изменението на Закона за защита при бедствия /ЗЗБ/ се въвежда нов
член 64а /ДВ, брой 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г./-(1)За подпомагане
изпълнението на дейностите по чл.64 се създава областен съвет за намаляване на
риска от бедствия.
(2) Членове на съвета по ал. 1 са: кметовете на общини или оправомощени техни
представители, по един представител на общинския съвет от всяка община на
територията на областта, директорът на регионална дирекция "Пожарна
безопасност и защита на населението", директорът на областната дирекция на
МВР, командирът на военното формирование на територията на областта,
директорът на териториалната дирекция на Държавна агенция "Национална
сигурност", директорът на центъра за спешна медицинска помощ, ръководителите
на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт,
юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, и други,
имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.Ето защо, Общински
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 290
Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 254, взето с протокол № 8 от 21.07.2016
година на ОбС „Марица“ и предоставяне за безвъзмездно управление за нуждите
на „Напоителни системи“ ЕАД – София, клон Марица – гр. Пловдив на вещ общинска собственост - лек автомобил марка „ВАЗ 21214” с регистрационен
номер РВ 2772 ВС.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.12, ал.3
от Закона за общинската собственост, чл.74, ал.4 от НПУРОИ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.
Общински съвет „Марица” – област отменя свое Решение № 254,
взето с протокол № 8 от 21.07.2016 година на ОбС „Марица“ за продажба на лек
автомобил марка VAZ 21214, с регистрационен номер РВ 2772 ВС.
2.
Общински съвет „Марица” предоставя безвъзмездно за управление на
„Напоителни системи“ ЕАД – София, клон Марица – гр. Пловдив, ЕИК
8311600780112, с управител Петко Николаев Димов, с цел обезпечаване
необходимостта от автомобилен транспорт за осъществяване функциите на
дружеството за изпълнение на служебните им задължения на територията на
Община „Марица“, подробно описаната по-долу вещ общинска собственост,
както следва: Лек автомобил марка VAZ 21214, с регистрационен номер РВ 2772
ВС, рама № ХТА21214081894594, цвят бордо.
3. Гореописаната вещ се предоставя за управление безсрочно, но под
условие, че се ползва единствено за целта, за която е предоставена, като
собствеността й не може да бъде придобивана по давност или по друг начин.
4. Възлага на кмета на Община „Марица” и го упълномощава да
предприеме необходимите действия за предоставяне управлението на вещта при
условията на т. 1 и т. 2 и да предаде фактическото владение на „Напоителни
системи“ ЕАД – София, клон Марица – гр. Пловдив, ЕИК 8311600780112, с
управител Петко Николаев Димов, с цел обезпечаване необходимостта от
автомобилен транспорт за осъществяване функциите на дружеството.
МОТИВИ: С цел обезпечаване необходимостта от автомобилен транспорт за
осъществяване функциите на дружеството и отчитайки обстоятелствата, че
подробно описаната по-долу вещ – общинска собственост не е необходима за

нуждите на органите на общината или на юридически звена и лица на общинска
бюджетна издръжка, Общински съвет „Марица“ намира решението за
целесъобразно.

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

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 291
Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община
„Марица” – област Пловдив за 2016 година”.
ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4 а от
Правилника за организацията и дейността на общински съвет „Марица”, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 8,
ал. 9 от Закон за общинската собственост.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. В раздел II. Продажба на имоти, частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС
със започната процедура и с решение на Общински съвет „Марица”
за с. Калековец отпада:
ПИ 502.561 НТП Ниско застрояване (до 10 м) -

852 кв.м. - 21 300 лв.

за с. Скутаре отпада:
ПИ 502.1641 НТП За друг вид застрояване ПИ 502.1642 НТП За друг вид застрояване -

610 кв.м. - 9 150 лв.
610 кв.м. - 9 150 лв.

ІІ. В раздел VI. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а от ЗОС.
за с. Калековец се добавя:
ПИ 503.888 НТП Ниско застрояване (до 10 м) ПИ 502.561 НТП Ниско застрояване (до 10 м) -

830 кв.м.
852 кв.м. - 21 300 лв.

за с. Скутаре се добавя:
ПИ 502.1120 НТП За друг вид застрояване ПИ 502.1641 НТП За друг вид застрояване ПИ 502.1642 НТП За друг вид застрояване -

640 кв.м.
610 кв.м.
610 кв.м.

ІІІ. В раздел III. По предложения от кметски съвети, кметове на
населени места и общинска администрация за започване на процедура
за продажба по чл.35 от ЗОС.
За с. Динк се добавя:
ПИ 5.8
НТП Нива За с. Царацово се добавя:
ПИ 36.114 НТП Нива За с. Скутаре отпада:

9997 кв.м.
16289 кв.м.

ПИ 502.1120 НТП За друг вид застрояване за с. Калековец се добавя:
ПИ 503.919 НТП Ниско застрояване (до 10 м)ПИ 503.920 НТП Ниско застрояване (до 10 м)ІV. В раздел VІІІ. Свободни общински имоти
общинска собственост
Частна общинска собственост:

640 кв.м.
1710 кв.м.
866 кв.м.
за отдаване под наем/аренда на имоти,

За с. Царацово се добавя:
С. ЦАРАЦОВО
78080.135.1
78080.36.113

Нива
Нива

ГАНЕВИ БРЕСТИ
ТАХТАЛИЙСКИ
АЗМАК

4800.22 Нива

ГАНЕВИ БРЕСТИ

2661.70
11417

За с. Царацово отпада:
С. ЦАРАЦОВО
78080.21.25

14199.77 Нива

78080.58.7

ГЪЛЪБИЦА

За с. Радиново се добавя:
С. РАДИНОВО
61412.3.9
61412.16.44

016044

2700.91

Нива

61412.17.4

017004

2284 .99

Нива

3422.38

Нива

7237.92
6799.7
7728.02
7586.09
6272.78
9213.25

Нива
Нива
Нива

ШИЛОВАТА
КРУША
ЧЕРВЕНКОВ
КЛАДЕНЕЦ
ПИВИКОВИ
ТИРОВЕ
ПИВИКОВИ
ТИРОВЕ
КРИВАТА НИВА
КРИВАТА НИВА
КРИВАТА НИВА

Нива
Нива
Нива

КРИВАТА НИВА
КРИВАТА НИВА
КРИВАТА НИВА

61412.17.149
61412.18.16
61412.18.29
61412.18.52
61412.18.57
61412.18.67
61412.18.68

018016
018052
018067
018068

5869.59

Нива

МОТИВИ: Съгласно изискванията на чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за
общинската собственост, постъпили предложения на кметове и кметски съвети по
населени места за извършване на разпоредителни действия с имоти - общинска
собственост, с цел осигуряване на постоянни източници на приходи за общинския
бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от общинските дейности,

както и осъществяване на своята жилищна политика и своите социални функции
за населението, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 292
Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно
ползване на поземлен имот № 78080.94.302, публична общинска собственост по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица”
- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на
Изпълнителния директор на АГКК.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за
организацията и дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 8, ал. 1 от
Закона за общинската собственост и чл. 78 а от Правилника за прилагане на
закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се
промени от „Напоителен канал” в „За местен път“ на общински поземлен имот,
както следва:
- Поземлен имот с идентификатор № 78080.94.302 по Кадастралната
карта и кадастралните регистри на с.Царацово, Община „Марица” - област
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния
директор на АГКК, с площ от 3,059 дка, с трайно предназначение „Територия,
заета от води и водни обекти ” и с начин на трайно ползване „Напоителен
канал“, местност „Мекишеви гьолове”, при граници и съседи: ПИ
№78080.94.301; ПИ №78080.94.303; ПИ №78080.94.304 и ПИ №78080.94.4 публична общинска собственост, актуван с Акт № 2686 от 11.07.2016 г.
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура
по промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен
имот в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и отразяване на промяната по
реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на

кадастралната карта и кадастралните регистри.
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община
„Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне процедура по
отразяване на промяната по реда на Закона за общинската собственост.
МОТИВИ: В района съществува тенденция за оформянето на
индустриална зона и поради това е необходимо наличие на местен път,
достатъчно щирок, за да я обслужва. Във връзка с това е целесъобразно да се
промени начинът на трайно ползване на поземлени имоти с номера
78080.94.302 и 78080.94.303 - публична общинска собственост по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община
„Марица“-област Пловдив в „За местен път“ и да се извърши обединяването им
с цел оформяне на достатъчно широк път, който да осъществява връзката на
района с Голямоконарско шосе и да обслужва бъдеща индустриална зона. Ето
защо, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

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

Общ
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съветници
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24
Гласували
24
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24
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0
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0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 293
Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно
ползване на поземлен имот № 78080.94.303, публична общинска собственост по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица”
- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на
Изпълнителния директор на АГКК.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за
организацията и дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 8, ал. 1 от
Закона за общинската собственост и чл. 78 а от Правилника за прилагане на
закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се
промени от „За селскостопански, горски, ведомствен път ” в „За местен път“ на
общински поземлен имот, както следва:
- Поземлен имот с идентификатор № 78080.94.303 по Кадастралната
карта и кадастралните регистри на с.Царацово, Община „Марица” - област
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния
директор на АГКК, с площ от 4,815 дка, с трайно предназначение „Земеделска
територия” и с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски,
ведомствен път“, местност „Мекишеви гьолове”, при граници и съседи: ПИ
№78080.91.4; ПИ №78080.90.9; ПИ №78080.91.1; ПИ №78080.134.307; ПИ
№78080.90.10; ПИ №78080.91.314; ПИ №78080.90.20; ПИ №78080.90.19; ПИ
№78080.134.305; ПИ №78080.89.313; ПИ №78080.88.312; ПИ №78080.89.28;
ПИ №78080.94.304; ПИ №78080.89.22; ПИ №78080.89.23; ПИ №78080.89.24;
ПИ №78080.89.26; ПИ №78080.89.25; ПИ №78080.88.27; ПИ №78080.88.26; ПИ
№78080.88.1; ПИ №78080.94.302 и ПИ №78080.94.301 - публична общинска
собственост, за който съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската
собственост не се съставя акт за общинска собственост.
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне

процедура по промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І.
общински поземлен имот в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразяване на
промяната по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне
процедура по отразяване на промяната по реда на Закона за общинската
собственост.
МОТИВИ: В района съществува тенденция за оформянето на
индустриална зона и поради това е необходимо наличие на местен път,
достатъчно щирок, за да я обслужва. Във връзка с това е целесъобразно да се
промени начинът на трайно ползване на поземлени имоти с номера
78080.94.303 и 78080.94.302 - публична общинска собственост по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община
„Марица“-област Пловдив в „За местен път“ и да се извърши обединяването им
с цел оформяне на достатъчно широк път, който да осъществява връзката на
района с Голямоконарско шосе и да обслужва бъдеща индустриална зона. Ето
защо Общински съвет намира решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 294
Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Отстъпване на безвъзмездно право на ползване върху
самостоятелен обект с идентификатор 29235.29.78.2.1 и самостоятелен обект с
идентификатор 29235.29.78.2.2 на НЧ „Васил Левски-1943” с. Желязно
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1 т. 8 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, при условията на § 4 от ПРЗ на
Закона за народните читалища, чл. 96, ал.3 от Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинското имущество, във връзка с чл. 12, ал. 3 от
Закона за общинската собственост
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” отстъпва безвъзмездно право на ползване на
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 1943“ – с. Желязно, област
Пловдив, представляващо юридическо лице на бюджетна издръжка върху
имоти, публична общинска собственост, както следва:
- Самостоятелен обект с идентификатор 29235.29.78.2.1 с площ 87,10 кв.м.
с предназначение „За културна и обществена дейност“ в сграда с
идентификатор № 29235.29.78.2 по кадастралната карта на с. Желязно, област
Пловдив, актувана с Акт за ПОС № 2660/10.05.2016 година;
- Самостоятелен обект с идентификатор 29235.29.78.2.2 с площ 42,70 кв.м.
с предназначение „За културна и обществена дейност“ в сграда с
идентификатор № 29235.29.78.2 по кадастралната карта на с. Желязно, област
Пловдив, актувана с Акт за ПОС № 2660/10.05.2016 година;
II. Съгласно § 4, ал.2 от Закона за народните читалища гореописаните
обекти се предоставят за ползване до прекратяване на читалището, под
условие, че се ползват единствено за читалищни нужди.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да
предприеме необходимите действия за предоставяне правото на ползване на
имотите, съгласно разпоредбите на чл.96 от НПРУОИ.

МОТИВИ: С цел обезпечаване необходимостта от сграден фонд, за
осъществяване функциите на НЧ „Васил Левски-1943” с. Желязно, област
Пловдив, Общински съвет намира решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 295
Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Включване на полските пътища и напоителни канали –
публична общинска собственост на Община „Марица“ в масиви за ползване за
сключени споразумения/разпределения за стопанската 2016/2017 година.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 4 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив не дава съгласие за
включване на полски пътища и напоителни канали – публична общинска
собственост на Община „Марица“ в заповедта на директора на Областна
дирекция „Земеделие“-Пловдив по
чл. 37 в, ал. 4 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи за разпределение на масивите
за ползване в землищата от територията на общината и в масивите за ползване за
сключени споразумения/разпределения за стопанската 2016/2017 година.
МОТИВИ: Полските пътища и напоителни канали са публична общинска
собственост, част от изградената и в по-голямата си част действаща
инфраструктура на Община „Марица“, което прави нецелесъобразно
използването им като обработваема земеделска земя. Целесъобразно е
използването им по предназначение. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира
решението зе целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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23
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0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 296

Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10
/десет/ години на самостоятелен обект - част от нежилищна сграда в с. Бенковски,
Община “Марица” – област Пловдив, с цел осъществяване на здравни услуги.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 50 , чл. 164, ал. 1 и
чл. 140, т.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община „Марица”.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив дава съгласие да се отдаде
под наем за срок от 10 /десет/ години за извършване на здравни услуги –
индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина – следния
самостоятелен обект, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите
самостоятелни обекти, както следва:
- Самоятоятелен обект с идентификатор № 03839.501.368.1.6, с площ от
14,50 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №
03839.501.368.1.11, 03839.501.368.1.7, 03839.501.368.1.5 и 03839.501.368.1.14, под
обекта: няма, над обекта: няма.
Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор №
03839.501.368.1, разположена в поземлени имоти с идентификатори №
03839.501.368 и 03839.501.1015 и принадлежи към поземлен имот с
идентификатор № 03839.501.368, с административен адрес: с. Бенковски, п.к.
4201, ул. „12-та”, ет.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.
Бенковски, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-1881 от 05.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани като
публична общинска собственост с Акт за ПОС № 17 от 16.02.2001г., надлежно
вписан в Службата по вписванията.
Целта на отдаването под наем на описания в т. І. самостоятелен обект е
използването му за здравни услуги – индивидуална практика за първична помощ
по дентална медицина.
ІІ. Отдаването под наем на описания в т. І. самостоятелен обект да се
извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне
на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска
собственост на Община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е
5.00 /пет/ лева на кв.м. без ДДС или 72.50 лв. /седемдесет и два лева и петдесет
стотинки/ без ДДС за 14,50 кв.м.
ІІІ. Специфични условия на конкурса:
– Описаният в т. І самостоятелен обект се отдава под наем, при условие, че
се ползва единствено за целта, за която е предоставен, а именно за
стоматологичен кабинет, като собствеността му не може да бъде придобивана по
давност или по друг начин, не може да се преотстъпва за ползване, да се ползва
съвместно по договор с трети лица, да се отдава под наем или да се пренаема.
Поддържането и текущите ремонти на отдадения под наем описан в т. І
самостоятелен обект, предназначен за стоматологичен кабинет се извършва от
лицето, на което е предоставен, с грижата на добрия стопанин. Ако
самостоятелният обект по т. І не се използва за това, за което е отдаден под наем,
наемното отношение да бъде прекратено;
– Кандидатите за участие да притежават образователно-квалификационна
степен ”Магистър по дентална медицина“. Да не са с отнети права, да упражняват
медицинска професия в Република България и да нямат финансови задължения
към Община „Марица” към датата на конкурса;
– Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да сключат
такъв в 30-дневен срок след подписване на договор за наем;
– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на
самостоятелния обект;
– Документи за допускане до участие в конкурса:
1. Заверено копие от документ за регистрация или единен
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато
участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен
ЕИК, участниците в процедурата, прилагат в офертата си освен документа за
регистрация и удостоверение за актуално състояние.
2. Заверено копие от документ за самоличност на представителя на
юридическото лице или едноличния търговец, когато участникът е юридическо
лице или едноличен търговец.
3. Заверено копие от Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса
на вписани обстоятелства – несъстоятелност и ликвидация, когато участникът е
юридическо лице или едноличен търговец.
4. Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурс, ведно с
упълномощаване за сключване на договор (ако е необходимо), когато участникът
се представлява от лице, различно от лицата, имащи право на представителство,
съгласно документите му за регистрация.
5. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, съдържащо
воля за наемане на имота.
6. Удостоверение от банка с посочена банкова сметка за възстановяване на
внесените гаранции за участие на нерегистрираните в конкурса кандидати и на
неспечелилите конкурса участници /оригинал/.

7. Заверено копие на Удостоверение от Национална агенция по приходите
за наличието или липсата на задължения към държавата.
8. Заверени копия на Удостоверения за наличието или липсата на
задължения към:
- общината по седалище на юридическото лице;
- и към Община „Марица”.
9. Документ в оригинал /квитанция/ за внесена гаранция за участие.
10. Заверено копие от документ за закупена конкурсна документация.
11. Декларация по образец за запознат/а и съгласие:
- с условията на конкурсната документация за провеждане и участие в конкурса ;
- с клаузите за приложения в конкурсната документация проект на договор за
отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост
12. Заверено копие от диплома за завършено висше образование със степен
“Магистър по дентална медицина” на управителя/участника.
13. Заверено копие от Удостоверение от Български зъболекарски съюз, че
управителя/участника не е с отнети права да упражнява медицинска професия в
Република България.
14. Заверено копие от трудова книжка и/или заверено копие от
осигурителна книжка и/или удостоверение образец УП-3, удостоверяващи трудов
стаж на управителя/ участника, съгласно критерий /К2/ посочен в правилата за
провеждане на публичен конкурс.
- Кабинетът да работят целогодишно.
ІV. Критерии за оценяване на кандидатите:
К1 – Договор с НЗОК:
- Със сключен договор с НЗОК – 10 точки;
- Без сключен договор с НЗОК – 0 точки;
К2 – Професионален опит на участника:
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;
- От 5 до 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;
- От 10 до 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15
точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;
К3 – Предложена месечна наемна цена:
- Най-висока предложена месечна наемна цена – 20 точки;
- По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена до 10% – 15
точки;
- По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 10% – 10
точки;
- По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 20% - 5
точки;
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 +К3
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които най –
пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1и К2.
V. Гаранция за участие - 30% от началната конкурсна месечна наемна

цена.

VІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да
предприеме необходимите действия за откриване и провеждане на процедура за
отдаване под наем на описания в т. І самостоятелен обект, чрез публично
оповестен конкурс при условията на т. І, ІІ, ІІІ, ІV и V от настоящото решение,
при стриктно спазване правилата на Глава Шеста от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, да
организира и проведе конкурса за отдаване под наем и сключи наемния договор,
съобразно действащото законодателство.
МОТИВИ: Във връзка с нуждата на населението на с. Бенковски от
стоматологичен
кабинет в селото, Общински съвет „Марица“ намира
решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ. 29
съветници
Присъствали
23
Гласували
23
За
23
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 297
Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община
„Марица” касаещо разширение на структурна единица 178-Смф по кадастралната
карта на с.Царацово, местност “Мекишеви гьолове“, Община „Марица“, област
Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във връзка с
чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и
чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с
чл. 127, ал. 9 Общински съвет „Марица”, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,
чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
опазване на земеделските земи:
Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”,
касаещо разширение на структурна единица 178-Смф по кадастралната карта на
с.Царацово, местност
“Мекишеви гьолове“, Община „Марица“, област Пловдив,
включващо поземлен имот с идентификатор № 78080.90.7 в м.” Мекишеви гьолове“
по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област,
частна собственост и част от поземлени имоти с идентификатори № 78080.134.305 полски път, публична общинска собственост и № 78080.134.307 – отводнителен
канал, публична общинска собственост, съгласно приложение проект за изменение
на ОУП.
Горе цитираните имоти да отпаднат от зона 132-Тп, предвидена по ОУП на
Община „Марица“ за развитие след 2025година.
Одобрява приложеното техническо задание за изменение на ОУП изготвено на
основание чл. 125 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление поставено на
определените за това места в сградата на общината и се публикуват на интернет
страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл. 124б, ал. 2 от
ЗУТ.

МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение,
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
23
Гласували
23
За
23
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 298
Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община
„Марица” касаещо разширение на структурна единица 196-Смф по кадастралната
карта на с.Царацово, местност “Ганеви брести“, Община „Марица“, област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във връзка с
чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и
чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във връзка с
чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и
чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи:
Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”,
касаещо разширение на структурна единица 196-Смф по кадастралната карта на
с.Царацово, местност
“Ганеви брести“, Община „Марица“, област Пловдив,
включваща поземлен имот с идентификатор № 78080.21.25-общински частен имот и
част от поземлени имоти с идентификатори № 78080.140.96 и № 78080.140.84,
полски пътища публична общинска собственост, във връзка с провеждане на
процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски
нужди по Закона за опазване на земеделските земи с отреждане на урегулиран
поземлен имот за ТИР паркинг, обществено хранене и обществено обслужване.
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на
изискванията на ЗООС.
Одобрява приложеното техническо задание за изменение на ОУП изготвено на
основание чл. 125 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление поставено на
определените за това места в сградата на общината и се публикуват на интернет
страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл. 124б, ал. 2 от
ЗУТ.

МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение на
Община „Марица“. Ето защо Общински съвет «Марица» намира решението за
целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
23
Гласували
23
За
23
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 299
Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община
„Марица” касаещо разширение на структурна единица 622-Жм по кадастралната
карта на с.Маноле, местност “Ясаците“, Община „Марица“, област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във връзка с
чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и
чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във връзка с
чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и
чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи:
Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”,
касаещо разширение на структурна единица 622-Жм по кадастралната карта на
с.Маноле, местност “Ясаците“, Община „Марица“, област Пловдив, включваща част
от поземлен имот с идентификатор № 47086.26.8-частен имот, част от поземлен
имот № 47086.26.54-публична общинска собственост, във връзка с провеждане на
процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски
нужди по Закона за опазване на земеделските земи с отреждане на урегулиран
поземлен имот за изграждане на базова станция на „БУЛСАТКОМ“ ЕАД.
Възлага на възложителя да извърши последващи действия по изменение на ОУП,
съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия.
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ.
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на
изискванията на ЗООС.
Одобрява приложеното техническо задание за изменение на ОУП изготвено на
основание чл. 125 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление поставено на
определените за това места в сградата на общината и се публикуват на интернет
страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл. 124б, ал. 2 от
ЗУТ.

МОТИВИ: Във връзка с осъществяване инвестиционно намерение,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
23
Гласували
23
За
23
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 300

Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община
„Марица” касаещо разширение на структурна единица 252-Жм по кадастралната
карта на с.Строево, местност “Капиница“, Община „Марица“, област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във връзка с
чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и
чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във връзка с
чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и
чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи:
Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”,
касаещо разширение на структурна единица 252-Жм по кадастралната карта на
с.Строево, местност “Капиница“, Община „Марица“, област Пловдив, включваща
поземлени имоти с идентификатори № 69874.132.4 и № 69874.132.6-частна
собственост и част от поземлен имот № 69874.132.18-публична общинска
собственост, във връзка с провеждане на процедура по промяна предназначението
на земеделската земя за неземеделски нужди по Закона за опазване на земеделските
земи с отреждане на два урегулирани поземлени имота за жилищно застрояване.
Възлага на възложителя да извърши последващи действия по изменение на ОУП,
съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия.
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ.
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на
изискванията на ЗООС.
Одобрява приложеното техническо задание за изменение на ОУП изготвено на
основание чл. 125 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление поставено на
определените за това места в сградата на общината и се публикуват на интернет
страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл. 124б, ал. 2 от
ЗУТ.

МОТИВИ: Във връзка с осъществяване инвестиционно намерениеЕто
защо, общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
23
Гласували
23
За
23
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 301

Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община
„Марица” касаещо разширение на структурна единица 170-Смф по кадастралната
карта на с.Костиево, местност “Голяма узунюрия“, Община „Марица“, област
Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във връзка с
чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и
чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във връзка с
чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и
чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи:
Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”,
касаещо разширение на структурна единица 170-Смф по кадастралната карта на
с.Костиево, местност “ Голяма узунюрия“, Община „Марица“, област Пловдив,
включваща поземлен имот с идентификатор № 38950.41.2-частен имот и част от
поземлен имот № 38950.41.147-публична общинска собственост, във връзка с
провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделската земя за
неземеделски нужди по Закона за опазване на земеделските земи с отреждане на два
урегулирани поземлени имота за производствена и складова дейност и обществено
обслужване.
Възлага на възложителя да извърши последващи действия по изменение на ОУП,
съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия.
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ.
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на
изискванията на ЗООС.
Одобрява приложеното техническо задание за изменение на ОУП изготвено на
основание чл. 125 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление поставено на
определените за това места в сградата на общината и се публикуват на интернет
страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл. 124б, ал. 2 от
ЗУТ.

МОТИВИ: Във връзка с осъществяване инвестиционно намерение
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
23
Гласували
23
За
23
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 302
Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община
„Марица” касаещо изменение на част от структурна единица 202-Оз и разширение
структурна единица 203-Смф по кадастралната карта на с.Граф Игнатиево, местност
“Панорамен път“, Община „Марица“, област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във връзка с
чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и
чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във връзка с
чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и
чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи:
Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”,
касаещо изменение на част от структурна единица 202-Оз и разширение на
структурна единица 203-Смф по кадастралната карта на с.Граф Игнатиево, местност
“Панорамен път“, Община „Марица“, област Пловдив, включваща поземлени имоти
с идентификатори № 17806.3.27-частен имот, част от № 17806.22.54, във връзка с
провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделската земя за
неземеделски нужди по Закона за опазване на земеделските земи с отреждане на
урегулиран поземлен имот за производствена, складова, търговска и ООД.
Да се извършат необходимите действия по изменение на ОУП, съгласно ЗУТ и
одобрените към ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия.
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ.
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на
изискванията на ЗООС.
Одобрява приложеното техническо задание за изменение на ОУП изготвено на
основание чл. 125 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление поставено на
определените за това места в сградата на общината и се публикуват на интернет
страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл. 124б, ал. 2 от
ЗУТ.

МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
23
Гласували
23
За
23
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 303

Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: : ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
НА ОБЩИНА „МАРИЦА”, КАСАЕЩО РАЗШИРЕНИЕ НА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА 225-СОП ПО
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ОУП/ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА
С.ТРУД, ОБЩИНА „МАРИЦА“
ОСНОВАНИЕ: ЧЛ.21, АЛ.1, Т.11 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.134, АЛ.1, Т.1 ВЪВ ВР. С
ЧЛ.136, АЛ.1 И 127, АЛ.6 ОТ ЗУТ
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.11 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.134, АЛ.1, Т.1 ВЪВ ВР. С
ЧЛ.136, АЛ.1 И 127, АЛ.6 ОТ ЗУТ:
ОДОБРЯВА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА
„МАРИЦА”, КАСАЕЩО ИЗМЕНЕНИЕ НА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА 225-СМФ ПО ОБЩ
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ОУП/ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА
С.ТРУД, М.“ГАНЧОВИЦА“, ОБЩИНА „МАРИЦА“ В ОБХВАТА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С
ИДЕНТИФИКАТОРИ № 73242.150.92 И № 73242.150.91 С ПЛОЩ 18,852ДКА. И РЕГИСТЪР
КООРДИНАТИ НА ГРАНИЧНИТЕ ТОЧКИ ПО ПРИЛОЖЕНАТА СИТУАЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП
НА ОБЩИНА „МАРИЦА“, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩАТА ДОКЛАДНА.
Да се извършат всички последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените към
ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия, относно влизане в сила на
изменението на ОУП на Община „Марица“.
Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План за
регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ.
След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение на
ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване на ПУП – План за
улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП –
Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура на поземлен имот с
идентификатор № 73242.150.92, м.”Ганчовица” по кадастралната карта на с.Труд,
Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ
за изграждане на обект: „Изграждане на сграда за магазин, офис, склад“.
Разрешава изготвянето на проекти на ПУП-Парцеларен план на елементите на
техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във връзка с

провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.
Поземлен имот с идентификатор № 73242.150.92 в м.” Ганчовица” по
кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област попадат по
Общ устройствен план на Община „Марица” в разширението на структурна единица
225-Соп (смесена обслужващо производствена устройствена структурна
единица/зона).
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 1
от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба
№8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и Наредба
№7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с теренните
дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да изследват да
отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и в процедура на
изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по отношение съгласуваност на проектите
във всички части.
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ.
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на чл.
18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на държавен
здравен контрол.
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова
извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 като при
изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ.
С подробните устройствени планове и парцеларните планове на трасетата на
техническата инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се
представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има
такива.
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м.
Проектите
да се съгласува със съответните администрации, а при
необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.
РЕШЕНИЕТО СЕ ОБНАРОДВА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.
РЕШЕНИЕТО ДА СЕ СЪОБЩИ НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, ЧРЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ
ПОСТАВЕНО НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ТОВА МЕСТА В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА И СЕ
ПУБЛИКУВАТ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА И В ЕДИН МЕСТЕН ВЕСТНИК /НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 124Б, АЛ. 2 ОТ ЗУТ.

МОТИВИ: Поради възникнало инвестиционно намерение на собственик
на земеделски земи, Общински съвет „Марица“ намира решението за
целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
23
Гласували
23
За
23
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 304

Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – План за регулация и
застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлeн имот № 78080.115.1 в местност ”Долни
ливади” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска
област с начин на трайно ползване земеделска земя нива за процедура по промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за разширение на
регулацията на с.Царацово.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, в съответствие с
чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” дава разрешение за ПУП–ПРЗ за поземлен имот с
идентификатор № 78080.115.1, местност ”Долни ливади“” по кадастралната карта
на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област с начин на трайно ползване
земеделска земя „нива“ за процедура по промяна предназначението на земеделска
земя, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за:
включва в строителните граници на населеното място с.Царацово за жилищно застрояване
Поземлен имот с идентификатор № 78080.115.1 в местност ”Долни ливади“”
по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 185Жм с нетни устройствени показатели Пз<45%, Кинт – 0,9, Поз>45% и височина на
застрояване до 10 м.
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал.
1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на
Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и
Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с
теренните дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП
на Община „Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП.
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ.
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ и РЗИ, при спазване на
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на
чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на
държавен здравен контрол.
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на

недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова
извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 като при
изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ при спазване на следните
изисквания:
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м.
Проектите
да се съгласува със съответните администрации, а при
необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.
Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План
за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление
поставено на определените за това места в сградата на общината и се публикуват
на интернет страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл.
124б, ал. 2 от ЗУТ.
МОТИВИ: Във връзка със задоволяване на нуждите на общината от
парцели за жилищни нужди. Общински съвет „Марица“ намира решението за
целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
23
Гласували
23
За
23
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 305

Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – План за улична регулация
(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план
(ПП) в обхвата на поземлeн имот № 11845.12.39 в местност ”Рошави тирове” по
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област с
начин на трайно ползване земеделска земя нива за процедура по промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане за
„търговска, обществено обслужване, административна и складова дейност
(магазин и склад за промишлени стоки, офиси, ЗОХ, автосервиз, пункт за годишни
технически прегледи и леки ремонти)“.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, в съответствие с
чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” дава разрешение за ПУП – План за улична
регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП –
Парцеларен план (ПП), съгласно чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхвата
на поземлен имот с идентификатор № 11845.12.39, местност ”Рошави тирове“ по
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област с
начин на трайно ползване земеделска земя „нива“, за процедура по промяна
предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на
УПИ за
Търговска, обществено обслужване, административна и складова дейност
(магазин и склад за промишлени стоки, офиси, ЗОХ, автосервиз, пункт за годишни
технически прегледи и леки ремонти)
план за улична регулация, парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура
Поземлен имот с идентификатор № 11845.12.39, местност ”Рошави тирове“ по
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 423Смф с нетни устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0, Поз>40% и височина
на застрояване до 10 м.
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал.
1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на
Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и

Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с
теренните дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП
на Община „Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и
в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП, по
отношение съгласуваност на проектите във всички части.
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ.
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ и РЗИ, при спазване на
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на
чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на
държавен здравен контрол.
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова
извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 като при
изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ при спазване на следните
изисквания:
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива.
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м.
Проектите
да се съгласува със съответните администрации, а при
необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.
Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План
за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление
поставено на определените за това места в сградата на общината и се публикуват
на интернет страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл.
124б, ал. 2 от ЗУТ.
МОТИВИ:
Във връзка
с
осъществяване на инвестиционно
намерение,Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
23
Гласували
23
За
23
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 306

Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП - План за регулация и
застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот № 03839.28.175 в местността ”Стари
парници” по кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска
област с начин на трайно ползване нива за процедура по промяна предназначението
на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане за „жилищно застрояване“.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, в съответствие с чл.
124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане
на Закона за опазване на земеделските земи
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на ПУП-План за
регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот № 03839.28.175 в
местността ”Стари парници” по кадастралната карта на с.Бенковски, Община
„Марица”, Пловдивска област с начин на трайно ползване „нива“ за процедура
съобразно изискванията на чл.50, ал.6 от ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран
поземлен имот за
ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ
Поземлен имот с идентификатор № 03839.28.175 в местност ”Старши
парници” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 120Жм с нетни устройствени показатели Пз<45%, Кинт – 0,9, Поз>45% и височина на
застрояване до 10 м.
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 1
от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба
№8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и Наредба
№7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с теренните
дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП.
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ.
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на чл.
18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на държавен
здравен контрол.
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ЕСУТ в

цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова
извадка от кадастралната карта в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60
и чл. 63 от ЗУТ при спазване на следните изисквания:
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м.
Проектите
да се съгласува със съответните администрации, а при
необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление поставено
на определените за това места в сградата на общината и се публикуват на интернет
страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл. 124б, ал. 2 от
ЗУТ.
МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение,
Общински съвет «Марица» намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
23
Гласували
23
За
23
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е №307

Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Разполагане на маси за открито сервиране, стелаж за вестници
и слънцезащитен чадър в ПИ с идентификатор №62858.501.194, по КККР на с.
Рогош, към обект: „Кафе-аперитив“, намиращ се в УПИ I-194, от кв.17, по плана
на с. Рогош, Община „Марица“, във връзка със становище вх.№10-00478/03.06.2016г. от Величка Величкова – Кмет на с. Рогош, с цел отдаване под
наем на част от общински терен.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.56 от
ЗУТ и Наредба за РУППОТДОД на територията на Община „Марица” и чл. 5,
ал.2 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за
търговски и други обслужващи дейности на територията на община „Марица“.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема за временно
разполагане на „Маси за открито сервиране, стелаж за вестници и
слънцезащитен чадър” в ПИ с идентификатор №62858.501.194, по КККР на
с. Рогош, към обект: „Кафе-аперитив“, намиращ се в УПИ I – 194, от кв.17,
по плана на с. Рогош, Община „Марица“;
Обща площ за разполагане на маси за открито сервиране, стелаж за вестници
и слънцезащитен чадър: 12,00 кв.м.
2. Схемата да се съгласува с ОД на МВР, сектор Пътна полиция гр. Пловдив и
ОПУ – гр. Пловдив, тъй като новопредвидените обекти попадат в зоната на
републиканската пътна мрежа.
3. Настоящото Решение и схемата да се обявят, съгласно чл.10 от Наредбата
за РУППОТДОД на територията на Община „Марица”.
МОТИВИ: Във връзка с подобряване обслужване на населението, Общински
съвет „Марица" намира решението за целесъобразно, Общински съвет «Марица»
намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
23
Гласували
23
За
23
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 308

Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Разполагане на преместваем обект: „Павилион за тото-пункт“
в УПИ VII – младежки дом и читалище, от кв.23, по плана на с. Царацово,
Община „Марица“ /съответстващ на ПИ 78080.501.864, по КККР на с. Царацово/.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1 т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация във връзка с чл.56 от ЗУТ и чл. 5, ал.2 от Наредбата
за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други
обслужващи дейности на територията на община „Марица“.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема за временно
разполагане на преместваем обект: „Павилион за тото – пункт“ в УПИ VII –
младежки дом и читалище, от кв.23, по плана на с. Царацово,Община
„Марица“ /съответстващ на ПИ 78080.501.864, по КККР на с. Царацово/.
Обща площ за разполагане на павилиона: 12,00 кв.м.
2. Настоящото Решение и схемата да се обявят, съгласно чл.10 от Наредбата
за РУППОТДОД на територията на Община „Марица”.
МОТИВИ: Във връзка с подобряване обслужване на населението, Общински
съвет „Марица" намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
23
Гласували
23
За
23
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е №309

Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Допускане за изработване на проект за изменение на подробен
устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ на урегулиран
поземлен имот/УПИ/ І-КЖС в кв.38 по плана на с.Труд,община Марица.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.134,
ал.2, т.6 от ЗУТ.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Допуска изработването на ПУП-ПРЗ на УПИ І-КЖС в кв.38 по плана на
с.Труд,община Марица.
2. Възлага на Кмета на община „Марица” да извърши последващи действия
съгласно ЗУТ.
МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, Общински
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
23
Гласували
23
За
23
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 310

Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община „Марица“ по под-мярка
7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на
селските райони 2014 – 2020г.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1,т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с Наредба № 12 от 25 юли
2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка
7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет Марица дава съгласие Община „Марица“ да
кандидатства по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
ПРСР 2014-2020 г. с проектно предложение: „Реконструкция и
рехабилитация на общински пътища на територията на Община Марица Обект 1: Път PDV1152/ІІ-64/-Граф Игнатиево-Динк-Крислово-ЖелязноВойводиново-/PDV1191/ в участъка от начало с. Граф Игнатиево до начало с.
Динк; Обект 2: ПЪТ IV-56048 /Калековец -Крислово/ от км. 0+000 до км.
2+772.27“.
2. Общински съвет „Марица“ упълномощава Кмета на Община „Марица“
да предприеме всички необходими действия във връзка с подготовката и
кандидатстването с проектните предложения.
3. Дейностите, включени в проект „Реконструкция и рехабилитация на
общински пътища на територията на Община Марица - Обект 1: Път
PDV1152/ІІ-64/-Граф
Игнатиево-Динк-Крислово-Желязно-Войводиново/PDV1191/ в участъка от начало с. Граф Игнатиево до начало с. Динк; Обект 2:
ПЪТ IV-56048 /Калековец -Крислово/ от км. 0+000 до км. 2+772.27“,
съответстват на:
Общински план за развитие на Община „Марица“ за периода
2014-2020 г.

Стратегическа цел 1: Динамично кономическо развитие, стимулирано от
успешно привлечени инвестиции и партньорства, базирано на завършен
проиводствен цикъл (интегриране на продуктите, стоките и услугите на трите
сектора);
Приоритетна област 2: Индустрия, транспорт и логистика;
Мярка: Рехабилитация на съществуващите и изграждане на липсващите
транспортни връзки между села от общината
Списък с проекти за реализация на плана през периода 2014 – 2020 г.
Приоритетна област 2
Проект №4: Рехабилитация на общински път PVD 1150
/Калековец-Крислово/ от 0+000 до км. 2+772.27
•
Проект №5: Реконструкция на общински път PDV 1152 –
Участък Динк-Граф Игнатиево от км 1+900 до км 6+000
•

МОТИВИ: Община „Марица“ е допустим бенефициент по Програма за
развитие на селските райони 2014-2020 г. и по-специално по под-мярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ към М07 – „Основни услуги и
обновяване на селата в селски райони“. Ето защо Общински съвет „Марица“
намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
23
Гласували
23
За
23
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 311

Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО:
Обезпечение
за
авансово
плащане
по
проект
№BG05M9OP001-2.004-0032-C01 „Общностен център за деца и семейства в
Община „Марица”, процедура за директно предоставяне на БФП BG05M9OP0012.004 „Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020г.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 10,ал.2 във връзка с чл. 27, ал. 4 ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.8 Наредба № Н-3
от 8 юли 2016 г. на Министерството на финансите и чл.5, т. 5 от Закона за
общинския дълг.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Упълномощава Кмета на Община Марица да издаде Запис на заповед,
платима на предявяване без протест и без разноски в полза на Министерство на
труда и социалната политика в размер на 54 200 лева (петдесет и четири хиляди
и двеста лева) за обезпечаване на авансово плащане по договор
№BG05M9OP001-2.004-0032-C01 за проект „Общностен център за деца и
семейства в община „Марица”, процедура за директно предоставяне на БФП
BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
МОТИВИ: Осигуряването на временни средства от авансовото плащане ще
спомогне за навременното изпълнение на дейностите по проекта, навременно
изплащане на трудовите възнаграждения и внасяне на осигурителни вноски на
персонала, нает по проекта. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира
решението за целесъобразно
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
25
Гласували
25
За
25
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 312

Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО:
Обезпечение
за
авансово
плащане
по
проект
№BG05M2OP001-3.001-0075-C01 „Заедно ръка за ръка – творим красота”,
процедура за предоставяне на БФП BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за
предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 10,ал.2 във връзка с чл. 27, ал. 4 ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.8 Наредба № Н-3
от 8 юли 2016 г. на Министерството на финансите и чл.5, т. 5 от Закона за
общинския дълг.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.
Упълномощава Кмета на Община „Марица“ да издаде Запис на
заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на
Министерство на образованието и науката, в чиято структура е Главна Дирекция
„Структурни фондове и международни образователни програми“, определена за
Управляващ орган на ОП НОИР, в размер на 63 574лв. (шестдесет и три хиляди
петстотин седемдесет и четири лева) за обезпечаване на авансово плащане по
договор BG05M2OP001-3.001-0075-C01 за проект „Заедно ръка за ръка –
творим красота”, процедура за предоставяне на БФП №BG05M2OP001-3.001
„Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно
положение“ на ОП НОИР 2014-2020г.
МОТИВИ: Осигуряването на временни средства от авансовото плащане ще
спомогне за навременното изпълнение на дейностите по проекта, навременното
изплащане на трудовите възнаграждения и внасяне на осигурителни вноски на
екипите наети по проекта. Ето защо Общински съвет «Марица» намира
решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
20
Гласували
20
За
20
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е №313

Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Предложение за отпускане на временен безлихвен заем за
изпълнение на проект №BG05M9OP001-2.004-0032-C01 „Общностен център за
деца и семейства в oбщина
„Марица”, процедура за директно предоставяне на
БФП BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т. 10 и ал.2 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА отпуска временен безлихвен заем
от бюджета на община Марица за изпълнението на дейности по проект №
BG05M9OP001-2.004-0032-C01 „Общностен център за деца и семейства в oбщина
„Марица”, процедура за директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.004
„Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020г. в размер на 50 000 лева (петдесет хиляди лева),
със срок на възстановяване след приключване 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 възнаграждения и внасяне на осигурителни вноски на персонала,
нает по проект „Общностен център за деца и семейства в Община Марица“.
Ето защо Общински съвет «Марица» намира решението за целесъобразно.

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

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
22
22
22
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 314
Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Предложение за отпускане на временен безлихвен заем за
изпълнение на проект №BG05M2OP001-3.001-0075 „Заедно ръка за ръка творим красота“, процедура за предоставяне на БФП BG05M2OP001-3.001
„Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно
положение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020г.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА отпуска временен безлихвен заем
от бюджета на община „Марица“ за изпълнението на дейности по проект
№BG05M2OP001-3.001-0075 „Заедно ръка за ръка – творим красота“,
процедура за предоставяне на БФП BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за
предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“
по Оперативна програма „Наука и образованието за интелигентен растеж“ 20142020г. в размер на 55 000 лева, със срок на възстановяване след приключване на
проекта и окончателното разплащане от Управляващия орган на ОП НОИР.
МОТИВИ: Осигуряването на временни средства от общинския бюджет ще
спомогне за навременното изпълнение на дейностите по проекта, навременното
изплащане на трудовите възнаграждения и внасяне на осигурителни вноски на
екипите. В резултат на проекта ще се осигури качествено образование и повишена
мотивация за неговото получаване в смесена среда, взаимно опознаване между
различните етнокултурни общности и култивиране на уменията за общуване
между тях от ранна детска възраст, които са първите важни стъпки към промяна и
равен старт в живота.Ето защо Общински съвет «Марица» намира решението за
целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
22
Гласували
22
За
22
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 315
Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Предложение за отпускане на временен безлихвен заем за
изпълнение на проект „Музей на открито Малтепе“, по договор между Община
„Марица“ и Министерство на културата с рег. №24-10М1-45/28.08.2015г.,
финансиран по програма BG08 „Културно наследство и съвременни изкуства“
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.10 и ал.2
самоуправление и местната администрация

от Закона за местното

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.
Общински съвет „Марица” упълномощава кмета при необходимост
да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по
общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проект
„Музей на открито Малтепе“, по договор с Минстерство на културата с рег. №2410М1-45/28.08.2015г., финансиран по програма BG08 „Културно наследство и
съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство.
МОТИВИ: Осигуряването на временни средства от общинския бюджет ще
спомогне за навременното изпълнение на дейностите по проекта. Изпълнението
на проекта ще осигури предпазване на пространства от културното наследство и
развитие на музеи на открито, опазването на културното наследство на България
за бъдещите поколения. Ето защо Общински съвет «Марица» намира решението
за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
22
Гласували
22
За
22
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 316

Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Утвърждаване на паралелки под норматив и осигуряване на
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти за паралелките под норматив в училищата на
територията на Община „Марица “ за учебната 2016/2017 година.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.11,
ал.1, т.2, т.3, ал.2, ал.3, ал.4 и чл. 11а от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН, за
определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.
Общински съвет „Марица” утвърждава списък на паралелките под
норматив в училищата на територията на община „Марица” за учебната
2016/2017г, съгласно приложения списък в Приложение 1.
2. Общински съвет „Марица” разрешава осигуряването на допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни
разходни стандарти за съответната дейност в паралелките под норматив в
училищата на територията на община „Марица” за учебната 2016/2017г., съгласно
приложения списък в Приложение 2.
3. Актуализира бюджета на община „Марица” за 2016г. съгласно
Приложение 3.
4. Средствата извън определените по единни разходни стандарти за
съответната дейност в паралелките под норматив в училищата на територията на
Община „Марица” за учебната 2016/2017г. за периода м. януари-м. август 2017 г
да бъдат планирани в бюджет 2017г.
МОТИВИ: Във връзка с осигуряването на допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни
стандарти за съответната дейност в паралелките под норматив, и демографските
особености на общината – паралелката за съответния клас е единствена в
съответното населено място. Ето защо Общински съвет «Марица» намира
решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
22
Гласували
22
За
22
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 317

Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем на НЧ „Пробуда 1927“ – с. Калековец за покриване разходи на младежи, участващи по
Европейската програма за образование , обучение, младеж и спорта „Еразмус +“,
които подлежат на реимбурсиране.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с
чл.22,ал.2 от Закона за народните читалища и чл. 54, ал. 1, т.1 от Правилника
за организацията и дейността на ОБС „Марица“ неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА отпуска временен безлихвен
заем в размер на 1995 лева от бюджета на община „Марица“ на НЧ „Пробуда 1927“ – с. Калековец за покриване разходи на младежи, участващи по
Европейската програма за образование , обучение, младеж и спорта „Еразмус
+“,отнсящи се до закупуването на 6 броя двупосочни билети по дестинацията
(България-Италия-България ), които подлежат на реимбурсиране по програмата .
МОТИВИ: Във връзка с получена покана от италианската организация
YMCA Parthenope ONLUS за партньорство и участие в международен младежки
обмен „Обединени социални театри“ финансиран от програмата „Еразмус +“, към
НЧ „Пробуда -1927“ – с. Калековец, Общински съвет «Марица» намира
решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
22
Гласували
22
За
22
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 318
Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Предложение за изменение на Решения № 54 и 55, взети с
протокол № 2 от 28.01.2016 г.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.94, ал.3 от ЗПФ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Променя Решение № 54, взето с протокол № 2 от 28.01.2016 г. както
следва:
Общински съвет „Марица” одобрява максималния размер на новите
задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г., като
наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават
15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири
години.
2. Променя Решение № 55, взето с протокол № 2 от 28.01.2016 г. както
следва:
Общински съвет „Марица” одобрява максималния размер на ангажименти
за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., като наличните към края на
годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
МОТИВИ: Във връзка с промяна на Закона за публичните финанси с
държавен вестник бр. 43 от 2016 г., Общински съвет «Марица» намира решението
за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 319

Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на Община „Марица”
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.83, ал.2 от
Закона за публичните финанси и чл.27, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местни дейности и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община
„Марица”
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” одобрява бюджетна прогноза за периода 2017–
2019 г. на Община „Марица”, както следва:
1. Бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни
приходи и на разходите за местни дейности – Приложение № 1;
2. Прогноза на общинските сметки за средствата от Европейския съюз за
периода 2017-2019 г. – по основни показатели. – Приложение № 2;
3. Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи
договори и при намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода
2017–2019 г. - Приложение № 3;
4. Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на
заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на
задължения по нови договори за заеми за периода 2017–2019 г. - Приложение №
4.
МОТИВИ: Съгласно указанията на Министерството на финансите и
изискванията на Закон за публичните финанси, бюджетната прогноза за периода
2017-2019 г. в частта за местни дейности, Общински съвет „Марица“ намира
решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 320
Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица”
за 2016 г.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 и ал.3 от ЗПФ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Актуализира бюджета на Община „Марица” за 2016 г. , както следва:
/ лева /
№
по
ред

§§
с-но

№ дст
с-но

ЕБК

ЕБК
ПРИХОДИ
трансфери между бюджети предоставени трансфери (-)

61-02

1
2
3
4
5

52-01
10-20
52-01
10-15
52-03

282
282
311
311
311

6

52-03

322

7

52-06

619

8

10-30

619

9

52-05

622

10

52-06

619

11

12
13
14

52-06

45-00
45-00
10-98

Източник на финансиране, обекти,
наименование на разхода

619

714
714
714

РАЗХОДИ
Придобиване на компютри и хардуер
Външни услуги
Придобиване на компютри и хардуер
Материали
Придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения
Сондажен кладенец в двора на средищно
училище с. Маноле
Изграждане на паркинг пред здравна
служба с. Труд
Ремонт на паркинг Здравна служба с.
Труд
Придобиване на стопански инвентар –
косачки 2 бр.
Изграждане на парково осветление и
парков шадраван в УПИ XIV- 1727 по
плана на с. Скутаре
Изграждане на автоматизирана поливна
система в УПИ XIV- 1727 по плана на с.
Скутаре
Хандбален клуб с. Труд
Баскетболен клуб с. Рогош
Др. разходи
Изготвяне на проект за изменение на

Всичко
/лева/

държ.

В т. ч.
дофин.

местни

д-ти

д-ти

д-ти

0
+ 1 151
- 1 151

+ 4 788

+ 93 141

+ 97 929
+ 97 929
+ 1 151
- 1 151
+ 2 735
- 2 735

+ 2 735
- 2 735

+ 2 000
+ 4 788

+ 2 000
+ 4 788

- 15 000

- 15 000

+ 15 000

+ 15 000

+ 9 000

+ 9 000

10 895

10 895

18 246

18 246

1 000
1 000
- 2000

1 000
1 000
-2 000

15

53-09

714

16

52-01

122

17

52-06

603

одобрения инвестиционен проект на
обект „Спортна площадка –мини
футболно игрище“
Придобиване на компютри.
Преработка на проект за водопровод и
пречиствателно съоръжение за питейна
вода с.Граф Игнатиево

5 000

5 000

8 000

8 000

40 000

40 000

МОТИВИ: Промените по бюджета са свързани с:
- във връзка с писмо на областния управител, относно осигуряване на
компютърна конфигурация в дежурната стая;
- компенсирани промени между разходни параграфи свързани с
отчетността;
- закупуване на компютри за детски градини;
- закупуване 2 бр. косачки за нуждите на ОП „Чиста Марица“;
- завършване на сондажния кладенец в двора на средищно училище с.
Маноле;
- увеличение на средствата за Хандбален клуб с. Труд и Баскетболен клуб с.
Рогош, тъй като на проведените държавните игри през м. юли 2016 г., същите
станаха държавни шампиони;
- изграждане на парково осветление и парков шадраван, както и
автоматизирана поливна система в УПИ XIV- 1727 по плана на с. Скутаре.
- изготвяне на проект за изменение на одобрения инвестиционен проект на
обект „Спортна площадка –мини футболно игрище“ за с. Калековец, с. Бенковски
и с. Маноле.
- необходимо е завишаване на средствата за придобиване на компютри.
- поради завишени стойности на нитрати и канцерогенни вещества в
питейната вода на село Граф Игнатиево е необходимо да се преработи проекта, с
който да се кандидатства за подмяна на водопровода.
Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 321
Взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г.
ОТНОСНО: Създаване на Временна комисия към Общински съвет
„Марица“.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.23, ал.2 във връзка с чл.48 ,ал.1 от ЗМСМА и
чл.5,ал.1,т.1 и чл.67,ал.1 от от Правилника за организацията и дейността на
общински съвет Марица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Създава временна комисия към Общински съвет Марица „Подкрепа
за Труд“
2. Избира членове на комисията в състав:
Г-жа Гергана Трендафилова
Г-н Георги Какалов
Г-н Росен Димов
Г-н Пламен Петков
Г-н Николай Копринков
Г-н Александър Богданов
Г-н Здравко Митев
3. Определя срока на действие на комисията до 1 месец от датата на
вземане на решението.
МОТИВИ: Създаването на временната комисия се образува по повод
създаване на Инициативен комитет с. Труд във връзка с прекратяване и спиране
на дейността на построена централа за топло и електро енергия от биомаса в
землището на с. Труд през 2014г. от „Билд Инвест СИТ“ ЕООД . Ето защо
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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