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 № 353
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община „Марица“.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.8 от ЗНА, чл.76, ал.3 във връзка с чл.79
от АПК, чл.298, ал.2 от ЗПУО.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
„Марица“, както следва:
§1. Текстът на чл.28 се изменя както следва:
„Текстовете на чл.26 и на чл.27 се отнасят и за деца на 5 и 6 – годишна
възраст, включени в групите на задължителна предучилищна подготовка на
детските заведения“
§2. В Приложение № 2 към чл.25 „Такса за детски градини и детски кухни“
се правят следните изменения:
Такса по т.2: „за детска кухня“, „за месец“, „за едно дете“ – размер от 30лв.
Такса по т.3: „храна“ на ден за едно дете на 5 и 6 – годишна възраст,
включено в група за задължителна предучилищна подготовка – размер от 1,40лв.
Забележка: Децата на 5 и 6 – годишна възраст, включени в група за
задължителна предучилищна подготовка не заплащат такса по т.1.
II. Възлага на Кмета на Община „Марица“ да предприеме необходимите
действия за изпълнение на настоящото решение.
МОТИВИ: Фактическите основания за приемане на настоящото решение
са подробно изложени в докладна записка на Кмета на Община Марица с вх. №
Обс-437/19.10.2016 г., в протоколите от заседанията на постоянните комисии в
Общински съвет Марица и в извадка от протокол № 12 от 04.11 от 2016 г. от
проведената сесия на Общински съвет Марица.
ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
23
Гласували
23
За
16
Против
1
Въздържали се
6

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 № 354
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 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 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4 б от Правилника
за организацията и дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 9 от Закон за
общинската собственост.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема предложените
актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за
2016 година”, както следва:
1. 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 № 9.54 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 619 кв.м.
ПИ № 9.55 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 500 кв.м.
ПИ № 9.56 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 500 кв.м.
ПИ № 9.57 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 500 кв.м.
ПИ № 9.58 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 500 кв.м.
ПИ № 9.59 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 500 кв.м.
ПИ № 9.60 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 500 кв.м.
ПИ № 9.61 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 500 кв.м.
ПИ № 9.62 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 500 кв.м.
ПИ № 9.63 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 500 кв.м.
ПИ № 9.72 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 364 кв.м.
ПИ № 9.73 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 364 кв.м.
За с. Царацово се добавя:
ПИ № 50.26 НТП Нива с площ 39000 кв.м.
2. В раздел „ІV. Продажба на имоти, частна общинска собственост на
собственика на законно построена върху нея сграда без търг или конкурс по
ред, определен в наредбата по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС“

За с. Радиново се добавя:
ПИ № 501.61 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 1021 кв.м.
За с. Скутаре се добавя:
ПИ № 502.66 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 633 кв.м.
3. В раздел „VI. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а от
ЗОС“
За с. Динк се добавя:
ПИ № 9.64 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 496 кв.м.
ПИ № 9.65 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 500 кв.м.
ПИ № 9.66 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 500 кв.м.
ПИ № 9.67 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 500 кв.м.
ПИ № 9.68 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 500 кв.м.
ПИ № 9.69 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 500 кв.м.
ПИ № 9.70 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 500 кв.м.
ПИ № 9.71 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 500 кв.м.
ПИ № 9.74 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 568 кв.м.
ПИ № 9.75 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 500 кв.м.
ПИ № 9.76 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 500 кв.м.
ПИ № 9.77 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 500 кв.м.
ПИ № 9.78 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 500 кв.м.
ПИ № 9.79 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 500 кв.м.
ПИ № 9.80 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 500 кв.м.
ПИ № 9.81 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 496 кв.м.
ПИ № 9.82 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 494 кв.м.
ПИ № 9.83 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 493 кв.м.
ПИ № 9.84 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 488 кв.м.
ПИ № 9.85 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 484 кв.м.
ПИ № 9.86 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 479 кв.м.
ПИ № 9.87 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 475 кв.м.
ПИ № 9.88 НТП Ниско застрояване (до 10м) с площ 641 кв.м.
4. В раздел Х. Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да
се предоставят за стопанската 2016-2017 г. за ползване по землища (чл. 37 и,
ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи)
Б) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се
предоставят за стопанската 2016-2017 г. за общо ползване по землища
За с. Манолско Конаре се добавя:
ПИ № 47113.10.116 с НТП Пасище с площ 217547 кв.м.
5. В раздел VІІІ. Свободни общински имоти за отдаване под наем/аренда
на имоти, общинска собственост - Частна общинска собственост
С. Царацово се добавя:
ПИ № 78080.94.225 с НТП Изоставена орна земя с площ 2025 кв.м.
МОТИВИ: Във връзка с 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.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 355
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 61412.501.61, частна общинска
собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална
карта и кадастрални регистри на с. Радиново, 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:
1. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на
поземлен имот № 61412.501.61, с площ по кадастрална скица 541 кв.м., трайно
предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване
„Ниско застрояване“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.
Радиново, Община „Марица”, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-1877/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с административен
адрес: с. Радиново, област Пловдив, ул. „17-та”, съответстващ на УПИ Х-61 от кв.
61 по действащия регулационен план, одобрен със заповед № РД-09272/03.08.1994 година, актуван с акт за частна общинска собственост №
2710/09.09.2016 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив на Дина
Василева Гемеджиева, с постоянен адрес: с. Медникарово, област Стара Загора,
ул. „Зорница“ № 29 и Даниела Николова Гемеджиева, с постоянен адрес: гр.
Пловдив, ул. „Лотос“ № 8, наследници на Никола Димитров Гемеджиев,
собственици на двуетажна, масивна жилищна сграда с идентификатор
61412.501.61.1 със застроена площ 60 кв.м.
2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена за
продажба на поземлен имот № 61412.501.61, с площ по кадастрална скица 541
кв.м., трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно
ползване „Ниско застрояване“ по кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Радиново, Община „Марица”, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с
административен адрес: с. Радиново, област Пловдив, ул. „17-та”, съответстващ
на УПИ Х-61 от кв. 61 по действащия регулационен план, одобрен със заповед №
РД-09-272/03.08.1994 година в размер на 6492,00 (шест хиляди четиристотин
деветдесет и два) лева, по 12,00 лв/кв.м., без ДДС, въз основа на пазарна оценка
изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест21” АД, гр. Пловдив, която към месец октомври 2016 г. е в размер на 6492,00
(шест хиляди четиристотин деветдесет и два) лева, по 12,00 лв/кв.м.

Данъчната оценка на поземлен имот № 61412.501.61 е 1242,60 (хиляда
двеста четиридесет и два лева и 60 ст.) лева.
3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху
разходите са за сметка на купувача по т.1.
4. 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: Във връзка с осигурявана приходната част на бюджета,
Общински съвет «Марица» намира решението за целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 356
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
78080.50.26 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с.
Царацово, Община “Марица”- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4 б от Правилника за
организацията и дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от
ЗОС и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена
от лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 117
000,00 лева (сто и седемнадесет хиляди лева, по 3,00 лева/кв.м.), определена по
реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя цена от 273 000,00 лева (двеста седемдесет
и три хиляди лева, по 7,00 лева/кв.м.), като цена за продажба на недвижимия
имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се
извърши продажба на поземлен имот № 78080.50.26 с площ 39000 кв. м., с
трайно предназначение на територията "Земеделска” и НТП „Нива“, местност
„Керемедчийката“ по кадастрална карта на с. Царацово, област Пловдив,
одобрена със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на
АГКК-София, при граници и съседи: ПИ № 78080.142.138; ПИ № 78080.50.24; ПИ
№ 78080.50.23; ПИ № 78080.50.3; ПИ № 78080.142.140; ПИ № 78080.50.25,
актуван с Акт за частна общинска собственост № 2718/27.09.2016 година,
надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив за сумата от 273 000,00
лева (двеста седемдесет и три хиляди лева, по 7,00 лева/кв.м.).
Данъчна оценка на имота е в размер на 5785,70 (пет хиляди седемстотин
осемдесет и пет лева и седемдесет стотинки) лева.
3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2
от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата
на имота е 273 000,00 лева (двеста седемдесет и три хиляди лева, по 7,00
лева/кв.м.), в съответствие с т.2.
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат
от купувача на гореописания поземлен имот в т.1.
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на

публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба
съобразно действащото законодателство.
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен
интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на
приходната част на бюджета на Община „Марица”- област Пловдив.Ето защо,
Общински съвет «Марица» намира решението за целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 357
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран
поземлен имот № 35300.503.624 в полза на лица с установени жилищни нужди.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 49а, ал.
1 от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в
размер на 12,00 /дванадесет/ лева, без ДДС, изготвена от лицензирани оценители
на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/
разгъната застроена площ за учредяване право на строеж на жилищна сграда и
определя пазарна цена 12,00 /дванадесет/ лева, без ДДС за 1 кв.м. /един квадратен
метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на строеж на жилищна
сграда.
2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на
Светла Илиева Манолова, ЕГН 831207****, с постоянен адрес с. Калековец, ул.
„Хан Крум” № 6 да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на
строеж върху поземлен имот с идентификатор № 35300.503.624 с площ 693 кв.м.,
с трайно предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на трайно
ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Калековец, област Пловдив одобрени със Заповед № РД-1813/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на
УПИ Х-общ.-624, кв.41 по действащия регулационен план на селото, одобрен със
Заповед № РД-09-324/07.1997 г., с административен адрес с. Калековец, ул.
„Ралица” № 25, при граници на имота: ПИ № 35300.503.961; ПИ № 35300.503.623;
ПИ № 35300.503.404; ПИ № 35300.503.622, ПИ № 35300.503.621 и ПИ №
35300.503.625 за построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на
застроителния план на с. Калековец, Община „Марица”, област Пловдив.
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече
определената и одобрена цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител
на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ.
4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на
гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на Закона за общинската
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.

МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 89, ал. 1,
т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община „Марица”- област Пловдив са спазени и
кандидатът отговаря на нормативно определените условия, включително има
установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от обсъждане и
вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно вещно право
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо право на
строеж на жилищна сграда. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира
решението за целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 №358
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне на
поземлен имот
№ 66915.26.88, публична общинска собственост по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица”
- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, и чл. 3 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”; във
връзка с чл. 57, т.1 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
(Обн., ДВ, бр. 41 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.).
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет “Марица”- област Пловдив:
І. Разрешава разделянето на поземлен имот № 66915.26.88 с обща площ от
3804 кв.м., с трайно предназначение на територията „Земеделска” и с начин на
трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път”, местност
„Елешиците”, при граници и съседи: ПИ №№ 66915.26.87; 66915.26.42;
66915.26.81; 66915.26.80; 66915.26.70; 66915.26.71; 66915.26.50; 66915.26.44;
66915.26.45; 66915.26.46; 66915.26.1; 66915.26.89; 66915.26.58 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, одобрени със Заповед № РД-18-36
от 06.08.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК на два нови поземлени
имота с проектни номера, както следва:
- проектен имот № 26.91 с проектна площ от 1448 кв.м., с трайно
предназначение на територията „Земеделска” и с НТП „За селскостопански,
горски, ведомствен път“ в местността „Елешиците“, при граници и съседи: ПИ №
26.58; 26.89; 26.1; 26.92;
и
- проектен имот № 26.92 с проектна площ от 2356 кв.м., с трайно
предназначение на територията „Земеделска” и с НТП „За селскостопански,
горски, ведомствен път“ в местността „Елешиците“, при граници и съседи: ПИ №
26.58; 26.91; 26.46; 26.45; 26.44; 26.89; 26.71; 26.70; 26.80; 26.81; 26.42; 26.50;
26.57;
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, одобрени със
Заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на решението

по т.І. да започне процедура по отразяване на промяната по реда на Наредба № 3
от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри (Обн., ДВ, бр. 41 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г. и
бр. 82 от 2011 г.).
МОТИВИ: С цел изграждане на пътна във връзка с инвестиционно
намерение за изграждане на обект - складове и помещения за пакетиране и
съхранение на селскостопанска продукция - плодове и зеленчуци в собствен
поземлен имот № 66915.26.1 по кад. карта на с. Скутаре, Общински съвет
„Марица“ намира решението за целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 359
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне на
поземлен имот № 78080.54.183 – 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 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация; чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация и чл. 3 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”; във
връзка с чл. 57, т.1 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
(Обн., ДВ, бр. 41 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.).
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация; чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация и чл. 3 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”; във
връзка с чл. 57, т.1 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
(Обн., ДВ, бр. 41 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.),
Общински съвет “Марица”- област Пловдив:
І. Разрешава разделянето на поземлен имот № 78080.54.183 с площ от
1,294 дка, намиращ се в местността „Четири могили” с трайно предназначение
„Земеделска територия” и начин на трайно ползване „За селскостопански,
горски, ведомствен път”, при граници и съседи: ПИ № 78080.122.1; ПИ №
78080.122.2; ПИ № 78080.122.3; ПИ № 78080.143.176; ПИ № 78080.122.4; ПИ
№ 78080.122.5; ПИ № 78080.143.182; ПИ № 78080.122.7; ПИ № 78080.122.185;
ПИ № 78080.122.10; ПИ № 78080.54.187; ПИ № 78080.54.2 и ПИ № 78080.54.1
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 - публична общинска собственост, за

който съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост не се съставя
акт за общинска собственост, както следва:
- Проектен ПИ № 78080.54.190 с проектна площ от 0,856 дка, с начин на
трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път ”, адрес на
поземления имот с. Царацово, местност „Четири могили” 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
и
- Проектен ПИ № 78080.54.191 с проектна площ от 0,438 дка, с начин на
трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път ”, адрес на
поземления имот с. Царацово, местност „Четири могили” 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.
ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на решението
по т.І. да започне процедура по отразяване на промяната по реда на Наредба № 3
от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила и
изпълнението на решението по т. ІІ. да започне процедура по отразяване на
промяната по реда на Закона за общинската собственост.
МОТИВИ: Във връзка с инвестиционно намерение от страна на „Фригопан“
ООД, с. Царацово, представлявано от управителя г-н Атанас Георгиев Ангелчев,
за закупуване на част от горния имот с цел комасиране на собствените парцели на
дружеството, необходими за изграждането на обект „Производствена, складова,
търговска и обществено – обслужваща дейност-конна база, в това число конюшня
за около 50 коня, открит и закрит манеж и малък хотел“, което ще допринесе за
развитието на конния спорт в района. Продажбата ще увеличи приходната част на
общинския бюджет. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за
целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 360
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно
ползване на поземлен имот № 78080.133.361, образуван от поземлен имот с
идентификатор № 78080.133.351 - публична общинска собственост по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица”
- област Пловдив, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.
Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-1878 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 60, ал. 4б 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. 78а 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 водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“ в „Изоставена
орна земя“ на общински поземлен имот, както следва:
- Поземлен имот с идентификатор № 78080.133.361, образуван от
поземлен имот с идентификатор № 78080.133.351, с площ от 0,228 дка, с трайно
предназначение „Територия, заета от води и водни обекти” и с начин на трайно
ползване „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“ в местността
„Баткън“, при граници и съседи: ПИ № 78080.133.360; ПИ № 78080.119.4; ПИ
№ 78080.119.18; ПИ № 78080.94.402 и ПИ № 78080.133.357 - публична
общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.
Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за
публична общинска собственост № 2728 от 05.10.2016 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: На терен горният имот представлява предпазна дига, която не е
необходима, защото не обслужва имоти с начин на трайно ползване „Оризище“.
Във връзка с това и с цел използване на имота по предназначение, е
целесъобразно да се промени начинът му на трайно ползване от „За
водостопанско, хидромелиоративно съоръжение” в „Изоставена орна земя“ и
собствеността от публична в частна общинска собственост. Промяната ще доведе
до нови инвестиции в Общината. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира
решението за целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 361
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно
ползване на поземлен имот № 78080.133.359, образуван от поземлен имот с
идентификатор № 78080.133.351 - 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 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 60, ал. 4б 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. 78а 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 водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“ в „Изоставена
орна земя“ на общински поземлен имот, както следва:
- Поземлен имот с идентификатор № 78080.133.359, образуван от
поземлен имот с идентификатор № 78080.133.351, с площ от 0,567 дка, с трайно
предназначение „Територия, заета от води и водни обекти” и с начин на трайно
ползване „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“ в местността
„Баткън“, при граници и съседи: ПИ № 78080.134.345; ПИ № 78080.119.17; ПИ
№ 78080.119.3; ПИ № 78080.133.360; ПИ № 78080.133.356 и ПИ №
78080.133.352 - 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, актуван с акт за публична общинска собственост
№ 2726 от
04.10.2016 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: На терен горният имот представлява предпазна дига, която не
е необходима, защото не обслужва имоти с начин на трайно ползване „Оризище“.
Във връзка с това и с цел използване на имота по предназначение, е
целесъобразно да се промени начинът му на трайно ползване от „За
водостопанско, хидромелиоративно съоръжение” в „Изоставена орна земя“ и
собствеността от публична в частна общинска собственост. Промяната ще доведе
до нови инвестиции в Общината. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира
решението за целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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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 № 362
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно
ползване на поземлен имот № 78080.101.353, образуван от поземлен имот с
идентификатор
№ 78080.101.350 - 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 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 60, ал. 4б 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. 78а 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 водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“ в „Изоставена
орна земя“ на общински поземлен имот, както следва:
- Поземлен имот с идентификатор № 78080.101.353, образуван от
поземлен имот с идентификатор №78080.101.350, с площ от 0,474 дка, с трайно
предназначение „Територия, заета от води и водни обекти” и с начин на трайно
ползване „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“ в местността
„Баткън“, при граници и съседи: ПИ № 78080.133.1; ПИ № 78080.134.345; ПИ
№ 78080.133.356; ПИ № 78080.133.3; ПИ № 78080.101.354 и ПИ № 78080.101.2
- 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,
актуван с акт за публична общинска собственост № 2723 от 04.10.2016 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: На терен горният имот представлява предпазна дига, която не е
необходима, защото не обслужва имоти с начин на трайно ползване „Оризище“.
Във връзка с това и с цел използване на имота по предназначение, е
целесъобразно да се промени начинът му на трайно ползване от „За
водостопанско, хидромелиоративно съоръжение” в „Изоставена орна земя“ и
собствеността от публична в частна общинска собственост. Промяната ще доведе
до нови инвестиции в Общината. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира
решението за целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 363
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно
ползване на поземлен имот № 78080.101.355, образуван от поземлен имот с
идентификатор № 78080.101.350 - 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 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 60, ал. 4б 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. 78а 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 водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“ в „Изоставена
орна земя“ на общински поземлен имот, както следва:
- Поземлен имот с идентификатор № 78080.101.355, образуван от
поземлен имот с идентификатор №78080.101.350, с площ от 0,313 дка, с трайно
предназначение „Територия, заета от води и водни обекти” и с начин на трайно
ползване „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“ в местността
„Баткън“, при граници и съседи: ПИ № 78080.101.354; ПИ № 78080.133.3; ПИ
№ 78080.133.4; ПИ № 78080.133.5; ПИ № 78080.94.346 и ПИ № 78080.101.8 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,
актуван с акт за публична общинска собственост № 2725 от 04.10.2016 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: На терен горният имот представлява предпазна дига, която не е
необходима, защото не обслужва имоти с начин на трайно ползване „Оризище“.
Във връзка с това и с цел използване на имота по предназначение, е
целесъобразно да се промени начинът му на трайно ползване от „За
водостопанско, хидромелиоративно съоръжение” в „Изоставена орна земя“ и
собствеността от публична в частна общинска собственост. Промяната ще доведе
до нови инвестиции в Общината. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира
решението зе целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 №364
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно
ползване на поземлен имот № 29235.12.24, публична общинска собственост по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Желязно, Община „Марица” област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-90 от 15.12.2007 г. на
Изпълнителния директор на АГКК.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 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 „Отводнителен канал“ на общински поземлен
имот, както следва:
- Поземлен имот с идентификатор № 29235.12.24 по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.Желязно, Община „Марица” - област Пловдив,
одобрени със Заповед № РД-18-90 от 15.12.2007 г., с площ от 3,830 дка, с трайно
предназначение „Територия, заета от води и водни обекти ” и с начин на трайно
ползване „Напоителен канал“, при граници и съседи: ПИ № 29235.23.36; ПИ
№29235.28.50; ПИ №29235.28.49; ПИ №29235.28.48; ПИ №29235.12.23; ПИ
№29235.12.25; ПИ №29235.29.215; ПИ №29235.15.3 и ПИ №29235.23.37 публична общинска собственост, актуван с Акт № 2707 от 01.08.2016 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: Технически е прекъсната връзката за подаване на вода към
напоителен канал с идентификатор № 29235.12.24, поради което същият не може
да се използва по предназначение - за напояване. Още повече, от 20 години в
района не е доставяна вода от „Напоителни системи“, поради това, че няма
заявена нужда от собственици на прилежащите им земи за тази дейност.
Функцията на разглеждания напоителен канал е двойна – за напояване и
отводняване на повърхностни води, като към настоящия момент се ползва
единствено като канал за отводняване на дъждовни води. Технически няма
възможност да се подаде вода към него от захранващ ГК. По думите на кмета на
с. Желязно от естествения наклон в канала се отводняват площите на част от
улиците и прилежащите земеделски земи в с.Желязно при валежи от сняг и дъжд.
Информацията е потвърдена от представител на „Напоителни системи“ ЕАД,
Клон Пловдив в Протокол от 18.05.2016 г. Ето защо Общински съвет „Марица“
намира решението за целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 365
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно
ползване на поземлен имот № 29235.28.49, публична общинска собственост по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Желязно, Община „Марица” област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-90 от 15.12.2007 г. на
Изпълнителния директор на АГКК.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 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 „Отводнителен канал“ на общински поземлен
имот, както следва:
- Поземлен имот с идентификатор № 29235.28.49 по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.Желязно, Община „Марица” - област Пловдив,
одобрени със Заповед № РД-18-90 от 15.12.2007 г., с площ от 6,556 дка, с трайно
предназначение „Територия, заета от води и водни обекти ” и с начин на трайно
ползване „Напоителен канал“, при граници и съседи: ПИ № 29235.28.50; ПИ
№11548.48.11; ПИ №11845.1.12; ПИ №29235.11.24; ПИ №29235.28.48; ПИ
№29235.12.25; ПИ №29235.12.24 и ПИ №29235.23.36 - публична общинска
собственост, актуван с Акт № 2708 от 01.08.2016 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: От 20 години в района не е доставяна вода от „Напоителни
системи“, поради това, че няма заявена нужда от собственици на прилежащите им
земи за тази дейност. Функцията на разглеждания напоителен канал е двойна – за
напояване и отводняване на повърхностни води, като към настоящия момент се
ползва единствено като канал за отводняване на дъждовни води. Технически няма
възможност да се подаде вода към него от захранващ ГК. Каналът продължава със
същия профил и в землището на с.Войводиново и зауства в ГК4 за землището на
с. Войводиново. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за
целесъобразно.
ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 366
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно
ползване на поземлен имот № 47086.23.43 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” - област Пловдив,
одобрени със Заповед № РД-18-37 от 08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на
АГКК.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация; във връзка с чл. 78 а от Правилника за прилагане на
закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна
начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 47086.23.43 с
площ от 4100 кв.м., с трайно предназначение на територията „Земеделска” и с
НТП „Изоставена орна земя“, местност „Ушовица“ при граници и съседи: ПИ
№№ 47086.24.97, 47086.24.98, 47086.24.50, 47086.24.15, 47086.35.103 и
47086.23.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле,
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37 от 08.05.2009 г. на
Изпълнителния директор на АГКК – гр. София, актуван с Акт за ЧОС №
2732/17.10.2016 година и предлага начина на трайно ползване да се промени от
„Изоставена орна земя” в „За местен път“.
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 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:Предложението е да се отдели съществуващ на терен път,
изграден в началото на 1990 г., чакълиран, в много добро състояние, използва се
интензивно за обслужване масивите на югозапад от селото, както и

непосредствено граничи и обслужва поземлен имот 47086.24.98, в който се
намира могилата на „Малтепе“. Ето защо Общински съвет «Марица» намира
решението за целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 367
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на
собствеността от публична в частна общинска собственост на ПИ № 12019.25.13
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил, Община „Марица”
– област Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-83 от 05.12.2007 г. на
Изпълнителния директор на АГКК – София.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация; във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив:
І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в
частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор
№
12019.25.13 с площ от 5618 кв.м., с трайно предназначение „Земеделска
територия” и с начин на трайно ползване „Нива“ в местността „Изток от
селото“, при граници и съседи: ПИ № 12019.25.12; ПИ № 12019.25.9; ПИ №
12019.25.15; ПИ № 03839.17.68; ПИ № 12019.25.296; ПИ № 12019.25.600; ПИ
№ 12019.25.602; ПИ № 12019.25.16 и ПИ № 12019.25.17 - публична общинска
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил,
Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-83 от
05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актуван с акт за
публична общинска собственост № 1336 от 01.11.2010 г. и Акт № 01 от
27.09.2016 г. за поправка на Акт за публична общинска собственост № 1336 от
01.11.2010 г.
І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на
собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по т.
І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 1
и 2 от Закона за общинската собственост.

МОТИВИ: Необходимо е да започне процедура по промяна на характера
на собствеността на описания по-горе имот с нов начин на трайно ползване „
Нива”, от публична общинска собственост в частна общинска собственост. Ето
защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 368
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на
собствеността от публична в частна общинска собственост на ПИ № 03839.39.81
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община
„Марица” – област Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 г. на
Изпълнителния директор на АГКК – София.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация; във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив:
І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в
частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор
№
03839.39.81 с площ от 2,880 дка, с трайно предназначение „Земеделска
територия” и с начин на трайно ползване „Нива“ в местността „Бълг. гробища“,
при граници и съседи: ПИ № 03839.42.27; ПИ № 03839.39.43 и ПИ №
03839.501.1010 - публична общинска собственост по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Бенковски, Община „Марица” – област Пловдив,
одобрени със заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор
на АГКК – София, актуван с акт за публична общинска собственост № 1332 от
29.10.2010 г. и Акт № 01 от 07.10.2016 г. за поправка на Акт за публична
общинска собственост № 1332 от 29.10.2010 г.
І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на
собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по т.
І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 1
и 2 от Закона за общинската собственост.

МОТИВИ: Необходимо да започне процедура по промяна на характера на
собствеността на описания по-горе имот с нов начин на трайно ползване „ Нива”,
от публична общинска собственост в частна общинска собственост. Ето защо
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 369
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на
собствеността от публична в частна общинска собственост на ПИ № 47133.10.115
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, Община
„Марица” – област Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-62 от 19.10.2007 г. на
Изпълнителния директор на АГКК – София.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация; във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив:
І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в
частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор
№
47133.10.115 с площ от 29,630 дка, с трайно предназначение „Земеделска
територия” и с начин на трайно ползване „Друг вид ливада“ в местността
„Делника“, при граници и съседи ПИ № 47113.10.42; ПИ № 47113.10.37; ПИ №
47113.10.116 и ПИ № 47113.10.101 - публична общинска собственост по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, Община
„Марица” – област Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-62 от 19.10.2007 г.
на Изпълнителния директор на АГКК – София, актуван с акт за публична
общинска собственост № 2679 от 05.07.2016 г. и Акт № 01 от 07.10.2016 г. за
поправка на Акт за публична общинска собственост № 2679 от 05.07.2016 г.
І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на
собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по т.
І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 1
и 2 от Закона за общинската собственост.
МОТИВИ: Необходимо е да се започне процедура по промяна на характера
на собствеността на описания по-горе имот с нов начин на трайно ползване „

Друг вид ливада”, от публична общинска собственост в частна общинска
собственост.Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за
целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 370
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Приемане на решение за отдаване под наем на част от
oбщински имот, представляващ терен за 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“ – област Пловдив /съответстващ на ПИ
№ 78080.501.864, по КК и КР на с. Царацово/.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската
собственост, във вр. чл. 50 от НПУРОИ на Община „Марица” и чл. 5, ал. 1 и чл.
11 от НРУППОТДОДТ на Община “Марица”, вр. с одобрена и влязла в сила
схема за разполагане на преместваем.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” дава съгласие за отдаване под наем за срок от
10 /десет/ години на:
Част от УПИ VII – младежки дом и читалище, от кв.23, по плана на с.
Царацово, Община „Марица“ – област Пловдив съответстващ на ПИ №
78080.501.864, целият с площ от 2112 кв.м, с трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10
м.), с административен адрес на имота: с. Царацово, п.к. 4204, ул. “Иван
Арабаджията”, № 2—4, по КК и КР на с. Царацово, Община “Марица” – област
Пловдив, одобрени със Заповед № РД 18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния
директор на АГКК – София., за разполагане на преместваем обект – „Павилион за
тото-пункт”, с площ за разполагане 12,00 кв.м., съгласно одобрена и влязла в сила
схема за разполагане, приета с Решение № 9, взето с Протокол № 24 от 08.08.2016
г. на ЕСУТ при Община “Марица” и одобрена от Директора на д-я УТ на Община
“Марица” на основание чл.142, ал. 6, т.1, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и
НРУППОТДОДТ и от Общински съвет на Община “Марица” с Решение № 308,
взето с Протокол № 9 от 29.08.2016 г., актуван с Акт за публична общинска
собственост № 2 от 27.08.2000 г.
ІІ. Приема и одобрява отдаването под наем да се извърши съгласно раздел
II. Критерии при определяне размера на наемните цени, т. II.3 от приетата от
Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на
наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община

“Марица” и тарифата към нея, при начална месечна наемна цена в размер на 1.20
лв. /един лев и двадесет стотинки/ за кв.м. без ДДС или 14.40 лв. /четиринадесет
лева и четиридесет стотинки / без ДДС за 12,00 кв.м.
IIІ. Отдаването под наем на описаната в т. І част от имот – публична
общинска собственост да се извърши чрез провеждане на публичен явен търг по
реда на Глава Шеста „Провеждане на публични търгове и публично оповестени
конкурси“, раздел втори „Търгове“ от НПУРОИ на Община „Марица“.
ІV. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да
организира и проведе търга за отдаване под наем и сключи наемния договор,
съобразно действащото законодателство.
МОТИВИ: Във връзка с осигуряване на приходната част на бюджета,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 №371
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на Районно
управление „Полиция“ – Труд, с адрес: с. Труд, ул. „Никола Петков” № 14 на вещ
- общинска собственост - лек автомобил марка „Шевролет“, модел „Лачети“, с
рег. № РВ 4868 РН, собственост на Община „Марица“.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр. чл.12, ал.3 от Закона за
общинската собственост, чл.74, ал.4 от НПУРОИ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.
Общински съвет „Марица” предоставя безвъзмездно за управление на
Районно управление „Полиция“ – Труд, с адрес: с. Труд, ул. „Никола Петков” №
14, с цел обезпечаване необходимостта от автомобилен транспорт за
осъществяване и изпълнение на служебните задължения на служителите на
управлението на територията на Община „Марица“, подробно описаната по-долу
вещ - общинска собственост, както следва:
- Лек автомобил марка „Шевролет“, модел „Лачети“, с рег. № РВ 4868 РН,
рама № KL1NF197J7K503225, цвят син.
2. Гореописаната вещ се предоставя за управление безсрочно, но под
условие, че се ползва единствено за целта, за която е предоставена, като
собствеността й не може да бъде придобивана по давност или по друг начин.
3. Възлага на кмета на Община „Марица” и го упълномощава да
предприеме необходимите действия за предоставяне управлението на вещта при
условията на т. 1 и т. 2 и да предаде фактическото владение на Районно
управление „Полиция“ – Труд, с адрес: с. Труд, ул. „Никола Петков” № 14, с цел
обезпечаване необходимостта от автомобилен транспорт за осъществяване
функциите на управлението.
МОТИВИ: С цел обезпечаване необходимостта от автомобилен транспорт
за осъществяване функциите на районното управление 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.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 372
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община
„Марица” касаещо разширение на структурна единица 621-Жм (устройствена
структурна единица/зона за жилищно застрояване) по кадастралната карта на
с.Маноле, местност “Алатлъка“, 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 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 з а
опазване на земеделските земи:
Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”,
касаещо разширение на структурна единица 621-Жм (устройствена структурна
единица/зона за жилищно застрояване) по кадастралната карта на с.Маноле,
местност “Алатлъка“, Община „Марица“, област Пловдив., включващо поземлени
имот с идентификатор № 47086.29.1 и части от поземлени имоти с идентификатори
№ 47086.30.1000, № 47086.29.42, № 47086.29.43 и № 47086.29.44.
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 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.
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 инвестиционно намерение с
възникнали жилищни нужди, Общински съвет „Марица“ намира решението за
целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 373
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община
„Марица” касаещо разширение на структурна единица 191-Псп (складовопроизводствена устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на
с.Царацово, местност “Герен Тухумларъ“, 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 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 191-Псп (складово-производствена
устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово,
Община „Марица“, област Пловдив, включващо поземлени имоти с
идентификатори № 78080.98.40, № 78080.98.31, № 78080.98.9, № 78080.98.16, №
78080.98.17, № 78080.99.18, № 78080.99.10, № 78080.99.35, № 78080.99.31-частна
собственост и част от поземлени имоти с идентификатори № 78080.98.1, №
78080.134.341, № 78080.99.1 и № 78080.134.335-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 урегулирани поземлени имоти за
изграждане на сгради за обществено обслужващи дейности.
Възлага на възложителя „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД С УПРАВИТЕЛ ИНЖ.
Митко Иванов Горгов да извърши последващи действия по изменение на ОУП,
съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия.
Упълномощава възложителя да представлява общината пред РИОСВ, РЗИ, ОД
“Земеделие“, „Напоителни системи“ ЕАД - клон „Марица“ и други инстанции, във
връзка с провежданата процедура по изменение на ОУП и процедури по ЗОЗЗ.
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.
Одобрява приложеното планово-техническо задание.
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.
ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 374
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Съгласие за допускане изготвяне на ПУП-ПРЗ за провеждане
на процедура по Закона за опазване на земеделските земи на основание чл.17а,
ал.1, т.3 от ЗОЗЗ за включване в регулация на поземлени имоти с идентификатори
№ 62858.34.40, № 62858.34.42, № 62858.34.348, № 62858.34.43 и № 62858.34.381
и части от № 62858.34.349 и № 62858.34.37 по кадастралната карта на с.Рогошпублична и частна общинска собственост, с начин на трайно ползване
пасище,мера, ниви, друга селскостопански територия и полски пътища в м.
„Трънките“ и м. „Поляната“ по кадастралната карта на с.Рогош, Община
„Марица“, Област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСА, чл. 124а, ал.1 от ЗУТ,
във вр. с чл. 17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ и чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Дава съгласие за провеждане на процедура по Закона за опазване на
земеделските земи на основание чл.17а, ал.1, т.3 за включване в регулация на
поземлени имоти с идентификатори № 62858.34.40, № 62858.34.42, №
62858.34.348, № 62858.34.43 и № 62858.34.381 и части от № 62858.34.349 и №
62858.34.37 по кадастралната карта на с.Рогош-публична и частна общинска
собственост, с начин на трайно ползване пасище,мера, ниви, друга
селскостопански територия и полски пътища в м. „Трънките“ и м. „Поляната“ по
кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица“, Област Пловдив.
Допуска изготвянето на ПУП-ПРЗ на новообразуваните квартали и план на
улична регулация за разширение на регулацията на с.Рогош в поземлени имоти с
идентификатори № 62858.34.40, № 62858.34.42, № 62858.34.348, № 62858.34.43 и
№ 62858.34.381 и части от № 62858.34.349 и № 62858.34.37 по кадастралната
карта на с.Рогош-публична и частна общинска собственост, с начин на трайно
ползване пасище,мера, ниви, друга селскостопански територия и полски пътища в
м. „Трънките“ и м. „Поляната“ по кадастралната карта на с.Рогош, Община
„Марица“, Област Пловдив.
Общината да извърши всички необходимите действия по процедурата,
произтичащи по ЗУТ и ЗОЗЗ и изменение на кадастралната карта на с.Рогош по
ЗКИР.

МОТИВИ: Във връзка със задоволяване на жилищните нужди на млади
крайно нуждаещи се семейства. Общински съвет «Марица» намира решението за
целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 375
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за регулация и
застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 66915.18.5публична общинска собственост и № 66915.18.106-частна собственост, местност
”Вардалите” по кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска
област, като разширение на съществуващия гробищен парк изграден в поземлен
имот № 66915.18.5-публична общинска в земеделска земя представляваща
поземлен имот № 66915.18.106-частна собственост, за което ще се проведе
процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски
нужди, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за разширение на гробищен
парк.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от 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 изработването изменение на
ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ), съгласно чл. 108, ал. 5, чл. 110,
ал. 1, т. 1 от ЗУТ обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 66915.18.5публична общинска собственост и № 66915.18.106-частна собственост, местност
”Вардалите” по кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”,
Пловдивска област, като разширение на съществуващия гробищен парк изграден
в поземлен имот № 66915.18.5-публична общинска, в земеделска земя
представляваща поземлен имот № 66915.18.106-частна собственост, за което ще
се проведе процедура по промяна предназначението на земеделската земя за
неземеделски нужди, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за , за
изграждане разширение на обект:
„Гробищен парк“
Поземлени имоти с идентификатори № 66915.18.5-публична общинска

собственост и № 66915.18.106-частна собственост, местност ”Вардалите” по
кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област попадат
по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 402-Тгр
(устройствена зона за гробища).
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, след Решение на комисията по чл.
17, ал. 1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка и трасета при спазване на следните
изисквания:
С план схемите 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: Провеждането на процедурата по промяна предназначението на
земеделска земя за разширението на гробищния парк се налага, поради липса на
незаетите площи за загробване в съществуващото гробище. Ето защо Общински
съвет «Марица» намира решението за целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 376
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 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 № 11845.46.16 в м.”Владимиров чифлик” 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
изграждане на обект: „Производствена, складова, търговска и общественообслужваща дейност“.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал.2от 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 №11845.46.16, м.”Владимиров
чифлик” 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
Производствена, складова, търговска и обществено-обслужваща дейност
план за улична регулация, парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура
Поземлен имот с идентификатор № 11845.46.16, м.”Владимиров чифлик”по
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица
411-Псп с нетни устройствени показатели Пз<60%, Кинт – 1,2, Поз>30% и

височина на застрояване до 10 м.
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларен план на елементите на
техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във връзка с
провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект. Възложителя да
изготви проектите от името на общината, както и да представлява общината при
съгласуване и одобряване пред съответните институции.
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.
Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на
предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, във
връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура.
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие –
две години.
Възлага на Руска Стефанова Джентиле да проведе процедурата по промяна на
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на
проекти на техническата инфраструктура.
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.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
21
Гласували
21
За
21
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 № 377
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 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 № 35300.10.62 в м.”Грезен” по кадастралната
карта на с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област с начин на трайно
ползване земеделска земя нива за процедура по промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди за отреждане на урегулиран поземлен
имот – производствени и складови дейности и ОДО.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал.2от 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 № 35300.10.62 в м.”Грезен” по
кадастралната карта на с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област с
начин на трайно ползване земеделска земя „нива“, за процедура по промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, съобразно
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на УПИ за
Производствени и складови дейности и ОДО
план за улична регулация, парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура
Поземлен имот с идентификатор № 35300.10.62 в м.”Грезен” по
кадастралната карта на с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица
322-Смф с нетни устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0, Поз>40% и
височина на застрояване до 10 м.
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във връзка с

провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.
Възлага на инвеститора да изготви проектите от името на общината, както
и да представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните
институции.
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 и 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.
Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на
предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, във
връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура.
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие
– две години.
Възлага на Иван Георгиев Милев ЕТ „ГАМА КОЛОР – ИВАН МИЛЕВ“ да
проведе процедурата по промяна на предназначението на имоти общинска
собственост, във връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура.
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 възникнало инвестиционно намерение, Общински съвет
„Марица“ намира решението за целесъобразно.
ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 378
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 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 част от поземлeн имот № 73122.10.45 в м.”Баба Атанасица”
по кадастралната карта на с.Трилистник, Община „Марица”, Пловдивска област
с начин на трайно ползване земеделска земя „нива“ за
промяна на
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане на
урегулиран поземлен имот за „животновъдна ферма“ на основание чл. 50, ал.6
от ППЗСПЗЗ.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал.2от ЗМСМА, в съответствие с
чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 и чл.50, ал.6 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 част от поземлен имот с идентификатор № 73122.10.45 в м.”Баба
Атанасица” по кадастралната карта на с.Трилистник, Община „Марица”,
Пловдивска област с начин на трайно ползване земеделска земя „нива“ за
промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с
отреждане на урегулиран поземлен имот на основание чл. 50, ал.6 от ППЗСПЗЗ
животновъдна ферма
план за улична регулация, парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във връзка с
провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект. Възложителя да

изготви проектите от името на общината, както и да представлява общината при
съгласуване и одобряване пред съответните институции.
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.
Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на
предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, във
връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура.
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие
– две години.
Възлага на Гюрга Янкова Фазли да проведе процедурата по промяна на
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на
проекти на техническата инфраструктура.
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 инвестиционно намерение, Общински съвет
„Марица“ намира решението за целесъобразно.
ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 379
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 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 част от поземлeн имот № 69874.121.9 в м.”Умата” по
кадастралната карта на с.Строево, Община „Марица”, Пловдивска област с начин
на трайно ползване земеделска земя „нива“ за промяна на предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане на урегулиран поземлен имот
за „жилищно застрояване“ на основание чл. 50, ал.6 от ППЗСПЗЗ.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал.2от ЗМСМА, в съответствие с
чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 и чл.50, ал.6 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 част от поземлен имот с идентификатор № 69874.121.9 в м.”Умата” по
кадастралната карта на с.Строево, Община „Марица”, Пловдивска област с начин
на трайно ползване земеделска земя „нива“ за промяна на предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане на урегулиран поземлен имот
на основание чл. 50, ал.6 от ППЗСПЗЗ
Жилищно застрояване
план за улична регулация, парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларен план на елементите на
техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във връзка с
провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект. Възложителя да
изготви проектите от името на общината, както и да представлява общината при
съгласуване и одобряване пред съответните институции.

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.
Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на
предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, във
връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура.
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие –
две години.
Възлага на Атанас Стефанов Нанков да проведе процедурата по промяна на
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на
проекти на техническата инфраструктура.
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 жилищни нужди, Общински съвет
„Марица“ намира решението за целесъобразно

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 380
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 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 № 62858.19.36 в м.”Кераните” по
кадастралната карта на с.Рогош, 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 на
урегулиран поземлен имот за обществено-обслужващи дейности.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал.2от 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 № 62858.19.36 в м.”Кераните” по
кадастралната карта на с.Рогош, 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
Обществено-обслужващи дейности
план за улична регулация, парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура
Поземлен имот с идентификатор № 62858.19.36 в м.”Кераните” по
кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област попада по
Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 527-Смф с
нетни устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0, Поз>40% и височина на
застрояване до 10 м.

Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларен план на елементите на
техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във връзка с
провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект. Възложителя да
изготви проектите от името на общината, както и да представлява общината при
съгласуване и одобряване пред съответните институции.
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.
Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на
предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, във
връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура.
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие –
две години.
Възлага на „ДАНИ И АЛЕКСАНДРА 99“ ЕООД да проведе процедурата по
промяна на предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с
изготвяне на проекти на техническата инфраструктура.
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.
ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 №381
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Приемане и одобряване на Схема за временно разполагане на
„Павилион за закуски” в УПИ I 784 училище, от кв.36, по плана на с. Труд,
Община „Марица” /съответстващ на ПИ 73242.501.1777, по КККР/, с цел
отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.56 от ЗУТ и
чл.5, ал.2 от Наредба за РУППОТДОД на територията на Община „Марица
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява Схема за временно
разполагане на „Павилион за закуски” в УПИ I 784 училище, от кв.36, по плана
на с. Труд, Община „Марица” /съответстващ на ПИ 73242.501.1777, по КККР/.
Общата площ за разполагане на павилиона е 18,23 кв.м.
2. Схемата за разполагане да се обяви, съгласно чл.10 от Наредбата за
РУППОТДОД на територията на Община „Марица”.
МОТИВИ: Във връзка с осигураване на приходи към бюджета на
училището в с. Труд, Общински съвет «Марица» намира решението за
целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
21
21
21
0
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 № 382
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Приемане и одобряване на Схема за временно разполагане на
„Мострени бройки” в ПИ с идентификатор №62858.501.1017, по КККР на с.
Рогош, към обект: „Магазин за промишлени стоки”, намиращ се в УПИ XIII-208
/съответстващ на ПИ №62858.501.208, по КККР/, от кв.16, по плана на с. Рогош,
Община „Марица”, с цел отдаване под наем на част от имот публична общинска
собственост.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.56 от ЗУТ и чл.5,
ал.2 от Наредба за РУППОТДОД на територията на Община „Марица
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. „Мострени бройки” в ПИ с идентификатор №62858.501.1017, по КККР
на с. Рогош, към обект: „Магазин за промишлени стоки”, намиращ се в
УПИ XIV-439 /съответстващ на ПИ №62858.501.439, по КККР/, от
кв.60, по плана на с. Рогош.
Общата площ за разполагане на мострите е 25,00 кв.м.
2. Схемата за разполагане да се обяви, съгласно чл.10 от Наредбата за
РУППОТДОД на територията на Община „Марица”.
МОТИВИ: Във връзка с осигураване на приходната част на бюджета,
Общински съвет «Марица» намира решението за целесъобразно.
ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 383
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Приемане и одобряване на Схема за временно разполагане на
„Мострени бройки” в ПИ с идентификатор №62858.501.1017, по КККР на с.
Рогош, към обект: „Магазин за промишлени стоки”, намиращ се в УПИ XIV-439
/съответстващ на ПИ №62858.501.439, по КККР/, от кв.60, по плана на с. Рогош,
Община „Марица”, с цел отдаване под наем на част от имот публична общинска
собственост.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.56 от ЗУТ и
чл.5, ал.2 от Наредба за РУППОТДОД на територията на Община „Марица
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява Схема за временно
разполагане на „Павилион за закуски” в УПИ I 784 училище, от
кв.36, по плана на с. Труд, Община „Марица” /съответстващ на ПИ
73242.501.1777, по КККР/.
Общата площ за разполагане на павилиона е 18,23 кв.м.
2. Схемата за разполагане да се обяви, съгласно чл.10 от Наредбата за
РУППОТДОД на територията на Община „Марица”.
МОТИВИ: Във връзка с осигураване на приходната част на бюджета,
Общински съвет «Марица» намира решението за целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 384
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Одобряване на ПУП Парцеларен план на обект, елемент на
техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии по
чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ,за обект: « Обслужваща улица в обхвата на ПИ
78080.94.402 ПИ 78080.94.404 с прилежащи инфраструктурни елементи за
обслужване на УПИ II-133.10- склад за селскостопанска продукция (ПИ 133.353)
и УПИ 119.18-склад за селскостопанска продукция (ПИ 119.18), местност
„Баткън“, находящ се в землището на с.Царацово, община Марица , област
Пловдив“.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във вр. чл. 109 , чл.110, ал.1,
т.5 от ЗУТ. и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Одобрява представения ПУП - Парцеларен план за обект: « Обслужваща улица
в обхвата на ПИ 78080.94.402 ПИ 78080.94.404 с прилежащи инфраструктурни
елементи за обслужване на УПИ II-133.10- склад за селскостопанска продукция
(ПИ 133.353) и УПИ 119.18-склад за селскостопанска продукция (ПИ 119.18),
местност „Баткън“, находящ се в землището на с.Царацово, община Марица ,
област Пловдив“.
МОТИВИ: Във връзка с проектиране и изграждане на Обслужваща улица в
обхвата на ПИ 78080.94.402 ПИ 78080.94.404 с прилежащите инфраструктурни
елементи за обслужване на УПИ II-133.10- склад за селскостопанска продукция
(ПИ 133.53) и УПИ 119.18-склад за селскостопанска продукция (ПИ 119.18),
местност „Баткън“, находящ се в землището на с.Царацово, община Марица ,
област Пловдив, Общински съвет «Марица» намира решението за целесъобразно.
ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 385
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе
за проектиране на ел. кабел 1 кV, за захранването нa „Сондаж 1“ в поземлен имот с
идентификатор № 17806.26.35, местност „Личев чифлик“ в землището на с.Граф
Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив , по следата на вариант единствен,
нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от ЗМСМА и чл. 129(1) от ЗУТ, във
връзка с Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи .
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
ОДОБРЯВА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП – Парцеларен план (ПП)
на трасе за проектиране на ел. кабел 1 кV с обща дължина около 820м, в землището
на с.Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив, за захранване на обект:
„Сондаж 1“ в поземлен имот №17806.26.35, м.“ Личев чифлик ” по следата на
вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП и регистър на
засегнатите от трасето имоти.
Инвеститорът на обекта да сключи договор със собствениците на земята за
времето на ползване, съгласно чл.57 от ППЗОЗЗ, а след приключване на
строителните работи да възстанови пътищата в първоначалния им вид.
Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК чрез общински
съвет „Марица” пред административен съд-гр.Пловдив в 14 /четиринадесет/ дневен
срок от обнародването му в държавен вестник.
МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение,
Общински съвет «Марица» намира решението за целесъобразно.
ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 386
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе за
проектиране на ел. кабел 1 кV, за захранването на “Сондаж 2” в поземлен имот с
идентификатор № 17806.26.31, местност „Личев чифлик“ в землището на с.Граф
Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив , по следата на вариант единствен,
нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от ЗМСМА и чл. 129(1) от ЗУТ, във връзка с
Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
ОДОБРЯВА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП – Парцеларен план (ПП)
на трасе за проектиране на ел. кабел 1 кV с обща дължина около 350м, в землището
на с.Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив, за захранване на обект:
„Сондаж 2“ в поземлен имот №17806.26.31, м.“ Личев чифлик ” по следата на
вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП и регистър на
засегнатите от трасето имоти.
Инвеститорът на обекта да сключи договор със собствениците на земята за
времето на ползване, съгласно чл.57 от ППЗОЗЗ, а след приключване на
строителните работи да възстанови пътищата в първоначалния им вид.
Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК чрез общински
съвет „Марица” пред административен съд-гр.Пловдив в 14 /четиринадесет/ дневен
срок от обнародването му в държавен вестник.
МОТИВИ: Във връзка с осъщеставяване на инвестиционно намерение,
Общински съвет «Марица» намира решението за целесъобразно.
ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 387
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе
за проектиране на ел. кабел 1 кV, за захранването на “Сондаж 3” в поземлен имот с
идентификатор № 21169.3.37, местност „Kючук кория“ в землището на с.Динк,
община „Марица“, област Пловдив , по следата на вариант единствен, нанесен
върху приложения проект на ПУП-ПП.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от ЗМСМА и чл. 129(1) от ЗУТ, във връзка
с Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
ОДОБРЯВА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП – Парцеларен план (ПП)
на трасе за проектиране на ел. кабел 1 кV с обща дължина около 1000м, в
землището на с.Динк, община „Марица“, област Пловдив, за захранване на обект:
„Сондаж 3“ в поземлен имот №21169.3.37, м.“ Kючук кория ” по следата на
вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП и регистър на
засегнатите от трасето имоти.
Инвеститорът на обекта да сключи договор със собствениците на земята за
времето на ползване, съгласно чл.57 от ППЗОЗЗ, а след приключване на
строителните работи да възстанови пътищата в първоначалния им вид.
Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК чрез общински
съвет „Марица” пред административен съд-гр.Пловдив в 14 /четиринадесет/ дневен
срок от обнародването му в държавен вестник.
МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение,
Общински съвет «Марица» намира решението за целесъобразно.
ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 388
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе за
проектиране на ел. кабел 1 кV, за захранването на “Сондаж 4“ в поземлен имот с
идентификатор № 21169.8.27, местност „Селската градина“ в землището на с.Динк,
община „Марица“, област Пловдив , по следата на вариант единствен, нанесен върху
приложения проект на ПУП-ПП.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от ЗМСМА и чл. 129(1) от ЗУТ, във връзка с
Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
ОДОБРЯВА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП – Парцеларен план (ПП) на
трасе за проектиране на ел. кабел 1 кV с обща дължина около 220м, в землището на
с.Динк, община „Марица“, област Пловдив, за захранване на обект: „Сондаж 4“ в
поземлен имот №21169.8.27, м.”Селската градина ” по следата на вариант единствен,
нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП и регистър на засегнатите от трасето
имоти.
Инвеститорът на обекта да сключи договор със собствениците на земята за времето
на ползване, съгласно чл.57 от ППЗОЗЗ, а след приключване на строителните работи да
възстанови пътищата в първоначалния им вид.
Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК чрез общински
съвет „Марица” пред административен съд-гр.Пловдив в 14 /четиринадесет/ дневен срок
от обнародването му в държавен вестник.
МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение,
Общински съвет «Марица» намира решението за целесъобразно.
ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 389
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Поставяне на паметник на загиналите във войните от с.
Крислово в
УПИ I-501.507, обществено и делово обслужване /съответстващ
на ПИ с идентификатор №39918.501.507 по КККР/, от кв.31, по плана на с.
Крислово, Община „Марица“.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.62, ал.8 от ЗУТ
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” дава съгласие за поставяне на паметник на
загиналите във войните от с. Крислово в УПИ I-501.507, обществено и
делово обслужване /съответстващ на ПИ с идентификатор №39918.501.507
по КККР/, от кв.31, по плана на с. Крислово, Община „Марица“.
2. Възлага на Кмета на Община „Марица“ да извърши последващи действия,
съгласно нормативната уредба.
МОТИВИ: На лице са обществен интерес и исторически факти за
изграждане на недвижимо материално свидетелство в памет на загиналите във
войните от с. Крислово. Ето защо Общински съвет «Марица» намира решението
за целесъобразно.
ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 390/п/
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Предоставяне на гориво на РУ „Полиция“ – с. Труд.
ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.
54, ал. 1 от ЗМСМА
След проведено
реши:

поименно гласуване Общински съвет “Марица”

На Районно управление „Полиция“ – с. Труд, ежемесечно да се предоставя
целево гориво на стойност 100/сто/ лева за автомобил марка „Шевролет“,
модел „Лачети“, с рег. № РВ 4868 РН, за осъществяване на дейността в
населените места на община „Марица“.
Районно управление „Полиция“ – с. Труд ежемесечно да представя
отчет в общината за изразходваното гориво - до 10-то /десето/ число на
месеца, следващ отчетния период.
МОТИВИ: За изпълнение на дейностите на Районно управление
„Полиция“ – с. Труд, районните инспектори обслужващи населените места на
община „Марица“ се нуждаят от допълнителни средства за гориво. Във връзка
с това е постъпило заявление вх. № 62-00-98/19.10.2016 г. от началника на РУ
„Полиция“ – Труд, съгласно което е необходимо ежемесечно да им се
предоставят целеви средства за гориво на автомобилите - на стойност 100/сто/
лева. Ето защо Общински съвет «Марица» намира решението за
целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 391
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община „Марица“ в полза на
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане на
финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР по
мярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от
общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно
развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 10, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.7 от
НАРЕДБА № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка
19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” – област Пловдив да вземе следното решение на
основание чл. 21, ал. 1, т. 10, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.7 от НАРЕДБА № 1
от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка
19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г.:
1. Упълномощава кмета на Община „Марица“ да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, за сумата от 488957,50 лв. (четиристотин
осемдесет и осем хиляди деветстотин петдесет и седем лева и петдесет
стотинки), платима на предявяване на ДФ „Земеделие”
–
Разплащателна
агенция, който запис на заповед да се издаде за обезпечаване на 100 % от
стойността на авансовото плащане от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в
полза на СНЦ „МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА”
за текущи разходи и
популяризиране по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от
общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г., със срок за предявяване на плащанията по записа на
заповед, покриващ срока на изпълнение на стратегията за ВОМР (30.10.2023г.),
удължен с 6 месеца.
Приложение: Заповед №РД 09-714/26.09.2016г.

МОТИВИ: Местната инициативна група има право да получи авансово
плащане в размер до 50 на сто от стойността на публичната помощ за текущи
разходи и популяризиране, одобрена по подмярката. За тази цел е необходимо да
се представи банкова гаранция в полза на ДФЗ, в размер 100 на сто от стойността
на авансовото плащане и/или запис на заповед, издадена от публичноправен орган
в полза на ДФЗ, в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане. Ето
защо Общински съвет «Марица» намира решението за целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 392
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ
на лицето Емилия Иванова Минчева – с. Калековец, в размер на
1000лв.
2. Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ
на лицето Гергана Мишева Митова – с. Труд, в размер на 600лв.
МОТИВИ: Във връзка с постъпили молби от лицата за отпускане на
еднократна финансова помощ и предоставяне на необходимите документи,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 393
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на
лицето Мария Иванова Йорданова – с. Динк, ул. „Стара планина“ № 33
2. Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на
лицето Йордан Борисов Ангелов – с. Динк, ул. „Стара планина“ № 1
МОТИВИ Във връзка с постъпили молби от лицата за отпускане на
еднократна финансова помощ и предоставяне на необходимите документи,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
21
Гласували
21
За
21
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 № 394
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на
лицето Румяна Савова Мараджиева, с. Костиево, ул. „ 25-та“ № 3 в
размер на 1000лв.
МОТИВИ: Във връзка с постъпила молба от лицето за отпускане на
еднократна финансова помощ и предоставяне на необходимите документи,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.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 № 395
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на
лицето Смарайда Георгиева Томова – с. Костиево, ул. „ Цар Симеон I“ №
25 в размер на 1000лв.
МОТИВИ: Във връзка с постъпила молба от лицето за отпускане на
еднократна финансова помощ и предоставяне на необходимите документи,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
21
Гласували
21
За
17
Против
2
Въздържали се
2

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 № 396
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” не отпуска еднократна финансова помощ на
лицето Огнян Василев Ковачев, с. Калековец, ул. „Н. Петков“ № 2
МОТИВИ: Лицето, което е подало документи за отпускане на еднократна
финансова помощ е в материално и физическо състояние, което не огговаря на
критерите за отпускане на помощи според „Правилата за подпомагане на
социално слаби граждани от бюджета на Община „Марица”.
Ето защо
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
21
Гласували
21
За
6
Против
5
Въздържали се
10

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 № 397
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” не отпуска еднократна финансова помощ на
лицето Зейнеб Юсниева Исмаилова, с. Скутаре, ул. „В. Пеева“ № 20
МОТИВИ: Лицето, което е подало документи за отпускане на еднократна
финансова помощ е в материално и физическо състояние, което не огговаря на
критерите за отпускане на помощи според „Правилата за подпомагане на
социално слаби граждани от бюджета на Община „Марица”.
Ето защо
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.
ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
21
Гласували
21
За
1
Против
8
Въздържали се
12

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 № 398
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” не отпуска еднократна финансова помощ на
лицето Руска Георгиева Ангелова, с. Маноле, ул. „57-ма“ № 5

МОТИВИ: Лицето, което е подало документи за отпускане на еднократна
финансова помощ е в материално и физическо състояние, което не огговаря на
критерите за отпускане на помощи според „Правилата за подпомагане на
социално слаби граждани от бюджета на Община „Марица”.
Ето защо
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
21
Гласували
21
За
0
Против
20
Въздържали се
1

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 № 399
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба
за реда за издаване на разрешение за поставяне и ползване на рекламно –
информационни елементи върху недвижими имоти на територията на община
“Марица ”/приета с решение №264, взето с протокол №12 от 26.09.2013г. на ОбС
“Марица”/
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.57 от ЗУТ
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и ползване на рекламно –
информационни елементи върху недвижими имоти на територията на община
“Марица ”/приета с решение №264, взето с протокол №12 от 26.09.2013г. на ОбС
“Марица”/, с която:
§1: Чл.6, ал.2 от Наредбата се изменя така:
„В чужди поземлени имоти и сгради, разрешението за поставяне на РИЕ се
издава въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на поземления
имот или на сградата, или въз основа на писмен договор за наем на заетата от
РИЕ площ“.
§2: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за издаване на
разрешение за поставяне и ползване на рекламно – информационни елементи
върху недвижими имоти на територията на община “Марица ”/приета с решение
№264, взето с протокол №12 от 26.09.2013г. на ОбС “Марица”/, приета с Решение
№ 399, взето с протокол № 12 от 04.11.1.г., влиза в сила на 21..11.2016г.
МОТИВИ: Съгласно чл.79 на АПК, нормативните административни актове
се отменят, изменят и допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен
акт.
Причината, която налага приемането на Наредбата за изменение и
допълнение е Постановление на Окръжна прокуратура Пловдив с вх. №11-00605/08.08.2016г.

Цели, които се поставят и очаквани резултати от прилагането на Наредбата
за изменение и допълнение: нормативният акт да урежда съобразно нормативните
актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение.
Не се изискват финансови и други средства, необходими за прилагането на
новата уредба.
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда за издаване на
разрешение за поставяне и ползване на рекламно – информационни елементи
върху недвижими имоти на територията на община “Марица” не противоречи на
нормативите на Република България и Европейското законодателство.
Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам.Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
21
Гласували
21
За
21
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 № 400
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на
лицето Росица Димитрова Петрова– с. Костиево, ул. „ 30-та“ № 16 в
размер на 2000лв.
МОТИВИ: Във връзка с постъпила молба от лицето за отпускане на
еднократна финансова помощ и предоставяне на необходимите документи,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам. Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
21
Гласували
21
За
21
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 № 401
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на община.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 39, ал. 3 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Избира за временно изпълняващ длъжността Кмет на Община „Марица“
инж. Петър Иванов Минков-зам. кмет на Община „Марица“ за периода от
05.11.2016 г. до завръщането на г-н Димитър Иванов Иванов.
МОТИВИ: С оглед осигуряване на нормалното функциониране на
администрацията, в това число и провеждането на изборите за президент на
Република България 2016 г., Общински съвет „Марица“ намира решението за
целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам. Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
24
Гласували
24
За
22
Против
0
Въздържали се
2

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 № 402
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на
средства за пътуване до гр. Пловдив на ученици от социално слаби семейства или
сираци.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” отпуска ежемесечна финансова помощ под
формата на средства за пътуване срещу представена фактура за транспортна
услуга през учебната 2015/2016г на 1. Нина Георгиева Генова , 2. Илиян
Мартинов Войтишев , 3.Цветелина Стойчева Кръстева и Донка Стоилова
Шикова.
МОТИВИ: Лицата отговарят на необходимите изисквания за отпускане на
еднократна финансова помощ и са предоставили необходимият набор от
документи. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за
целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам. 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 № 403
Взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г.
ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община
„Марица” за 2016 г.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 и ал.4 от ЗПФ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.Актуализира бюджета на Община „Марица” за 2016 г., както следва:
/ лева /
№
по
ред

§§
с-но

№ дст
с-но

ЕБК

ЕБК

Източник на финансиране, обекти,
наименование на разхода

Всичко
/лева/

държ.

В т. ч.
дофин.

д-ти

д-ти

местни

+ 216 600

д-ти
+ 216 600

+ 70 000

+ 70 000

1

27-10

ПРИХОДИ
Такси за технически услуги

2

28-02

Глоби, санкции, неустойки, нак. лихви

+ 55 000

+ 55 000

3

28-09

+ 35 000

+ 35 000

4

13-03

Наказателни лихви за данъци, мита и
осиг. вноски
Данък върху превозните средства

+ 51 900

+ 51 900

24-04

Нетни приходи от продажби на услуги,
стоки и продукция

+ 4 700

+ 4 700

5

1
2

45-00
55-03

738
738

3

52-06

759

4
5
6
7
8
9
10

51-00
51-00
10-20
10-16
01-01
05-51
10-20

603
606
759
604
389
389
389

РАЗХОДИ
Субсидии за юридич. лица с нестоп. цел
Капиталови трансфери за организации с
нестоп. цел
Изграждане на уличен довеждащ
водопровод за Археологически комплекс
„Малтепе“
Основен ремонт
Основен ремонт
Външни услуги
Вода, горива и енергия
Заплати на персон. по трудови правоотн.
Осиг. вноски от работодателя за ДОО
Външни услуги

+ 216 600
- 65 000
+ 96 900

+ 31 900
- 65 000
+ 96 900

+184 700

+ 36 000

+ 36 000

+ 1 000
+ 1 000
+ 87 000
+ 56 000
- 8 500
+ 1 800
+ 3 500

+ 1 000
+ 1 000
+ 87 000
+ 56 000
- 8 500
+ 1 800
+ 3 500

11
12

13

52-01
52-03
01-01

122
898
123

Компютри и хардуер
Климатици за адм. сграда в с. Калековец
Заплати на персон. по трудови правоотн.

+ 2000
+ 1700
+ 3 200

+ 2000
+ 1700
+3 200

2. Промяната в §§ 01-01 да се отрази в Решение № 43 от 16.02.2016 г. на
Общински съвет „Марица“.
МОТИВИ: Актуализацията на бюджета е свързана с увеличение на
приходната и разходната част.
Промените по разходната част са във връзка със:
- субсидия на читалищата, която ще се разпредели съгласно изискванията
на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища;
- компенсирани промени между разходни параграфи свързани с
отчетността;
- подготовка за кандидатстване по ПРСР за реконструкция и рехабилитация
на част от уличната мрежа в населените места на Община „Марица“;
- присъединяване към електроразпределителната мрежа и изграждане на
уличен довеждащ водопровод за Археологически комплекс „Малтепе“;
- увеличаване на средствата за улично осветление в населените места.
- подготовка за кандидатстване по ПРСР за реконструкция и рехабилитация
на част от вътрешната водопроводна мрежа в населените места на Община
„Марица“
- закупуване на компютри и климатици за административната сграда в с.
Калековец
- увеличение на субсидията за читалищата. За отоплението на салона в
читалището на с. Радиново и с. Манолско Конаре е необходимо да се закупят
инвенторни климатици . Субсидията ще се разпредели съгласно изискванията на
чл. 23, ал.1 от Закона за народните читалища.
- компенсирани промени
Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ:……………
Зам. Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

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

