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 № 267

Взето с протокол № 11 от 25.09.2017 г.
ОТНОСНО: Повторно приемане на Решение № 265, взето с Протокол №
10 от 29.08.2017 г. Общински съвет Марица
ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗМСМА, чл.45, ал.9 от ЗМСМА,
чл. 52, ал.3 и 4 от ЗОС във връзка с чл. 11, чл. 14 и чл. 24, ал.1 от
Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие
"ЧИСТА МАРИЦА".
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Изменя и допълва Приложение № 1 към Правилника за устройството и
дейността на Общинско предприятие "ЧИСТА МАРИЦА" към Община
Марица, както следва:
Увеличава числеността на ОП „Чиста Марица” с две щатни бройки:
„Шофьор на самосвал” – 1 бр. и „Машинист на еднокофов багер” – 1 бр.,
които се включват в Числеността на персонала и структурата на
Предприятието.
МОТИВИ: С писмо вх. № 06-00-91/11.09.2017 г. на Областен
управител на област Пловдив е върнато за ново обсъждане Решение № 265,
взето с Протокол № 10 от 29.08.2017 г. Общински съвет Марица, с което се
изменя и допълва Приложение № 1 към Правилника за устройството и
дейността на Общинско предприятие "ЧИСТА МАРИЦА" към Община
Марица. В писмото е изложен довод за незаконосъобразност на
цитираното решение поради „липса на установена от закона форма” по
смисъла на чл.59, ал.2, т.4 от АПК – липса на правни и фактически мотиви
за издаване на акта. С нова докладна записка с вх. № Обс-333 от 14.09.17г.
към Общински съвет Марица, Кметът на Община Марица е изложил
подробни фактически и правни основания за приемане на решението,
поради което повторното му приемане се явява целесъобразно. Ето защо
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 268

Взето с протокол № 11 от 25.09.2017 г.
ОТНОСНО: Изменение на решение №336, взето с протокол №11 от
27.09.2016 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 49а, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 89, ал. 1, т. 4 и във връзка с чл.89, ал.3, т.2 от
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи,
собственост на община „Марица“, Общински съвет „Марица” да вземе
следното
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” изменя свое решение № 336, взето с протокол
№ 11 от 27.09.2016 г., като точка 1 и 2 придобиват следното съдържание:
„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 в ПИ № 35300.503.427
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
Стоян Бойчев Георгиев, ЕГН 881206****, с постоянен адрес с. Калековец, ул.
„Зорница” № 41 да бъде учредено ограничено възмездно право на строеж върху
½ от недвижим поземлен имот с идентификатор № 35300.503.427 с площ 625
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 VІІ-общ., кв.82 по действащия регулационен план на селото, одобрен
със Заповед № РД-09-324/07.1997 г., с административен адрес с. Калековец, ул.
„Хан Крум” № 43, при граници на имота: ПИ № 35300.503.428; ПИ №
35300.503.432; ПИ № 35300.503.426 и ПИ № 35300.503.433 за построяване на
жилищна сграда, съгласно предвижданията на застроителния план на с.
Калековец, Община „Марица”, област Пловдив.“
МОТИВИ: Като се отчита фактът, че въз основа на така приетото
решение все още не е сключен окончателен договор за суперфиция и не са
възникнали имуществени отношения между страните община „Марица” –
учредител, Стоян Бойчев Георгиев – приобретател и предвид спазените

изисквания за лице с установени жилищни нужди съгласно чл.89, ал.3, т.2 от
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи,
собственост на община „Марица“ процедурни правила за учредяване възмездно
право на строеж е възможно да се учреди право на строеж върху друг свободен
общински имот в същото населеното място. Ето защо, Общински съвет
„Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 269
Взето с протокол № 11 от 25.09.2017 г.
ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община
„Марица” – област Пловдив за 2017 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 2017 година”, както следва:
1. В раздел „VI. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а от
ЗОС.“
За с. Царацово се добавя:
ПИ 501.846 НТП Ниско застрояване (до 10 м )

- 1123 кв. м.

2. В раздел „Х. Мери, пасища и ливади – общинска собственост,
които да се предоставят за стопанската 2017-2018 г. за ползване по землища
(чл. 37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи).“
б. А) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се
предоставят за стопанската 2017-2018 г. за общо ползване по землища (чл.
37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи)
За с. Ясно поле отпада:
населено
място
с. Ясно поле

№ на имот
пасища

кв.м.

№ на имот
ливади

кв.м.

Стопанисвано
от общината

№ на имот
пасища

кв.м.

№ на
имот
ливади

кв.м.

В слой ПЗП

87669.1.15свободни
23797.20 м2

23797,
изцяло
попада
в СДП

За с. Граф Игнатиево се добавя:
населено
място

№ на имот
пасища

кв.м.

257 185
изцяло
попада
в СДП
250 315
изцяло
попада
в СДП

В слой ПЗП

17806.61.2
свободни
257185 м2 в
южната му част
17806.61.391
свободни
250 315 м2 в
северната му
част
17806.61.396

В слой ПЗП

17806.61.398

В слой ПЗП

17806.61.22

№ на имот
ливади

кв.м.

Стопанисвано
от общината

№ на имот
пасища

кв.м.

№ на
имот
ливади

кв.м.

№ на имот
ливади

кв.м.

Стопанисвано
от общината

№ на имот
пасища

кв.м.

№ на
имот
ливади

кв.м.

с. Граф
Игнатиево
В слой ПЗП

В слой ПЗП

164 128
изцяло
попада
в СДП
39 998
изцяло
попада
в СДП
51 113,
от
които
47 313
м2 в
СДП

За с. Ясно поле се добавя:
населено
място

№ на имот
пасища

кв.м.

87669.1.9
Свободни
20 000 м2 в
южната част

20 000
изцяло
попада
в СДП

с. Ясно поле

В слой ПЗП

3. В раздел „Х. Мери, пасища и ливади – общинска собственост,
които да се предоставят за стопанската 2017-2018 г. за ползване по землища
(чл. 37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи).“
б. Б) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се
предоставят за стопанската 2017-2018 г. за индивидуално ползване по землища (чл.
37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи)

За с. Граф Игнатиево отпада:

населено
място

№ на имот
пасища

кв.м.

17806.61.22

51 113,
от
които
47 313
м2 в
СДП

№ на имот
ливади

кв.м.

Стопанисвано
от общината

№ на имот
пасища

кв.м.

№ на
имот
ливади

с. Граф
Игнатиево
В слой ПЗП

МОТИВИ: С годишната програма Община „Марица” се стреми, както да

покрие всички нормативни изисквания по управление на общинската
собственост, така и да увеличи в значителна степен ефективността и
прозрачността на управлението на своята собственост. Ето защо, Общински

съвет Марица намира решението за целесъобразно.

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

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

кв.м.

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 № 270

Взето с протокол № 11 от 25.09.2017 г.
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Раздел ІІІ. „Размер и

местоположение на мерите и пасищата на територията на Община „Марица” от
Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за
стопанската 2017-2018 година), приети и утвърдени с Решениe № 5, взето с
протокол № 2 от 26.01.2017 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив.

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1,т. 8 и т.23 и ал. 2 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, в
съответствие с изискванията на чл. 37 и; чл. 37 к и чл. 37 о от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи; чл. 121 и чл. 121 а от
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община „Марица“ и за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на
земеделските производители.

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица”-област Пловдив изменя Раздел ІІІ. „Размер и
местоположение на мерите и пасищата на територията на Община „Марица” от
Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за
стопанската 2017-2018 година), приети и утвърдени с Решениe № 5, взето с
протокол № 2 от 26.01.2017 г., както следва:
1. В б. А) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се
предоставят за стопанската 2017-2018 г. за общо ползване по землища (чл. 37 и,
ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи)
За с. Ясно поле отпада:
населено
място

№ на имот
пасища

кв.м.

87669.1.15свободни
23797.20 м2

23797,
изцяло
попада
в СДП

№ на имот
ливади

кв.м.

Стопанисвано
от общината

№ на имот
пасища

кв.м.

№ на
имот
ливади

кв.м.

кв.м.

Стопанисвано
от общината

№ на имот
пасища

кв.м.

№ на
имот
ливади

кв.м.

с. Ясно поле

В слой ПЗП

За с. Граф Игнатиево се добавя:
населено
място

№ на имот
пасища

кв.м.

17806.61.2
свободни
257185 м2 в
южната му част

257 185
изцяло
попада
в СДП

с. Граф
Игнатиево
В слой ПЗП

№ на имот
ливади

В слой ПЗП

В слой ПЗП

17806.61.391
свободни
250 315 м2 в
северната му
част
17806.61.396

В слой ПЗП

17806.61.398

В слой ПЗП

17806.61.22

250 315
изцяло
попада
в СДП
164 128
изцяло
попада
в СДП
39 998
изцяло
попада
в СДП
51 113,
от
които
47 313
м2 в
СДП

За с. Ясно поле се добавя:
населено
място

№ на имот
пасища

кв.м.

87669.1.9
Свободни
20 000 м2 в
южната част

20 000
изцяло
попада
в СДП

№ на имот
ливади

кв.м.

Стопанисвано
от общината

№ на имот
пасища

кв.м.

№ на
имот
ливади

кв.м.

с. Ясно поле

В слой ПЗП

2. В б. Б) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се
предоставят за стопанската 2017-2018 г. за индивидуално ползване по землища
(чл. 37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи)
За с. Граф Игнатиево отпада:
населено
място

№ на имот
пасища

кв.м.

17806.61.22

51 113,
от
които
47 313
м2 в
СДП

№ на имот
ливади

кв.м.

Стопанисвано
от общината

№ на имот
пасища

кв.м.

№ на
имот
ливади

с. Граф
Игнатиево
В слой ПЗП

МОТИВИ Във връзка с прекратени договори за наем, отказ от
сключване на договори за наем и извършени и предстоящи процедури по
разделяне и промяна начина на трайно ползване на общински поземлени имоти с
начин на трайно ползване „Пасище“, Общински съвет „Марица“, намира

решението за целесъобразно.

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

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

кв.м.

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 № 271
Взето с протокол № 11 от 25.09.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне на
поземлен имот с идентификатор № 78080.144.367 (стар идентификатор:
78080.144.357; 78080.144.366) – частна общинска собственост по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица”-област
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 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. 59, ал. 1, т.2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от министъра на
регионалното развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017г.).

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. 59, ал. 1, т.2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от министъра на
регионалното развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017г.),
Общински съвет “Марица”- област Пловдив:
І. Разрешава разделянето на поземлен имот с идентификатор №
78080.144.367 (стар идентификатор: 78080.144.357; 78080.144.366), с площ от
11.367 дка, намиращ се в местността „ДОЛНИ ЛИВАДИ” с трайно
предназначение „Земеделска територия” и начин на трайно ползване
„Изоставена орна земя“, при граници и съседи: ПИ № 78080.502.1174; ПИ №
78080.501.777; ПИ № 78080.144.365; ПИ № 78080.501.1069; ПИ №
78080.501.1057; ПИ № 78080.501.1165; ПИ № 78080.144.133; ПИ №
78080.501.1166; ПИ № 78080.501.1048; ПИ № 78080.501.1157; ПИ №
78080.501.1201; ПИ № 78080.501.1049; ПИ № 78080.501.1153; ПИ №
78080.501.1027 и ПИ № 78080.501.1175 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със

Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК актуван като частна общинска собственост с Акт № 2301 от 31.07.2014 год. на
два нови поземлени имота с проектни номера, както следва:
- Проектен ПИ № 78080.144.368 с проектна площ от 10.250 дка, с начин на
трайно ползване „Изоставена орна земя “, адрес на поземления имот местност
„ДОЛНИ ЛИВАДИ”, с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив,
одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на
АГКК, с проектни граници и съседи: ПИ № 78080.144.133; ПИ № 78080.144.369;
ПИ № 78080.144.365; ПИ № 78080.501.1069; ПИ № 78080.501.1057; ПИ №
78080.501.777; ПИ № 78080.502.1174; ПИ № 78080.501.1175;
ПИ №
78080.501.1153; ПИ № 78080.501.1027; ПИ № 78080.501.1049; ПИ №
78080.501.1201 и ПИ № ПИ № 78080.501.1048
и
- Проектен ПИ № 78080.144.369 с проектна площ от 1.118 дка, с начин на
трайно ползване „Изоставена орна земя “, адрес на поземления имот местност
„ДОЛНИ ЛИВАДИ”, с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив,
одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на
АГКК, с проектни граници и съседи: ПИ № 78080.144.368; ПИ № 78080.144.133;
ПИ № 78080.501.1166; ПИ № 78080.501.1157 и ПИ № 78080.501.1165,
като проектен ПИ № 78080.144.369 се използва за изграждане път с цел
осигуряване на транспортен достъп.
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 № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от
13.01.2017 г., издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017 г.).
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: Предложението е за разделяне на имота поради това, че за част в

западната му част от около 10.000 дка има проявен интерес за закупуването й,
което ще допринесе за увеличаване на приходната част на общинския бюджет.
Приложената примерна схема за разделяне е за оформяне на два нови поземлени
имота, като с цел осигуряване на транспортен достъп е предвидено единият
парцел да се използва като път.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 272

Взето с протокол № 11 от 25.09.2017 г.
ОТНОСНО: Одобряване на проект ПУП - Парцеларен план за
обект: „УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД PE-HD ф90 с L=1689м“, за нуждите на
имот с идентификатор 38950.12.119. Захранването е от съществуващ
водопровод, северно от имота /при ОТ 177/ по КК на с.Костиево.
Уличният водопровод преминава през полски пътища, по следата на
вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП, във
връзка с искане от „ШЕТИ БЪЛГАРИЯ“ЕООД, ЕИК 131407283 с вх. №
53-01-432(2) от 30.08.2017 г.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11от ЗМСМА, в съответствие с
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 ПУП - Парцеларен план на трасе за проектиране на обект:
„УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД PE-HD ф90 с L=1689м“, за нуждите на имот с
идентификатор 38950.12.119. Захранването е от съществуващ водопровод,
северно от имота /при ОТ 177/ по КК на с.Костиево. Уличният водопровод
преминава през полски пътища, по следата на вариант единствен, нанесен
върху приложения проект на ПУП-ПП, във връзка с искане от „ШЕТИ
БЪЛГАРИЯ“ЕООД, ЕИК 131407283 с вх. № 53-01-432(2) от 30.08.2017 г.
Трасето за проектиране на водопровод по следата на вариант
единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП и регистър на
засегнатите от трасето имоти.
Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК чрез
общински съвет „Марица“ пред административен съд – гр. Пловдив в
едномесечен срок от обнародването му в държавен вестник.
МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно
намерение, Общински съвет „Марица“ намира решението за
целесъобразно.

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

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 273

Взето с протокол № 11 от 25.09.2017 г.
ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за определяне на терен
за временно разполагане на „Пчелни кошери“ в поземлен имот с
идентификатор №11845.42.7 по кадастралната карта на с. Войводиново,
местност „Турланките“, във връзка със започване на процедура по
учредяване право на ползване върху част от общински имот
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Приема и одобрява схема за определяне на терен за временно
разполагане на „Пчелни кошери“ в местност „Турланките“ поземлен
имот с идентификатор № 11845.42.7 по кадастралната карта на с.
Войводиново, община „Марица“ с площ 1,000дка.
МОТИВИ: Във връзка с даване на съгласие за осъществяване на
учредено право на ползване за разполагане на пчелни кошери,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 274
Взето с протокол № 11 от 25.09.2017 г.
ОТНОСНО: Одобряване на ПУП - Парцеларен план за обект:
„Пътна връзка за ПИ03839.36.31 и ПИ 03839.36.32, местност „Тузлите“ по
кадастралната карта на с.Бенковски, община Марица.
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 и ал. 3 от ЗУТ.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Одобрява представения ПУП - Парцеларен план, за обект: „Пътна
връзка за ПИ03839.36.31 и ПИ 03839.36.32, местност „Тузлите“ по
кадастралната карта на с.Бенковски, община Марица.
МОТИВИ: Във връзка с проектиране и изграждане на обект: „Пътна
връзка за ПИ03839.36.31 и ПИ 03839.36.32, местност „Тузлите“ по
кадастралната карта на с.Бенковски, община Марица. Ето защо, Общински
съвет „Марица“ намира решението за зелесъобразно.

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

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 275

Взето с протокол № 11 от 25.09.2017 г.
ОТНОСНО: Одобряване на ПУП - Парцеларен план за обект:
„Обслужващ път, по следите на полски път с идентификатор 03839.38.18,
по плана на с.Бенковски, представляващ тупик с начало улица от
регулацията на селото /ул.9-та/.
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 и ал. 3 от ЗУТ.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Одобрява представения ПУП - Парцеларен план, за обект: „Обслужващ
път, по следите на полски път с идентификатор 03839.38.18, по плана на
с.Бенковски, представляващ тупик с начало улица от регулацията на
селото /ул.9-та/.
МОТИВИ: Във връзка с проектиране и изграждане на обект: :
„Обслужващ път, по следите на полски път с идентификатор 03839.38.18,
по плана на с.Бенковски, представляващ тупик с начало улица от
регулацията на селото /ул.9-та/, Общински съвет „Марица“ намира
решението за целесъобразно.

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

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 276

Взето с протокол № 11 от 25.09.2017 г.
ОТНОСНО: Предложение до Министерски съвет на Република
България за отпускане на персонална пенсия
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 92 от Кодекса за
социално осигуряване и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и
осигурителния стаж,
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” предлага на Министерски съвет на
Република България да бъде отпусната персонална пенсия на Жаклин
Михайлова Иванова ЕГН 1142164517 Община „Марица”, област Пловдив,
с адрес с.Рогош, ул.”Васил Левски” №34.
МОТИВИ: Молителката прави искане до общинския съвет да вземе
решение за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на
персонална пенсия относно децата. Ето защо Общински съвет Марица
намира решението за целесъобразно.

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

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 277

Взето с протокол № 11 от 25.09.2017 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 и във връзка с Правилата за
подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община
„Марица”.
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 2017/2018г на Цветелина Стойчева
Кръстева.
МОТИВИ: Лицето отговаря на изискванията и е предоставило
необходимите документи. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира
решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 278
Взето с протокол № 11 от 25.09.2017 г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и във връзка с Правилата за
подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община
„Марица”.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
на:

I. Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ
1. Руска Георгиева Ангелова от с. Маноле ул“57-ма“ №5 в размер на
1000 лв.
2. Йордана Иванова Христозова от с.Ясно Поле ул.“6 -та“№1А
в
размер на 500лв.

II. Общински съвет „Марица“ отказва еднократна финансова помощ на :
1.Румен Александров Илиев от с.Динк ул.“Хаджи Димитър“ №5
МОТИВИ: Лицата на които се отпуска еднократна финансова
помощ, отговарят на изискванията и са предоставили необходимите
документи. Лицето: Румен Александров Илиев – с. Динк, не отговаря на
изискванията и му се отзаказва еднократна финансова помощ.

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

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 279

Взето с протокол № 11 от 25.09.2017 г.
ОТНОСНО: Одобряване на ПУП - Парцеларен план за обект:
„Обслужващ път , по следите на полски път с идентификатор 78080.94.275
по плана на с.Царацово, представляващ локално платно с вход след пътно
кръстовище за с.Радиново посока Пловдив и изход към ПВ „Запад“- връзка
„Пловдив-АМ“Тракия“ при полски път 279“.
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 и ал. 3 от ЗУТ.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Одобрява представения ПУП - Парцеларен план, за обект:
„Обслужващ път , по следите на полски път с идентификатор 78080.94.275
по плана на с.Царацово, представляващ локално платно с вход след пътно
кръстовище за с.Радиново посока Пловдив и изход към ПВ „Запад“- връзка
„Пловдив-АМ“Тракия“ при полски път 279“.
МОТИВИ: Във връзка с проектиране и изграждане на обект: :
„Обслужващ път , по следите на полски път с идентификатор 78080.94.275
по плана на с.Царацово, представляващ локално платно с вход след пътно
кръстовище за с.Радиново посока Пловдив и изход към ПВ „Запад“- връзка
„Пловдив-АМ“Тракия“ при полски път 279“. Ето защо Общински съвет
„Марица“ намира решението за целезъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Общ
брой
общ. 29
Председател на ОбС “Марица”
съветници
Присъствали
25
Гласували
25
За
25
Вярно: ………………
Против
0
/А. Иванова/
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 № 280

Взето с протокол № 11 от 25.09.2017 г.
ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община
„Марица” за 2017 г.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от ЗПФ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Актуализира бюджета на Община „Марица” за 2017 г., както следва:

№
по
ред

1

§§
с-но
ЕБК

№ дст
с-но
ЕБК

13-01

2

13-03

3

13-04

4

28-08

5

36-11

/ лева /
Източник на финансиране, обекти,
наименование на разхода

Всичко
/лева/

ПРИХОДИ

+ 580 264

Данък върху недвижими имоти

+59 731

Данък върху превозните средства
Данък при придобиване на имущество по
дарения и възмезден начин
Глоби, санкции, неустойки, наказа- телни
лихви, обезщетения и начети
Получени застрахователни обезщетения за
ДМА
РАЗХОДИ

държ
.
д-ти

в т. ч.
дофин.
д-ти

местни
д-ти

+100 000

+220 000
+200 000
+

533

+ 580 264

+ 533

+579 731

1

45-00

738

НЧ „Изгрев-1927“ – с. Рогош

+

2

52-03

619

Изграждане на поливна система за
озеленените площи в с. КрисловоОП“ЧИСТА МАРИЦА“

+ 3 200

+ 3 200

3

52-01

122

Придобиване на компютри и хардуер

+ 1 500

+ 1 500

4

52-03

122

- 7 100

- 7 100

5

51-00

311

+ 7 200

+ 7 200

6

51-00

311

+ 6 000

+ 6 000

7

52-06

619

+ 2 400

+ 2 400

8

51-00

311

+ 231 531

+ 231 531

Придобиване на друго оборудване, машини
и съоръжения
Строителен надзор - обект „Основен ремонт
и енергийна ефективност на ДГ с. Царацово“
Строителен надзор - обект „Основен ремонт
и енергийна ефективност на ДГ с. Маноле“
Строителен надзор - обект „Проектиране и
изграждане на площад с. Войводиново“
„Прилагане на мерки за енергийна
ефективност на ДГ с. Костиево“, в т.ч:
за надзор 4 000 лв.

533

+ 533

9

10

52-06

52-06

311

832

Изграждане на ДГ с. Скутаре
“Извършване на строително монтажни
работи /СМР/ за изграждане на пътища и
пътна инфраструктура на територията на
индустриална зона „Марица“, разположена в
община „Марица“
- строителен надзор
Придобиване на друго оборудване, машини
и съоръжения

+315 000

+315 000
+20 000

+20 000
-3 800

11

52-03

311

12

52-05

311

Придобиване на стопански инвентар

+3 800

13

10-20

389

Външни услуги

-1 300

14

52-01

389

Придобиване на компютри и хардуер

+1 300

-3 800
+3 800
-1 300
+1 300

МОТИВИ: Предложението за увеличението на бюджета по
приходната част е след направен анализ на изпълнението на приходите към
31.08.2017 г.
Изменението на бюджета по разходната част е както следва:
- в НЧ „Изгрев-1927“ – с. Рогош е настъпило застрахователно
събитие, в резултат на което се получи застрахователно обезщетение.
Същото да се предостави на читалището за отстраняване на нанесените
щети;
- във връзка с напояването на озеленените площи в с. Крислово е
необходимо да се изгради поливна система;
- необходимо е да се закупи ново устройство за сканиране на
документи - за работата във фронт- офиса;
- във връзка с изискванията на ЗУТ за обектите от капиталовите
разходи: „Основен ремонт и енергийна ефективност на ДГ с. Царацово“,
„Основен ремонт и енергийна ефективност на ДГ с. Маноле“
и
„Проектиране и изграждане на площад с. Войводиново“ са необходими
средства за строителен надзор;
- с решение на общинския съвет средствата разчетени като принос на
общината при изпълнението на обект –„Прилагане на мерки за енергийна
ефективност на ДГ с. Костиево“, който проект е по Национален
доверителен Еко Фонд, бяха пренасочени за ремонта на ДГ в с. Маноле.
Тъй като процедурата за този обект продължава и предстои избор на
изпълнител трябва да бъдат разчетени средствата, които са принос на
общината в изпълнението на проекта;
- изпълнението на обект „Изграждане на ДГ с. Скутаре“ е пред
завършване и е необходимо да се завишат средствата за обекта, за да се
достигне до договорената с изпълнителя сума;
- проведена е процедура за сключване на рамково споразумение с
предмет: “Извършване на строително монтажни работи /СМР/ за
изграждане на пътища и пътна инфраструктура на територията на
индустриална зона „Марица“, разположена в община „Марица“, област
Пловдивска“. Очакваме финансиране от централния бюджет, но е

необходимо да разчетем средства за строителен надзор на обекта;
- компенсирани промени в разходните параграфи.
Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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