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

Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА МЛАДЕЖКИ
ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ В ОБЩИНА „МАРИЦА“.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния
кодекс.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Приема Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на
проекти за младежки дейности и инициативи в Община „Марица“, както
следва:
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията и реда за финансово
подпомагане на проекти реализирани от неправителствени организации и
неформални младежки групи на територията на Община Марица за
реализиране на младежки дейности и инициативи при спазване на
разпоредбите на Закона за младежта и Закона за юридическите лица с
нестопанска цел.
Чл. 2. На основание чл. 32 т. 9 и т.12 от Устройствения правилник за
организацията и дейността на общинска администрация на община
Марица, Заместник-кмета по социална политика, образование и култура
съдейства за изграждане на партньорства между местната власт,
неправителствени организации и други структури на гражданското
общество, включващи младежки групи, организации, асоциации, съвети и
др.; подпомага и насърчава инициативи, насочени към провеждане на
държавната политика за работа с младежта.
Чл. 3. Финансирането на проекти за младежки дейности и инициативи е
свързано с осъществяването на общинската политика за младежта,
конкретизирана в стратегически документи приети от общински съвет
Марица, а именно:
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАРИЦАЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: „ПЪЛНОЦЕННИ
ЖИЗНЕНА И ОКОЛНА СРЕДА, С БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА
ОБИТАВАНЕ, ИКОНОМИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ И КУЛТУРЕН
ЖИВОТ“
СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2012 – 2020 и Хартата за участие на
младите хора в живота на общините и регионите

Чл. 4. (1) Община Марица подпомага финансово със средства от
общинският бюджет одобрените проекти за младежки дейности и
инициативи в размер до 2 000 лв. за проект и срок на изпълнение от 3 до 6
месеца. Средствата за реализиране на дейност „Други дейности за
младежта“ се осигуряват в рамките на определените бюджетни средства за
всяка календарна година с решение на общински съвет Марица.
Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Раздел I.
Условия за кандидатстване за финансиране на проекти
Чл. 5. (1) За финансово подпомагане на проекти за младежки дейности и
инициативи могат да кандидатстват:
1. младежки организации, които отговарят на изискванията на чл. 19, ал.1
от Закона за младежта, регистрирани са и осъществяват своята дейност на
територията на Община Марица;
2. други организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и имащи
за цел и/или предмет на дейност подкрепа на младежи дейности и
осъществяващи младежки дейности.
3. неформални младежки групи, осъществяващи дейности на територията
на община Марица, в съответствие с принципите, целите, задачите и
приоритетите на общинската политика за младежта. Неформалната
младежка група се състои от минимум четирима участници, като един от
членовете на групата, който е на възраст над 18 г., приема ролята на
представител и поема отговорността от името на групата, изрично
нотариално заверено пълномощно (Приложение 3.) от останалите членове/
законните представители на непълнолетните членове на групата/ съгласно
НАРЕДБА № 5 за условията и реда за финансово подпомагане на проекти
по национални програми за младежта. Издадена от министъра на младежта
и спорта, обн., ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г. и изискванията на
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2016-2020) и програмата
„Еразъм+“.
(2) Организациите по ал. 1 трябва да отговарят и на следните критерии:
1. да работят за личностно и социално развитие на младите хора в
свободното им време;
2. да осъществяват дейности, които съответстват на стратегически
приоритети на Община Марица.
Чл. 6. Община Марица не финансира проекти за младежки дейности по
реда на наредбата:
1. на политически партии и организации, професионални съюзи,
кооперации и религиозни организации;
2. свързани с инвестиционна или търговска дейност;
3. целящи дарения, стипендии или благотворителни дейности;
4. за концерти и спектакли;
5. за дейности със стопански характер;
6. за пътувания в чужбина;

7. за пътувания с цел отдих;
8. за спортни състезания.
Чл. 7. Община Марица не финансира:
1. дейности, реализирани преди одобряването на проекта и извън срока на
изпълнение на проекта;
2. проекти на организации, чиито отчети при предходно финансиране не са
одобрени от Община Марица.
Раздел II.
Ред за кандидатстване
Чл. 8.(1) Кандидатстващите организации представят проектите си за
младежки дейности и инициативи на формуляр за кандидатстване и
прилежащ към него контролен лист, утвърден от Общински съвет Марица
(Приложение 1), неразделна част от наредбата.
(2) Формулярът следва да бъде попълнен четливо.
(3) При наличието на непопълнени части от формуляра, липсващи
приложения, подписи или печат на организацията, кандидата има
възможност да довнесе липсващите документи и попълни липсващите
реквизити в 7 дневен срок от дата на крайния срок за кандидатстване.
1. Проектът не се разглежда по същество, при липсващи документи или
реквизити след указания период.
2. В случаите, когато се подават проектопредложения от неформални
групи, върху утвърдените по образец документите се полага подписът на
представителя на групата. Към документите се прилага нотариално
заверено пълномощно за създаване на неформалната група.
Чл. 9. Формулярите за кандидатстване, както и съпътстващите го
документи се подават в деловодството на Община Марица на хартиен и
електронен носител.
Чл. 10. (1) Към формуляра по чл. 8 кандидатстващите организации трябва
да приложат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО следните документи:
1. Електронен носител /CD/, съдържащ изцяло попълнен формуляр за
кандидатстване
2. Протокол за прието решение на управителния орган на организацията/
всички членове на неформална група за кандидатстване с проект пред
Община Марица, съдържащ и имената на упълномощеното лице за
ръководител и финансово отговорно лице на проекта( Приложение 2.) ;
3. Попълнена, подписана и подпечатана Част III от формуляра за
кандидатстване (оригинал) от организация - партньор, потвърждаващо
участието й в проекта, ако има такава;
4. заверено от организацията копие от съдебната регистрация на
сдружението;
5. Нотариално заверено пълномощно (Приложение 3.) за кандидатстване
от страна на неформалните групи.
(2) След одобрение на проектното предложение, кандидата предоставя в
деловодството на община Марица в срок от 14 дневен срок от дата на
уведомление:
1. удостоверение за актуалното състояние на кандидатстващата

организация, издадено не по-късно от 3 месеца преди датата на
уведомление;
2. копие от регистрация по ЕИК (Единен идентификационен код) на
кандидатстващата организация;
3. заверено от организацията копие от документ за открита банкова сметка;
4. заверено от организацията копие от устава на организацията;
5. удостоверение за липсата на парични задължения към държавата;
6. декларация от председателя /управителя на кандидатстващата
организация по чл. 5, ал. 1, т. 1, с която се удостоверява, че членовете на
организацията са младежи по смисъла на § 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за младежта.
(3) При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с
документите по ал. 1 и ал. 2 кандидатстващата организация е длъжна да
представи документ за промяната в Община Марица в 7-дневен срок от
датата на промяна .
Чл. 11. (1)Формулярите за кандидатстване се подават в деловодството на
Община Марица, като се завеждат с входящ номер върху контролен лист
от служителите в деловодството по образец (Приложение 1.);
(2) Срокът за входиране на проектопредложения е обявен със заповед на
кмета на община „Марица“ в рамките на утвърдената от Общинския съвет
бюджетна година.
(3) Информацията, срокът за кандидатстване и всички необходими
документи за кандидатстване и отчитане са публични и се предоставят
чрез:
1. официалната страница на Община Марица;
2. при поискване – по електронен път, в случай че съществува пречка
предоставянето на информацията да се осъществи по реда на т.1
Чл. 12. (1) Постъпилите проекти се съхраняват при експерт от общинска
администрация към Заместник-кмета по социална политика, образование и
култура и се завеждат в нарочен регистър.
Глава трета.
ОЦЕНЯВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ
Раздел I.
Оценяване на проектите
Чл. 13. (1) Заместник-кмета по социална политика, образование и култура
определя служители и вътрешния ред, по който се обработват и
разглеждат, представените от кандидатстващите организации и
неформални групи, проектни предложения.
(2) Служителите по предходната алинея изготвят писмено становище по
представените проекти, в частите Контролен лист и Оценъчен лист
(Приложение 4.)
(3) Проектните предложения с изготвените към тях писмени становища се
внасят за разглеждане от експертната комисия, определена по реда на ал. 4
и общински консултативен съвет по въпросите за младежта, определен по
ал. 5.
(4) Общински съвет избира от състава си експертна комисия за

разглеждане и оценяване на предложените проекти за младежки дейности
и инициативи, определя нейния състав и резервните членове.
(5) Експертната комисията се подпомага от общински консултативен съвет
по въпросите за младежта, създаден с решение на общинския съвет
съгласно чл. 21 , ал 1, т.23 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 6 от Закона за
Младежка.
(6) Експертната комисия се състои от председател, секретар и и минимум
трима членове, като всеки един от тях при отсъствие може да бъде
заместен от един от определените от общинския съвет резервни членове.
(7) Председателят на експертната комисия определя датите за провеждане
на заседанията и свиква комисията. В негово отсъствие той се замества от
секретаря на комисията.
(8) В състава на експертната комисия могат да участват и външни експерти
или експерти от общинска администрация, поканени от комисията.
(9) Експертната комисия разглежда проектите и дава становища за всеки
проект.
(10) Членовете на експертната комисия представят декларации, че нямат
търговски, финансов или друг делови интерес от осъществяването на
проектите.
(11) Експертната комисия заседава в пълен състав и взема решения с
обикновено мнозинство, като не се допуска гласуване "въздържал се".
(12) Експертната комисия съставя оценъчен протокол за своята работа
(Приложение 2), който съдържа:
1. състава на комисията;
2. констатациите на комисията по всеки проект;
3. мотивирани предложения за одобряване или отхвърляне за всеки от
предложените проекти;
4. предложение за размера на финансирането на одобрените проекти;
5. резултатите от общата оценка и гласуването по всеки проект;
6. подписите на всички членове на комисията, както и писмено
оформените особени мнения, в случай че има такива.
(13) В 5-дневен срок от приключване на работата си експертната комисия
изготвя и представя протокол на Кмета на Община Марица и председателя
на Общински съвет Марица за сведение.
Чл. 14. (1) Въз основа на предложенията на експертната комисия
Общински съвет отхвърля или одобрява предложените проекти за
финансиране, а в случай на одобряване - и размера на тяхното
финансиране.
Чл. 15. Кандидатстващите организации писмено се уведомяват за
решението на Общинския съвет в срок до 14 работни дни.
Раздел II.
Изпълнение на проектите
Чл. 16. (1) Условията за финансово подпомагане на одобрените проекти за
младежки дейности и инициативи, разходването и отчитането на
предоставените финансови средства, както и взаимните права и
задължения се уреждат с договор между Общината и организацията

изпълнител.
(2) Неразделна част от договора по ал.1 са:
1. проектното предложение (формуляр за кандидатстване
съпътстващите го документи);
2. указания за финансово и съдържателно отчитане на проекта.
3. указание за използване логото и символи на община Марица

със

Чл. 17. При необходимост от промяна на параметрите на утвърден проект
или при изпълнение на проект по начин, различен от одобрения,
управителният орган на организацията изпраща в Общината писмено
обяснение по случая, като:
1. Организацията продължава изпълнението на проекта, ако в срок седем
работни дни не получи възражение от страна на Общината;
2. Организацията може да продължи изпълнението на проекта, ако изпълни
веднага, направеното от общината възражение.
3. Организацията преустановява изпълнението на проекта и възстановява
получените средства, ако съществено са нарушени основни параметри на
проекта или договора съгл. чл. 20;
Раздел III.
Отчитане на проектите
Чл. 18. (1) Финансовите средства се отчитат съгласно условията и срока на
договора.
(2) Общината има право да изисква и междинен отчети - съдържателен и
финансов.
(3) Окончателен отчет - финансов и съдържателен, се представя от
организацията изпълнител в Община Марица не по-късно от 20 работни
дни след изтичането на срока на договора по проекта.
(4) Към финансовите отчети се прилагат заверени копия от всички
оригинални документи за направените разходи по проекта.
(5) Съдържанието на счетоводни документи трябва да съответства на
изискванията на Закона за счетоводството.
Чл. 19. Договорните отношения по проект приключват с подписването на
предавателно-приемателен протокол между Общината и организацията
изпълнител, с който се одобряват отчетите - финансов и съдържателен в
срок от 14 работни дни от получаване на окончателния отчет.
Глава четвърта.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 20. (1) Договорът за финансово подпомагане на одобрените проекти се
прекратява в следните случаи:
1. непредставяне при поискване на междинен отчет – съдържателен или
финансов за разходване на отпуснатите средства;
2. констатиране в хода на изпълнението на проекта, че отпуснатите
средства се разходват по начин, различен от договора, или в нарушение на
изискванията на наредбата;
3. при преобразуване, ликвидация и невъзможност на организацията да
изпълни одобрен от Общината проект;

4. за констатирани в хода на изпълнението на проекта с влязъл в сила акт
на компетентния орган финансови нарушения и/или задължения към
държавата и общините.
(2) В случаите по ал. 1 и по чл. 17, т. 3 финансираната организация по чл. 5
възстановява на Общината получените до момента целеви средства заедно
със законоустановената лихва.
Чл. 22. Финансирана организация по чл. 5, която не представи краен отчет
за разходване на отпуснатите средства, дължи връщането им заедно със
законоустановената лихва.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§1. Контролният лист и формулярът за кандидатстване (Приложение 1) се
променят за всяка бюджетна година и се утвърждават от общинския съвет .
§2. Наредбата е приета с Решение № 308, взето с Протокол № 13 от
21.11.17г. на Общински съвет „Марица”.
МОТИВИ: Приемането на Наредба за условията и реда за финансово
подпомагане на проекти за младежки дейности и инициативи в община
Марица е с цел подпомагане и насърчаване на младежките дейности на
територията на община Марица.
Община Марица подпомага финансово със средства от общинският
бюджет одобрените проекти за младежки дейности и инициативи в размер
до 2 000 лв.
Предлаганата Наредба за условията и реда за финансово подпомагане
на проекти за младежки дейности и инициативи в Община „Марица“ е в
съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на
европейското законодателство.
Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за
целесъбразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 309
Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 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 „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. Костиево се добавя:
ПИ № 38950.62.641 НТП Ниско застрояване (до 10м) – 691 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
Добавя се с.Скутаре
ПИ № 66915.502.778 – Анелия Любомирова Зеленкова - 971 кв.м.
Добавя се с. Крислово
ПИ № 39918.501.510 – Костадинка Тодорова Малешкова - 980 кв.м.

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/
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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 № 310

Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 281, взето с протокол № 12
от 24.10.2017 г. на Общински съвет „Марица“- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от ЗМСМА, чл.45, ал.9 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” – област Пловдив изменя свое Решение № 281,
взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г., както следва:
Чл. 19, ал. 1 придобива следното съдържание:
„Чл. 19. (1) Контролът по спазване разпоредбите на настоящата наредба се
възлага на длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Община
Марица.“
Чл. 19, ал. 2 придобива следното съдържание:
„(2) Нарушенията на наредбата се установяват с актове за установяване на
административно нарушение, съставени от длъжностните лица,
определени от Кмета на Община Марица.“
Чл. 21 придобива следното съдържание:
„Чл. 21. Лицата извършили или допуснали нарушението се наказват с
глоба в размер на 20 лева в случаите:“
Чл. 23 придобива следното съдържание:
„Чл. 23. Наказва се с глоба от 30 лв. водач на ППС с ЖТ, който:
1. управлява ППС с ЖТ, което не отговаря на техническите изисквания
съгласно чл.18 от настоящата наредба;
2. управлява ППС с ЖТ по забранените улици за движение, сигнализирани
с необходимите пътни знаци;
3. изхвърля от превозно средство предмети или вещества, които
замърсяват пътя.“
Чл. 24 придобива следното съдържание:
„Чл. 24. Наказва се с глоба от 20 лв. водач на ППС с ЖТ, който управлява
превозно средство с нечетлив или закрит по какъвто и да е начин
регистрационен номер.“
Чл. 25 придобива следното съдържание:
„Чл. 25. (1) Наказва се с глоба от 100 лв. водачът на ППС с ЖТ, което не е
регистрирано;
(2) Наказва се с глоба от 50 лв. до 200 лв. водачът извършил движение,
престой или паркиране на ППС с ЖТ по тротоарите, парковете, детските

площадки и зелените площи в населените места на общината.“
Чл. 26 придобива следното съдържание:
„Чл. 26. Наказва се с глоба от 20 лв. водач, който използва регистрационен
номер, издаден на друго ППС с ЖТ.“
Чл. 27 придобива следното съдържание:
„Чл. 27. За нарушение на тази наредба, за което не е предвидено друго
наказание, виновните се наказват с глоба от 20 лв.“
Чл. 30, ал. 1 придобива следното съдържание:
„(1) ППС с ЖТ се задържа временно от кметовете на населените места и
длъжностни лица от Общинска администрация - „Марица“, упълномощени
със заповед на кмета на общината, когато:
1. не е регистрирано;
2. водачът му има глоба, незаплатена в едномесечния срок за доброволно
заплащане за нарушения по настоящата наредба.“
Чл. 34 придобива следното съдържание:
„Чл. 34. Актове за установяване на нарушенията се съставят от кметове на
населени места и длъжностни лица от Общинска администрация,
упълномощени със заповед на кмета на Общината.“
МОТИВИ:
Във
връзка
с
упражнявания
контрол
за
законосъобразност от областния управител на Област Пловдив
и
привеждане в съответствие с нормативните изисквания на ЗДВП,
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А.Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 311

Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен
имот № 38950.57.96 – частна общинска собственост по кадастралната
карта на с. Костиево, Община “Марица”- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4а и ал.4б 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 2950,00 (две хиляди деветстотин и петдесет лева, без
ДДС, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и
определя 2950,00 (две хиляди деветстотин и петдесет лева, без ДДС, по
5,00 лв/кв.м., без ДДС), 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 № 38950.57.96 с площ 590 кв.м., с
трайно предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта и кадастрални регистри на
с.Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007
г. на Изп.директор на АГКК-София, при граници и съседи: ПИ №
38950.57.85; ПИ № 38950.57.95 и ПИ № 38950.57.90, актуван с Акт за
частна общинска собственост № 2858/23.06.2017 година, надлежно вписан в
Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата 2950,00 (две хиляди
деветстотин и петдесет лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС).
Данъчна оценка на имота е в размер на 2093,00 (две хиляди деветдесет и
три) 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 2950,00 (две хиляди деветстотин и петдесет
лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС), 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.2.
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 покупкопродажба, съобразно действащото законодателство.
МОТИВИ Във връзка с това, че поземления имот е включен в
„Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2017 година” в
раздел „Постъпили предложения от кметски съвети, кметове на населени
места и общинска администрация за започване на процедура за продажба
по чл.35 от ЗОС” като имот, за който общината има намерение да открие
процедура за продажба с оглед осигуряване приходната част на бюджета
на общината, Общински съвет „Марица“, намира решението за
целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 312

Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот
№ 38950.57.134 – частна общинска собственост по кадастралната карта на
с. Костиево, Община “Марица”- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4а и ал.4б 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 2595,00 (две хиляди петстотин деветдесет и пет лева, без ДДС, по
5,00 лв/кв.м., без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и
определя 2595,00 (две хиляди петстотин деветдесет и пет лева, без ДДС, по
5,00 лв/кв.м., без ДДС), 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 № 38950.57.134 с площ 519 кв.м., с
трайно предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта и кадастрални регистри на
с.Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007
г. на Изп.директор на АГКК-София, при граници и съседи: ПИ №
38950.502.915; ПИ № 38950.502.916; ПИ № 38950.57.85 и ПИ №
38950.57.133, актуван с Акт за частна общинска собственост №
2864/23.06.2017 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр.
Пловдив, за сумата 2595,00 (две хиляди петстотин деветдесет и пет лева,
без ДДС, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС). Данъчна оценка на имота е в размер
на 1841,20 (хиляда осемстотин четиридесет и един лева и 20 ст.) 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 2595,00 (две хиляди петстотин деветдесет и
пет лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС), 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.2.
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: Във връзка с това, че поземления имот е включен в „Програма
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община „Марица” – област Пловдив за 2017 година” в раздел „Постъпили
предложения от кметски съвети, кметове на населени места и общинска
администрация за започване на процедура за продажба по чл.35 от ЗОС”
като имот, за който общината има намерение да открие процедура за
продажба с оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 313

Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот
№ 38950.62.635 – частна общинска собственост по кадастралната карта на
с. Костиево, Община “Марица”- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4а и ал.4б 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
реши:

поименно гласуване Общински съвет “Марица”

1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота,
изготвена от лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр.
Пловдив в размер 2270,00 (две хиляди двеста и седемдесет лева, без
ДДС, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от
ЗОС и определя 4540,00 (четири хиляди петсотин и четиридесет лева.,
без ДДС, по 10,00 лв/кв.м., без ДДС), 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 № 38950.62.635 с площ 454 кв.м.,
с трайно предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта и кадастрални регистри на
с.Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-1884/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, при граници и съседи:
ПИ № 38950.502.667; ПИ № 38950.62.636; ПИ № 38950.62.642; ПИ №
38950.62.1 и ПИ № 38950.502.666, актуван с Акт за частна общинска
собственост № 2866/30.06.2017 година, надлежно вписан в Служба по
вписванията – гр. Пловдив, за сумата 4540,00 (четири хиляди петстотин
и четиредесет лева., без ДДС, по 10,00 лв/кв.м., без ДДС).
Данъчна оценка на имота е в размер на 1610,60 (хиляда шестстотин и
десет лева и 60 ст.) 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 4540,00 (четири хиляди петстотин и
четиридесет лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м., без ДДС), 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.2.
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: Във връзка с това, че поземления имот е включен в
„Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2017 година” в
раздел „Постъпили предложения от кметски съвети, кметове на
населени места и общинска администрация за започване на процедура за
продажба по чл.35 от ЗОС” като имот, за който общината има намерение
да открие процедура за продажба с оглед осигуряване приходната част
на бюджета на общината, Общински съвет „Марица“ намира решението
за целесъобразно, Общински съвет „Марица“ намира решението за
целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
28
Гласували
28
За
15
Против
5
Въздържали се
8

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 № 314

Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен
имот № 38950.62.638 – частна общинска собственост по кадастралната
карта на с. Костиево, Община “Марица”- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4а и ал.4б 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 2915,00 (две хиляди деветстотин и петнадесет лева, без ДДС, по
5,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и
определя 5830,00 (пет хиляди осемстотин и тридесет лева, без ДДС, по
10,00 лв/кв.м. без ДДС), 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 № 38950.62.638 с площ 583 кв.м., с
трайно предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта и кадастрални регистри на
с.Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007
г. на Изп.директор на АГКК-София, при граници и съседи: ПИ №
38950.62.642; ПИ № 38950.62.639; ПИ № 38950.62.640; ПИ № 38950.62.2 и
ПИ № 38950.62.1, актуван с Акт за частна общинска собственост №
2865/30.06.2017 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр.
Пловдив, за сумата 5830(пет хиляди осемстотин и тридесет лева, без ДДС,
по 10,00 лв/кв.м. без ДДС).
Данъчна оценка на имота е в размер на 2068,20 (две хиляди
шестдесет и осем лева и 20 ст.) 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 5830,00 (пет хиляди осемстотин и тридесет
лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), 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.2.
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: Във връзка с това, че поземления имот е включен в
„Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2017 година” в
раздел „Постъпили предложения от кметски съвети, кметове на населени
места и общинска администрация за започване на процедура за продажба
по чл.35 от ЗОС” като имот, за който общината има намерение да открие
процедура за продажба с оглед осигуряване приходната част на бюджета
на общината, Общински съвет „Марица“ намира решението за
целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
28
Гласували
28
За
15
Против
5
Въздържали се
8

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 315

Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
38950.62.640 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с.
Костиево, Община “Марица”- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4а и ал.4б 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 4370,00 (четири хиляди триста и седемдесет лева, без ДДС, по 5,00
лв/кв.м., без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя
8740,00 (осем хиляди седемстотин и четиридесет лева, без ДДС, по 10,00
лв/кв.м., без ДДС), 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 № 38950.62.640 с площ 874 кв.м., с
трайно предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта и кадастрални регистри на
с.Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007
г. на Изп.директор на АГКК-София, при граници и съседи: ПИ №
38950.62.643; ПИ № 38950.62.641; ПИ № 38950.62.3; ПИ № 38950.62.2; ПИ
№ 38950.62.638; ПИ № 38950.62.639, актуван с Акт за частна общинска
собственост № 2867/30.06.2017 година, надлежно вписан в Служба по
вписванията – гр. Пловдив, за сумата 8740,00 (осем хиляди седемстотин и
четиридесет лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м., без ДДС).
Данъчна оценка на имота е в размер на 3100,50 (три хиляди и сто лева и 50

ст.) 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 8740,00 (осем хиляди седемстотин и
четиридесет лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м., без ДДС), 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.2.
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: Във връзка с това, че поземления имот е включен в „Програма
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община „Марица” – област Пловдив за 2017 година” в раздел „Постъпили
предложения от кметски съвети, кметове на населени места и общинска
администрация за започване на процедура за продажба по чл.35 от ЗОС”
като имот, за който общината има намерение да открие процедура за
продажба с оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
28
Гласували
28
За
15
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5
Въздържали се
8

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

Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
38950.62.641 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с.
Костиево, Община “Марица”- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4а и ал.4б 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 3455,00 (три хиляди четиристотин петдесет и пет лева, без ДДС, по
5,00 лв/кв.м., без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и
определя 6910,00 (шест хиляди девестотин и десет лева, без ДДС, по 10,00
лв/кв.м., без ДДС), 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 № 38950.62.641 с площ 691 кв.м., с
трайно предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта и кадастрални регистри на
с.Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007
г. на Изп.директор на АГКК-София, при граници и съседи: ПИ №
38950.62.643; ПИ № 38950.62.644; ПИ № 38950.62.632; ПИ № 38950.62.3;
ПИ № 38950.62.640, актуван с Акт за частна общинска собственост №
2869/30.06.2017 и Акт № 01/14.08.2017 г. за поправка на Акт за частна
общинска собственост № 2869/30.06.2017 година, надлежно вписани в
Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата 6910,00 (шест хиляди
деветстотин и десет лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м., без ДДС). Данъчна
оценка на имота е в размер на 2451,30 (две хиляди четиристотин петдесет
и един лева и 30 ст.) 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 6910,00 (шест хиляди девестотин и десет
лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м., без ДДС), 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.2.
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: Във връзка с това, че поземления имот е включен в „Програма
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община „Марица” – област Пловдив за 2017 година” в раздел „Постъпили
предложения от кметски съвети, кметове на населени места и общинска
администрация за започване на процедура за продажба по чл.35 от ЗОС”
като имот, за който общината има намерение да открие процедура за
продажба с оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
28
Гласували
28
За
15
Против
5
Въздържали се
8

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

Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен
имот № 21169.9.61 – частна общинска собственост по кадастралната карта
на с. Динк, Община “Марица”- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1
от ЗОС и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена
от лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в
размер 6500,00 лева, без ДДС (шест хиляди и петстотин лева, без ДДС, по
13,00 лв/кв. м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и
определя 5000,00 лева, без ДДС (пет хиляди лева, без ДДС, по 10,00
лв/кв.м. без ДДС) 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 с идентификатор № 21169.9.61 с
площ 500 кв. м., с трайно предназначение на територията "Урбанизирана”
и НТП "Ниско застрояване (до 10м)" по кадастрална карта на с. Динк,
област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-16/19.02.2008 г. на
Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ VІІІ-9.61,
жил. строит. от кв.51 по регулационния план, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ
със Заповед № РД-09-1219/18.09.2015 г., при граници и съседи: ПИ №
21169.6.9.89; ПИ № 21169.9.67; ПИ № 21169.9.66; ПИ № 21169.9.62 и ПИ
№ 21169.9.60, актуван с Акт за частна общинска собственост №
2765/29.11.2016 г., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр.
Пловдив за сумата 5000,00 лева, без ДДС (пет хиляди лева, без ДДС, по
10,00 лв/кв.м. без ДДС).
Данъчна оценка на имота е в размер на 990,00 (девестотин и деветдесет)
лева.
3. Продажбата на поземления имот по т.2 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 5000,00 лева, без ДДС (пет хиляди
лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), в съответствие с т.1.
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат
от купувача за гореописания поземлен имот в т.2.
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: Във връзка с това, че поземления имот е включен в
„Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2017 година” в
раздел „Постъпили предложения от кметски съвети, кметове на населени
места и общинска администрация за започване на процедура за продажба
по чл.35 от ЗОС” като имот, за който общината има намерение да открие
процедура за продажба с оглед осигуряване приходната част на бюджета
на общината, Общински съвет „Марица“ намира решението за
целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
27
Гласували
27
За
20
Против
4
Въздържали се
3

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 318
Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
21169.9.62 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с.
Динк, Община “Марица”- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от
ЗОС и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена
от лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в
размер 6500,00 лева, без ДДС (шест хиляди и петстотин лева, без ДДС, по
13,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и
определя 5000,00 лева, без ДДС (пет хиляди лева, без ДДС, по 10,00
лв/кв.м. без ДДС) 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 с идентификатор № 21169.9.62 с
площ 500 кв. м., с трайно предназначение на територията "Урбанизирана”
и НТП "Ниско застрояване (до 10м)" по кадастрална карта на с. Динк,
област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-16/19.02.2008 г. на
Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ ІХ-9.62,
жил. строит. от кв.51 по регулационния план, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ
със Заповед № РД-09-1219/18.09.2015 г., при граници и съседи: ПИ №
21169.6.9.89; ПИ № 21169.9.66; ПИ № 21169.9.65; ПИ № 21169.9.64; ПИ №
21169.9.63 и ПИ № 21169.9.61, актуван с Акт за частна общинска
собственост № 2766/29.11.2016 г., надлежно вписан в Служба по
вписванията – гр. Пловдив за сумата 5000,00 лева, без ДДС (пет хиляди
лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС).
Данъчна оценка на имота е в размер на 990,00 (девестотин и деветдесет)
лева.
3. Продажбата на поземления имот по т.2 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 5000,00 лева, без ДДС (пет хиляди

лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), в съответствие с т.1.
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат
от купувача за гореописания поземлен имот в т.2.
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: Във връзка с това, че поземления имот е включен в „Програма
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община „Марица” – област Пловдив за 2017 година” в раздел „Постъпили
предложения от кметски съвети, кметове на населени места и общинска
администрация за започване на процедура за продажба по чл.35 от ЗОС”
като имот, за който общината има намерение да открие процедура за
продажба с оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
27
Гласували
27
За
20
Против
4
Въздържали се
3

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 № 319
Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
78080.502.1073 – 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 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 307 700,00 (триста и седем хиляди и седемстотин лева с ДДС, по 20
лв/кв.м. с ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 307
700,00 (триста и седем хиляди и седемстотин лева с ДДС, по 20 лв/кв.м. с
ДДС), 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 № 78080.502.1073 с площ 15385 кв.
м., с трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП
„Незастроен имот за производствен, складов обект“, по кадастрална карта
на с. Царацово, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-1878/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, при граници
и съседи: ПИ № 78080.92.13; ПИ № 78080.92.2; ПИ № 78080.92.12; ПИ №
78080.502.1072; ПИ № 78080.502.790 и ПИ № 78080.141.3, актуван с Акт за
частна общинска собственост № № 0783-18/05.03.2009 година, надлежно
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата 307 700,00
(триста и седем хиляди и седемстотин лева с ДДС, по 20 лв/кв.м. с ДДС).
Данъчна оценка на имота е в размер на 63310,80 (шестдесет и три хиляди
триста и десет лева и осемдесет 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 307 700,00 (триста и седем хиляди и
седемстотин лева с ДДС, по 20 лв/кв.м. с ДДС), в съответствие с т.1 и 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.2.
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: Във връзка с това, че поземления имот е включен в
„Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2017 година” в
раздел „Постъпили предложения от кметски съвети, кметове на населени
места и общинска администрация за започване на процедура за продажба
по чл.35 от ЗОС” като имот, за който общината има намерение да открие
процедура за продажба с оглед осигуряване приходната част на бюджета
на общината, Общински съвет „Марица“ намира решението за
целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
27
Гласували
27
За
27
Против
0
Въздържали се
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 320
Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен
имот № 66915.502.802 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 определя пазарна
цена в размер на 25,00 /двадесет и пет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен
метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на строеж за
построяване на жилищна сграда в ПИ № 66915.502.802 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община “Марица”- област
Пловдив, въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от
ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив.
2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза
на Васил Николов Христев ЕГН 930807****, с адрес с. Скутаре, ул.
„Митко Палаузов” № 9 да бъде учредено следното ограничено възмездно
вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост,
съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор №
66915.502.802, с площ 719 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. Скутаре, област
Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 год. на
Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ ХVІІІобщ., кв.58, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, при
граници на имота: ПИ № 66915.502.1267; ПИ № 66915.502.1180; ПИ №
66915.502.596 и ПИ № 66915.502.1161 за построяване на жилищна сграда,
съгласно предвижданията на застроителния план на с. Скутаре, Община
„Марица”, област Пловдив.
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база
вече определената и одобрена пазарна 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: Във връзка с 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 целезъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Общ
брой
общ. 29
Председател на ОбС “Марица”
съветници
Присъствали
27
Гласували
27
За
27
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 № 321
Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран
поземлен имот № 66915.502.1268 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 определя пазарна
цена в размер на 25,00 /двадесет и пет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен
метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на строеж за
построяване на жилищна сграда в ПИ № 66915.502.1268 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община “Марица”- област
Пловдив, въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от
ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив.
2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза
на Васил Иванов Цвятков ЕГН 860828****, с адрес с. Скутаре, ул. „Паисий
Хилендарски” № 26 да бъде учредено следното ограничено възмездно
вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост,
съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор №
66915.502.1268, с площ 660 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. Скутаре, област
Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 год. на
Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ ХХобщ., кв.58, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, при
граници на имота: ПИ № 66915.502.1267; ПИ № 66915.502.1180; ПИ №
66915.502.1269 и ПИ № 66915.502.1161 за построяване на жилищна сграда,
съгласно предвижданията на застроителния план на с. Скутаре, Община
„Марица”, област Пловдив.
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на
база вече определената и одобрена пазарна 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: Във връзка с 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.
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 322

Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински
урегулиран поземлен имот №35300.502.373 в полза на лица с установени
жилищни нужди.
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. 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 определя пазарна
цена в размер на 18,00 /осемнадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/
разгъната застроена площ за учредяване право на строеж за построяване
на втора жилищна сграда в ПИ № 35300.502.373 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Калековец, Община “Марица”- област
Пловдив, въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от
ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив.
2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза
на Емилия Михайлова Асенова, с постоянен адрес: с. Калековец, област
Пловдив, ул. „Ралица“ № 9 да бъде учредено следното ограничено
възмездно вещно право върху недвижим имот – частна общинска
собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с
идентификатор № 35300.502.373 с площ 1439 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 ХІV-408, кв.38 по действащия регулационен план
на селото, одобрен със Заповед № РД-09-324/07.1997 г., с отреждане за
нискоетажно жилищно застрояване, за построяване на втора 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 пазарна 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: Във връзка с 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.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 323
Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10
/десет/ години на самостоятелен обект - част от нежилищна сграда, ведно с
правото на достъп до общите и обслужващите помещения, в с. Крислово,
Община “Марица” – област Пловдив, с цел осъществяване на здравни услуги –
практика за първична помощ по дентална медицина.
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, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7
от Закона за общинската собственост, чл. 50 и чл. 164, ал. 1 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община
„Марица”.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив дава съгласие за
провеждане на публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/
години на самостоятелен обект - част от нежилищна сграда, ведно с
правото на достъп до общите и обслужващите помещения, с цел
осъществяване на здравни услуги – практика за първична помощ по
дентална медицина, в с. Крислово, Община “Марица” – област Пловдив,
както следва:
- Самостоятелен обект с идентификатор № 39918.501.180.1.1, с
площ от 15,20 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”,
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с
идентификатори №№ 39918.501.180.1.4, 39918.501.180.1.5, под обекта:
няма, над обекта: № 39918.501.180.1.6.
Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор №
39918.501.180.1, построена в поземлен имот с идентификатор №
39918.501.180, с административен адрес на имота: с. Крислово, п.к. 4148,
ул. „Георги Димитров”, № 19, ет.1, по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Крислово, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени
със Заповед № РД-18-35/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на
АГКК, актуван като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 2 от
03.08.1999 г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

ІІ. Отдаването под наем на описания в т. І. самостоятелен обект да се
извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за
определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени
общинска собственост на Община “Марица”, началната конкурсна месечна
наемна цена е 5.00 /пет/ лева на кв.м. без ДДС или 76.00 лв. /седемдесет и
шест лева/ без ДДС за 15,20 кв.м.
ІІІ. Специфични условия на конкурса:
– В конкурса за посочения обект могат да участват кандидати, които
са регистрирани като търговец съгласно Търговския закон и не са в
процедура по ликвидация или по несъстоятелност.
– Описаният в т. І самостоятелен обект се отдава под наем, при
условие, че се ползва единствено за целта, за която е предоставен, а
именно за стоматологичен кабинет, като собствеността му не може да бъде
придобивана по давност или по друг начин, не може да се преотстъпва за
ползване, да се ползва съвместно по договор с трети лица, да се отдава под
наем или да се пренаема. Поддържането и текущите ремонти на отдадения
под наем описан в т. І самостоятелен обект, предназначен за
стоматологичен кабинет се извършва от лицето, на което е предоставен, с
грижата на добрия стопанин, като застрахователните вноски за обекта са за
сметка на наемателя за срока на договора. Ако самостоятелният обект по т.
І не се използва за това, за което е отдаден под наем, наемното отношение
да бъде прекратено;
– Кандидатите за участие да притежават образователноквалификационна степен ”Магистър по дентална медицина“. Да не са с
отнети права, да упражняват медицинска професия в Република България и
да нямат финансови задължения към държавата или Община „Марица”
към датата на конкурса;
– Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да
сключат такъв в 30-дневен срок след подписване на договор за наем;
– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на
самостоятелния обект;
– Не се допускат до участие в конкурса лица, които имат парични
задължения към държавата или Община „Марица”, установени с влязъл в
сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал
разсрочване или отсрочване на задълженията.
– Кабинетът да работи целогодишно.
– Документи за допускане до участие в конкурса:
1. Заявление за участие по образец.
2. Заверено копие от документ за регистрация или единен
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър
(Набавя се по служебен път от администрацията на Община „Марица“ и
не се входира от кандидата).
3. Заверено копие от документ за самоличност на участниците, на
представителя на юридическото лице/еднолични търговец.

4. Заверено копие от Удостоверение от Агенцията по вписванията за
липса на вписани обстоятелства – несъстоятелност и ликвидация
(Набавя се по служебен път от администрацията на Община „Марица“ и
не се входира от кандидата).
5. Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурс, ведно с
упълномощаване за сключване на договор (ако е необходимо), когато
участникът се представлява от лице, различно от лицата, имащи право на
представителство, съгласно документите му за регистрация.
6. Протоколно решение от заседание на юридическото лице,
съдържащо воля за наемане на имота, когато участникът е юридическо
лице.
7. Удостоверение от банка с посочена банкова сметка
за
възстановяване на внесените депозити за участие на нерегистрираните в
конкурса кандидати и на неспечелилите конкурса участници /оригинал/.
8. Заверено копие на Удостоверение от Национална агенция по
приходите за наличието или липсата на задължения към държавата
(Набавя се по служебен път от администрацията на Община „Марица“ и
не се входира от кандидата).
9. Заверени копия на Удостоверения за наличието или липсата на
задължения към:
- общината по седалище и адрес на управление на юридическото лице;
- и към Община „Марица” (Набавят се по служебен път от
администрацията на Община „Марица“ и не се входират от кандидата).
10. Документ в оригинал /квитанция/ за внесен депозит за участие.
11. Заверено копие от документ за закупена конкурсна
документация.
12. Декларация по образец за запознат/а и съгласие:
- с условията на конкурсната документация за провеждане и участие
в конкурса;
- с клаузите на приложения в конкурсната документация проект на
договор за отдаване под наем на част от терен – общинска собственост.
13. Декларация по образец за извършен оглед на имота, заверена и
подписана от кметството на населеното място. Липсата на заверка на
декларацията е основание за недопускане на участника до конкурса.
14. Заверено копие от диплома за завършено висше медицинско
образование със степен “Магистър по дентална медицина“ на
управителя/участника.
15. Заверено копие от Удостоверение от Български зъболекарски
съюз, че управителя/участника не е с отнети права да упражнява
медицинска професия в Република България.
16. Заверено копие от трудова книжка и/или заверено копие от
осигурителна книжка и/или удостоверение образец УП-3, удостоверяващи
трудов стаж на управителя/ участника, съгласно критерий /К1/ посочен в
правилата за провеждане на публичен конкурс.

18. Ценово предложение за месечна наемна цена, съгласно критерий
/К2/, посочен в т. ІV от настоящето решение. Поставя се в отделен малък
непрозрачен плик.
ІV. Критерии за оценяване на кандидатите:
К1 – Професионален опит на участника:
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;
- От 5 до 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10
точки;
- От 10 до 15 години стаж към момента на подаване на офертата –
15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20
точки;.
К2 – Предложена месечна наемна цена:
- Най-висока предложена месечна наемна цена – 20 точки;
- По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена до
10% – 15 точки;
- По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над
10% и до 20% вкл. – 10 точки;
- По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над
20% - 5 точки;
К3 – Договор с НЗОК:
- Със сключен договор с НЗОК – 10 точки;
- Без сключен договор с НЗОК – 0 точки;
К4 – Предложена оферта относно експлоатацията на обекта:
Кандидат, в чиято оферта се съдържа комплексно виждане
относно целите на развитие на обекта, средствата за постигането им и
очакваните резултати от изпълнението – 20 точки;
- Кандидат, в чиято оферта се съдържа част от комплексно виждане
относно целите на развитие на обекта, средствата за постигането им и
очакваните резултати от изпълнението – 10 точки.
- Кандидат не представил оферта – 0 точки
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 +К3 + К4
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите К2 и
К4.
V. Гаранция за участие - 30% от началната конкурсна месечна
наемна цена.
VІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да
предприеме необходимите действия за откриване и провеждане на
процедура за отдаване под наем на описания в т. І самостоятелен обект,
чрез публично оповестен конкурс при условията на т. І, ІІ, ІІІ, ІV и V от
настоящото решение, при стриктно спазване правилата на Глава Шеста от
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община „Марица”, да организира и проведе конкурса за
отдаване под наем и сключи наемния договор, съобразно действащото
законодателство.

МОТИВИ: Във връзка с нуждата на населението на с. Крислово от
стоматологичен кабинет, Общински съвет „Марица“ намира решението за
целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 324
Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТА МАРИЦА“ на вещи - общинска
собственост - товарен автомобил марка „Рено Маскот“, с рег. №
РВ0591ТА и багер товарач, марка и модел „NEW HOLLAND LB 110B4PT“ с рег. № РВ12471, 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 ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТА МАРИЦА“,
БУЛСТАТ 0004721820229, със седалище и адрес на управление: с.
Калековец, община „Марица“, ул. „Иван Вазов“ № 5, представлявано от
Ташо Пенков – Директор, с цел обезпечаване необходимостта от
автомобилен транспорт за изпълнение на служебните задължения по
дейността на ОП „Чиста Марица“, цел предоставяне на услуги по
поддържане на чистотата, озеленяването, благоустрояването и опазване на
околната среда на територията на Община „Марица“, подробно описаните
по-долу вещи - общинска собственост, както следва:
- Товарен автомобил марка „Рено Маскот“, с рег. № РВ0591ТА,
рама № VF654ANA000014450, цвят бял;
- Багер товарач, марка и модел „NEW HOLLAND LB 110B-4PT“ с
рег. № РВ12471, № на двигателя 00080634, цвят жълт.
2. Гореописаните вещи се предоставят за управление на Общинско
предприятие „Чиста Марица“ безвъзмездно и безсрочно под условие, че се
ползват единствено за целта, за която са предоставени, като собствеността
им 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
Общинско предприятие „Чиста Марица“, с цел обезпечаване

необходимостта от автомобилен транспорт за осъществяване функциите на
предприятието.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на служебните задължения по
дейността на ОП „Чиста Марица“, Общински съвет „Марица“ намира
решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 325
Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за сключване на предварителен
договор за уреждане на имуществените отношения по реда на чл. 15, ал. 3
и ал.5 от ЗУТ и даване на съгласие за промяна на характера на
собствеността от публична в частна общинска собственост
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, чл.
200, ал. 2 от ЗУТ, чл. 19 от ЗЗД, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 108 от
НПУРОИ,
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
I. Да се сключи предварителен договор по чл.15, ал. 3 от ЗУТ, а именно:
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
за прехвърляне на собственост
по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията

Днес, ...........2017г., в гр. Пловдив, между:
ОБЩИНА МАРИЦА с ЕИК 000472182, с административен адрес в гр.
Пловдив, бул. Марица № 57А, представлявана от кмета ДИМИТЪР
ИВАНОВ ИВАНОВ и АНДРИАНА ГОСПОДИНОВА ШОПОВА–
Началник-отдел „Финансово-счетоводна дейност“ на общината, от една
страна,
и
ВАЛЕНТИН НЕНКОВ МИТОВСКИ с ЕГН 640608****, л.к. №
......................................, изд. на .................................г. от МВР ..................................,
постоянен
адрес:
.................................................................................................................................
........
от друга страна,

на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 19 от ЗЗД, чл. 34, ал. 1 и
ал. 4 от ЗОС, чл. 108, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област
Пловдив, приета с решение № 215 по протокол № 14 от 18.12.2008 г. на
Общински съвет - „Марица”, изм. с Решение № 1/29.01.2009 г. на ОбС
„Марица”, изм. с Решение № 49/08.04.2011 г. на ОбС „Марица”, изм. с
Решение № 141/28.08.2012 г. на ОбС „Марица”, изм. и доп. с Решение №
40/26.02.2013 г. на ОбС „Марица”, изм. и доп. с Решение № 47/04.03.2014
г. на ОбС „Марица”, изм. и доп. с Решение № 326/10.12.2014 г. на ОбС
„Марица”, изм. и доп. с Решение № 1/29.01.2015 г. на ОбС „Марица”, изм.
и доп. с Решение № 85/07.04.2015 г. на ОбС „Марица”, изм. и доп. с
Решение № 300/18.09.2015 г. на ОбС „Марица”, изм. и доп. с Решение №
452/29.12.2016 г. на ОбС „Марица”, изм. с Решение № 1075/16.06.2017 г.
на Административен съд „Пловдив“, наричана по-долу за краткост
„НПУРОИ”, като взеха предвид Решение № 277, взето с протокол № 8 от
21.07.2016г. на Общински съвет – „Марица”, с оглед уреждане на
имуществените отношения, свързани с обединяване на УПИ IX-261 в кв.13
собственост на Валентин Ненков Митовски по регулационния план на с.
Царацово, общ. „Марица”, и улично пространство заключено между о.т.
51 -о.т. 58-о.т.51 по регулационния план на с. Царацово, общ. „Марица”,
публична общинска собственост, като се образува нов УПИ ХХVІ501.1266-жил. строителство от кв. 13 по регулационния план на с.
Царацово, общ. „Марица”, предвидено с проект за изменение на ПУП ПРЗ изработването на който е разрешено със Заповед № РД-09136/15.02.2017г. на Кмета на Община „Марица” и който проект e приет с
решение на ЕСУТ при Община „Марица”, обективирано в протокол №
4/06.02.2017г., наричан по-долу за краткост „Проекта”
СКЛЮЧИХА НАСТОЯЩИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА
СЛЕДНОТО:
1. ОБЩИНА МАРИЦА, представлявана от кмета ДИМИТЪР
ИВАНОВ ИВАНОВ и АНДРИАНА ГОСПОДИНОВА ШОПОВА –
Началник-отдел в дирекция „ФСД“ и ВАЛЕНТИН НЕНКОВ МИТОВСКИ
се задължават да сключат окончателен договор, по силата на който:
ОБЩИНА МАРИЦА да прехвърли на ВАЛЕНТИН НЕНКОВ
МИТОВСКИ следния свой собствен недвижим имот, а именно:
1.1 Част от поземлен имот с идентификатор № 78080.501.1102 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, общ.
„Марица”, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007г. на
Изпълнителния директор на АГКК, с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна
улица, който имот по регулационния план на с. Царацово, община Марица,
представлява част от улица „Средна гора“ между о.т. 51 -о.т. 58-о.т.51,
публична общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС и чл.
3, ал. 2 от ЗОС и за който съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОС не се съставя акт за

общинска собственост, която част е означена на скицата-проект като
поземлен имот с проектен идентификатор 501.1267, с площ от 24 кв.м.,
която част съгласно проекта се обединява с УПИ IX-501.261-жил.стр. от
кв. 13 по регулационния план на с. Царацово, общ. „Марица”, собственост
на Валентин Ненков Митовски, и се образува нов УПИ XXVI-501.1266жил.стр. от кв.13 по регулационния план на с. Царацово, общ. Марица за
сумата от 480,00 лв., без ДДС.
2. В едномесечен срок от подписването на настоящия договор
ВАЛЕНТИН НЕНКОВ МИТОВСКИ се задължава да заплати на община
Марица дължимата от него сума по т. 1.1 от настоящия договор в размер
на 480,00 (четиристотин и осемдесет) лева без ДДС, вносима по сметка на
община Марица – IBAN: BG34SOMB91308459938844, BIC: SOMBBGSF,
код за плащане 44 56 00 в BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД ФЦ
ПЛОВДИВ – SOMBBGSF;
3. В едномесечен срок от подписването на настоящия договор
ВАЛЕНТИН НЕНКОВ МИТОВСКИ се задължава да заплати на община
Марица всички данъци и такси по сделката, както следва:
3.1. Сумата от 96,00 (деветдесет и шест) лева, представляваща 20% ДДС
върху продажната цена от 480,00 лева, вносими по сметка на община
Марица – IBAN: BG34SOMB91308459938844, код за плащане 44 56 00 в
BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД ФЦ ПЛОВДИВ – SOMBBGSF;
3.2. Сумата от 24,00 лв., (двадесет и четири) лева, представляваща 5 %
режийни разноски върху продажна цена от 480,00 лева, вносими по сметка
на община Марица – BG34SOMB91308459938844, код за плащане 44 70 00
в BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД ФЦ ПЛОВДИВ – SOMBBGSF
3.3. Сумата от 4,80 (четири лева и 80 ст.) лева, представляваща 20 %
ДДС върху режийните разноски от 24,00 лева, вносими по сметка на
община Марица – IBAN: BG34SOMB91308459938844, код за плащане 44
56 00 в BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД ФЦ ПЛОВДИВ –
SOMBBGSF;
3.4. Сумата от 12,00 (дванадесет) лева, представляваща 2,5 % МДТ
върху продажна цена от 480,00 лева без ДДС, вносими по сметка на
община Марица – IBAN: BG34SOMB91308459938844, код за плащане 44
25 00 в BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД ФЦ ПЛОВДИВ –
SOMBBGSF.
4. Преди сключване на окончателния договор, Валентин Ненков
Митовски се задължава да внесе дължимите разноски по сделката, описани
в т.2 и т.3.
5. Настоящият договор е предварителен по смисъла на чл. 15, ал. 5 от
ЗУТ и чл. 19 от ЗЗД и всяка от страните може да поиска сключване на
окончателен договор в едномесечен срок от изпълнение на всички
законови предпоставки за това.
6. В случай, че определените суми по т. 2 и т. 3 не бъдат в внесени в
срока, определен в същите точки, и не се представят документи за
извършените плащания, договорът се счита за прекратен и купувачът не
може да черпи права от него и да иска сключване на окончателен договор.

За ОБЩИНА МАРИЦА
КМЕТ:
ДИМИТЪР ИВАНОВ

ВАЛЕНТИН НЕНКОВ
МИТОВСКИ:

АНДРИАНА ШОПОВА
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ В Д-Я „ФСД“
II. Възлага на кмета на общината да сключи предварителен договор
при условията на настоящото решение.
ІІІ. Общински съвет „Марица“ дава съгласие за промяна на характера
на собствеността от публична в частна общинска собственост на част от
поземлен имот с проектен идентификатор 78080.501.1102 /седем, осем,
нула, осем, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, нула, две/ по
кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Царацово, община
Марица, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: за второстепенна улица, който имот по регулационния
план на с. Царацово, община Марица, представлява част от улица „Средна
гора“ между о.т. 51 -о.т. 58-о.т.51, публична общинска собственост на
основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС и чл. 3, ал. 2 от ЗОС и за който съгласно
чл. 56, ал. 2 от ЗОС не се съставя акт за общинска собственост.
ІV. Възлага на кмета на община Марица, след влизане в сила на
решението по т. ІІІ да започне процедура по промяна на характера на
собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по
т. ІІІ общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл.60,
ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост.
МОТИВИ: За уреждане на имуществени отношения по реда на чл.
15, ал. 3 иал. 5 от ЗУТ, Общински съвет „Марица“ намира решението за
целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 326

Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община
„Марица” касаещо разширение на структурна единица 415-Псп (складово
производствена устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта
на с.Войводиново, местност “Вельовица“, 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 415-Псп (складово
производствена устройствена структурна единица/зона) по кадастралната
карта на с.Войводиново, местност “Вельовица“, Община „Марица“, област
Пловдив, включващо поземлени имоти с идентификатори № 11845.26.11 и
№ 11845.27.10 в м.”Вельовица“ по кадастралната карта на с.Войводиново,
Община „Марица”, Пловдивска област и част от 11845.27.50 (общински
полски път) в м.”Вельовица“ по кадастралната карта на с.Войводиново,
Община „Марица”, Пловдивска област, съгласно приложеното предложение.
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.
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.
Одобрява приложеното техническо задание изготвено на основание чл.
125 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление
поставено на определените за това места в сградата на общината и се
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник /на
основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
26
Гласували
26
За
26
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 № 327
Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация
и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) в обхвата на поземлeн
имот с идентификатор № 17806.4.5 в м.”Панорамен път” по кадастралната
карта на с.Граф Игнатиево, Община „Марица”, Пловдивска област за
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски
нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ 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 изработване на проект на
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП)
в обхвата на поземлeн имот с идентификатор № 17806.4.5 в м.”Панорамен
път” по кадастралната карта на с.Граф Игнатиево, Община „Марица”,
Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска
земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с отреждане на урегулиран
поземлен имот за
обществено обслужващи дейности
план за улична регулация, парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура
Поземлeн имот с идентификатор № 17806.4.5 в м.”Панорамен път” по
кадастралната карта на с.Граф Игнатиево, Община „Марица”, Пловдивска
област попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна
единица 203-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-Парцеларени планове 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, 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 Гето Колев Гетов 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.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Общ
брой
общ. 29
Председател на ОбС “Марица”
съветници
Присъствали
26
Гласували
26
Вярно: ………………
За
26
/А. Иванова/
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 № 328

Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Одобряване на проект ПУП - Парцеларен план за обект:
„УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД PE-HD ф110 с L=579м, за захранване на обект:
„Предприятие за преработка на риба и рибни продукти и административно
битова сграда“ в УПИ №36.340, местност „Алчака“, землище с. Костиево,
Община Марица“.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11от ЗМСМА, в съответствие с чл.129(1)
от ЗУТ.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Одобрява ПУП - Парцеларен план на трасе за проектиране на обект:
„УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД PE-HD ф110 с L=579м, за захранване на обект:
„Предприятие за преработка на риба и рибни продукти и административно
битова сграда“ в УПИ №36.340, местност „Алчака“, землище с. Костиево,
Община Марица“. Уличният водопровод преминава през полски пътища,
по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на
ПУП-ПП, във връзка с искане от „ФИШ ЕКСПРЕС“ЕООД, ЕИК
203204152 с вх.№ 53-01-410(3)/08.09.2016г.; заявление с вх.№ 53-01410(7)/10.04.2017г. и заявление с вх.№ 53-01-410(11)/03.11.2017г.
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 инвестиционни
намерения, Общински съвет „Марица“ намира решението за
целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
26
Гласували
26
За
26
Против
0
Въздържали се
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 329

Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Одобряване на проект ПУП - Парцеларен план за
обект: „Канализация за дъждовни води и пречистени битови и
промишлени води с трасе в ПИ 61412.21.6 – общинска публична
собственост и заустваща в ПИ 61412.21.166 отводнителен канал,
собственост на „Напоителни системи“ЕАД в землището на с.Радиново,
ОБЩИНА МАРИЦА с дължина L=703м“. Уличният канал преминава през
полски пътища, по следата на вариант единствен, нанесен върху
приложения проект на ПУП-ПП, във връзка с: Решение №115 взето с
протокол №4/07.04.2015г. на Общински съвет „Марица“, искане от
Възложителя - ОБЩИНА МАРИЦА
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:
„Канализация за дъждовни води и пречистени битови и промишлени води
с трасе в ПИ 61412.21.6 – общинска публична собственост и заустваща в
ПИ 61412.21.166 отводнителен канал, собственост на „Напоителни
системи“ЕАД в землището на с.Радиново, ОБЩИНА МАРИЦА с дължина
L=703м“. Уличната канализация преминава през полски пътища, по
следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУППП, във връзка с искане от ОБЩИНА МАРИЦА
Трасето за проектиране на канализацията 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 инвестиционо намерение,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
27
Гласували
27
За
27
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 № 330

Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП - План за регулация и
застрояване (ПРЗ) на поземлен имот № 38950.60.3, м.”Стари лозя” по
кадастралната карта на с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област
представляващ земеделска земя за процедура по включване отново с решение
на Комисията за земеделските земи на изключени от границите на ЗРП на
населените места по силата на различни административни актове по ЗОЗЗ и
ППЗОЗЗ.
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. 38 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 на ПУП –
План за регулация и застрояване (ПРЗ на поземлен имот № 38950.60.3, м.”Стари
лозя” по кадастралната карта на с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска
област с начин на трайно ползване-нива за изграждането на обект:
Включване в ЗРП за жилищно застрояване
Поземлен имот № 38950.60.3, м.”Стари лозя” по кадастралната карта на
с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област попада по Общ устройствен
план на Община „Марица” в структурна единица 154-Жм (жилищна
устройствена зона) с нетни устройствени показатели Пз<45%, Кинт – 0,9,
Поз>45% и височина на застрояване до 10 м.
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230,
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на
Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и
Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с
теренните дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП
на Община „Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да
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.
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 землището на населеното място в М 1: 1 000

като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ.
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 планово – 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 възникнали жилищни нужди, Общински съвет
„Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
27
Гласували
27
За
27
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 № 331

Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Предложение за изменение на Общ устройствен план на
Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 516-Смф
(смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по
кадастралната карта на с.Скутаре, местност “Зад Вадите“, 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 516-Смф (смесена
многофункционална устройствена структурна единица/зона) включващо
поземлен имот с идентификатор № 66915.25.102 в м. ”Зад Вадите“ по
кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област и
част от поземлен имот с идентификатор № 66915.25.68 - общински полски
път по кадастралната карта на с.Скутаре, местност “Зад Вадите“, Община
„Марица“, област Пловдив, съгласно приложеното предложение.
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.
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.
Одобрява приложеното техническо задание 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 възникнали жилищни нужди, Общински
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
27
Гласували
27
За
27
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 № 332

Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Марица в
общото събрание на „Асоциация по В и К“ – Пловдив и даване
на мандат за начина на гласуване по отделните точки от
предварително обявения дневен ред в писмо на Областния
управител на Област Пловдив-изх.№АВК-03-4/24.10.2017г. на
представителя на Общината в общото събрание на Асоциация
по В и К – Пловдив, свикано на 22.11.2017г.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2, в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1
т.15 от ЗМСМА и чл.198е, ал.5 от Закона за водите
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.Упълномощава инж. Огнян Бориславов Влахов – Началник отдел
УПКР, Дирекция УТ,
Община „Марица“ да представлява Община
„Марица“ в общото събрание на Асоциация по В и К –Пловдив, свикано на
22.11.2017г., да изрази позицията на Община „Марица“ по предварително
планиран дневен ред в писмо на Областния управител на област Пловдив–
изх.№АВК-03-4/24.10.2017г. и му дава мандат да гласува както следва:
1.1.По
т.1
от
предварителния
дневния
ред,
относно:
„Приемане на решение на основание чл.20, ал.3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, за препоръчителен размер на държавата в бюджета на
Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Пловдив за 2018г., в размер на
19999 /деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева/.
Да подкрепи приемането на препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета на Асоциацията за 2018 г. в размер на 19999
/деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева/
1.2. По т.2 от предварителния дневен ред, относно:
Съгласуване на
„План за
управление на човешките ресурси“ на „Водоснабдяване и канализация“
ЕООД гр.Пловдив, изготвен съгласно чл.5.4. от „Договор за стопанисване,
поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги“
Да съгласува изготвения и представен от „ВиК" ЕООД – Пловдив
„План за
управление на човешките ресурси“
1.3. По т.3.1 от предварителния дневен ред относно: „Обсъждане във
връзка с искане на Община Първомай на възможност за разкриване на
водоизточник за задоволяване на питейно-битовите нужди на населението на
с.Поройна, Общ.Първомай“
Общински съвет упълномощава представителя на Община Марица
да дискутира с членовете на общото събрание поставения въпрос и да

уведоми Общински съвет Марица.
1.4. По т.3.2 от предварителния дневен ред относно:„Обсъждане във
връзка с искане на Община Първомай на възможност за реализация на проект
за изграждане на водоснабдителна мрежа на с.Поройна, Общ.Първомай“
Общински съвет упълномощава представителя на Община Марица
да дискутира с членовете на общото събрание поставения въпрос и да
уведоми Общински съвет Марица.
1.5. По т.3.3 от предварителния дневен ред относно:„Обсъждане по
искане на В и К ЕООД :
членовете на АВ и К да актуализират стойността на активите,
включени към Приложение I към Договора
•
да предоставят на Оператора, чрез асоциацията по В и К –
съществуващи активи, които не са включени в Приложение 1
Общински съвет упълномощава представителя на Община Марица
да предостави на АВиК информация за следните новопридобити активи с
издадено Разрешение за ползване, но невключени към Приложение 1:
1.
Уличен водопровод L=243,00м. РЕ-НD Ф90 PN10 по улица
западно от ПИ 29, кв.144 от бивш Стопански двор с.Строево от уличен
водопровод Г 1 ½“ по път Строево – Голям Чардак;
Строежът е с издадено Разрешение за ползване №ДК-07-Пд71/03.06.2016г.от РДНСК – ЮЦР.
•

„Уличен водопровод PE-DH ф160, противопожарен
водопровод и канализация за нуждите на обект: „Производствена
База“ в УПИ 34.349 – за производствена дейност, складове, офиси,
общежитие и трафопост, местност „Селски ливади“, по КК на с.
Бенковски, Община „Марица“
Строежът е с издадено Разрешение за ползване №ДК-07-Пд59/02.03.2017г.от РДНСК – ЮЦР.
3. „Водопровод РЕ-НD Ф90 PN10 за захранване на обект:
„Археологически комплекс „МАЛ ТЕПЕ“ в УПИ 24.100 в землището
на с.Маноле, Община Марица, област Пловдив“ с трасе ПИ
№47086.858.50, ПИ №47086.24.97, ПИ №47086.22.96 и ПИ
№47086.22.97 по КК и КР на с.Маноле, Община Марица, област
Пловдив;
Строежът е с издадено Разрешение за ползване №СТ-05423/11.04.2017г.от ДНСК – София.
„ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД, L=5678,33 М ПО ОБЩИНСКИ
ПЪТИЩА В ПИ 503.959, ПИ 503.896, ПИ 503.985, ПИ 14.147, ПИ
10.36, ПИ 9.55, ПИ 8.14, ПИ 8.32, ПИ 7.37, ПИ 7.38, ПИ 6.83, ПИ
503.984, ПИ 503.982 ПО КК НА С.КАЛЕКОВЕЦ, ОБЩИНА
МАРИЦА
Строежът е с издадено Разрешение за ползване №ДК-07-Пд96/03.05.2017г.от РДНСК – ЮЦР.
1.6. По допълнителна точка от дневния ред, предложена от Кмета на
Община „Марица“ с писмо до АВиК Пловдив изх.№12-03-17(1) от
01.11.21017г. на Община „Марица“ относно: Обсъждане и уточняване на
точния механизъм за прилагане на чл.4.4 (г) от Договора, от кого се
изготвя анекс към Приложение I и да се определи ясен срок за изготвянето
му.
Общински съвет упълномощава представителя на Община Марица
да дискутира с членовете на общото събрание поставения въпрос и да
уведоми Общински съвет Марица.
2.

След участието в заседанието на Общото събрание на Асоциацията,
присъствалия представител на Община Марица да уведоми Общински
съвет Марица за взетите решения.
МОТИВИ: Според действащото законодателство Асоциацията по В и КПловдив е водещ регулаторен орган за управление, планиране и изграждане
на водоснабдителните и канализационни системи за територията на област
Пловдив,а Община „Марица“ е член на Асоциацията по В и К-Пловдив. Ето
защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН/ПУП/-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ/ПЗ/ И
РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН/ РУП/ ЗА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ/УПИ/
І-ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ И УПИ 19.97-ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА
ДЕЙНОСТ В МЕСТНОСТ „КАРАНИТЕ“ ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА
С.РОГОШ,ОБЩИНА МАРИЦА.

ОСНОВАНИЕ: ЧЛ.21, АЛ.1, Т.11 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.134,
АЛ.2,T.6 ОТ ЗУТ.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП-ПЗ И РУП ЗА УПИ/ ІПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ И УПИ 19.97-ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА
ДЕЙНОСТ В МЕСТНОСТ „КАРАНИТЕ“ ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА
С.РОГОШ.,ОБЩИНА МАРИЦА.
2. ВЪЗЛАГА НА КМЕТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА” ДА ИЗВЪРШИ
ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ СЪГЛАСНО ЗУТ.
МОТИВИ: Във връзка с инвестиционно намерение, с цел
разширяване на производството, Общински съвет „Марица“ намира
решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
27
Гласували
27
За
27
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 № 334

Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Одобряване на ПУП - Парцеларен план за обект:
„Обслужващ път по следите на полски път с идентификатор 78080.27.73,
по плана на с.Царацово, представляващ продължение на общински път №
2, изграден с асфалтобетонова настилка от км 0+000 до км 0+380,00“.
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 78080.27.73,
по плана на с.Царацово, представляващ продължение на общински път №
2, изграден с асфалтобетонова настилка от км 0+000 до км 0+380,00“
МОТИВИ: Във връзка с проектиране и изграждане на обект: „Обслужващ
път по следите на полски път с идентификатор 78080.27.73, по плана на
с.Царацово, представляващ продължение на общински път № 2, изграден с
асфалтобетонова настилка от км 0+000 до км 0+380,00“. Ето защо,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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ОТНОСНО: Предложение за изменение на Общ устройствен план
на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 186Псп (складово-производствена устройствена зона) по кадастралната
карта на с.Царацово, местност „Четири могили“, Община „Марица“,
област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във
връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ и в съответствие с чл. 124, ал. 1 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:
Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община
„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 186-Псп с
поземлен имот с идентификатор №78080.54.2 по кадастралната карта
на с.Царацово, местност “Четири могили“, Община „Марица“, област
Пловдив и приема планово-техническо задание по чл.125 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица на основание
чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление поставено на определените за
това места в сградата, интернет страницата на Общината и се
публикуват в един местен вестник .
МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
27
Гласували
27
За
27
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 № 336

Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Именуване на новосъздадена улица в с. Костиево.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” именува новосъздадената улица в с.
Костиево, както следва: Улица „50 та“
Улица „50 та“
Новосъздадената улица попада в 008 избирателна секция.
МОТИВИ: Улицата не е именувана и в номенклатурата на
ЕСГРАОН не е даден код и номерация на парцелите. Процедурата е
необходима за да се осъществява адресната регистрация, водене на
кореспонденция и взаимодействие с данъчни служби и други държавни
институции. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за
целесъбразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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ОТНОСНО: Осигуряване на финансов ресурс, за покриване на
разходи в хода на подготовка и изпълнение на проект: „Изграждане на
компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или
биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото
оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и
биоразградими отпадъци на територията на община „Марица“ при
кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ г., процедура за
набиране на проектни предложения по BG16M10P002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“
ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.
64 от Закона за Управление на отпадъците и чл. 24 и чл. 25 от Наредба № 7
от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет - Марица дава съгласие необходимият финансов
ресурс за:
- покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, за
извършване на разплащания към изпълнители, преди средствата да
бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г.;
- покриване на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат
финансирани по ОПОС 2014-2020 г., вкл. собствения принос,
- покриване на недопустимите разходи, присъщи и необходими за
изпълнението на проекта, в т.ч. оборотни средства за покриване на
ДДС по фактури преди възстановяване от НАП
да бъде осигурен от отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на
обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци.
МОТИВИ:
За покриване на първоначалните допустими разходи по проект
„Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени
и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на

необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно
събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община
„Марица“ при кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ г., процедура
за набиране на проектни предложения по BG16M10P002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, Общински съвет
„Марица“ намира решението за целесъбразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
27
Гласували
27
За
27
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 № 338

Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ послучай
коледните и новогодишните празници на деца и ученици, без един или
двама родители и на деца до 18 години с увреждания.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица“ определя еднократна финансова помощ в
размер на 111,11лв/сто и единадесет лева и 11 стотинки/ послучай
коледните и новогодишните празници на деца с увреждания под 50%
оценка на работоспособността, съгласно експертно решение на
ТЕЛК, с постоянен адрес в община „Марица“, по списъци
представени от кметовете на кметства.
2. Общински съвет „Марица“ определя еднократна финансова помощ в
размер на 100лв./сто лева/ послучай коледните и новогодишните
празници на деца до 18 години с увреждания 50% и над 50% оценка
на работоспособността, съгласно експертно решение на ТЕЛК, с
постоянен адрес в община „Марица“, по списъци представени от
кметовете на кметства.
МОТИВИ:Стана традиция в навечението на коледните и
новогодишните празници, да се предоставя еднократна финансова помощ
на деца и ученици, без един или двама родители и на деца до 18 години с
увреждане по решение на ОбС „Марица“. Предоставяната помощ е в
размер на сто лева. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира
решението за целесъбразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
27
Гласували
27
За
27
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 № 339

Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица“ отпуска еднократна финансова помощ на:
1. Румяна Асенова Иванчева от с. Скутаре, ЕГН-9005224530, в размер
на 1000лв.
2. Габриела Иванова Георгиева от с. Радиново, ЕГН 1246284392, в
размер на 250лв.
3. Запрянка Янкова Георгиева от с. Радиново, ЕГН 1341104418, в
размер на 250лв.
4. Гошо Костов Николов от с. Радиново ЕГН 0946014364 в размер на
250лв.
5. Атанас Костов Николов от с. Радиново ЕГН 1249114403 в размер на
250лв.
МОТИВИ: Лицата са предоставили необходимите документи и отговарят
на определените изсквания. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира
решението за целесъбразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
27
Гласували
27
За
27
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 № 340

Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Отпуска еднократна финансова помощ на:
1. Надежда Рангелова Ангелова от с. Скутаре, ул. „Малчика“ № 6, ЕГН
8203164479, отпуска еднократна финасова помощ в размер на
1000лв.
2. Ангел Йорданов Ангелов от с. Скутаре, ул. „Малчика“ № 6, ЕГН
7407064426, отпуска еднократна финансова помощ в размер на
1000лв.
МОТИВИ:Лицата отговарят на изискванията и са предоставили
необходимите документи. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира
решението за целесъбразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
27
Гласували
27
За
27
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 № 341

Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 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 на
социално осигуряване и чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата на пенсиите и
осигурителния стаж.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица“ предлагана Министерски съвет на
Република България да бъде отпусната персонална пенсия на Димитрина
Славчева Димитрова ЕГН 0144124450, с. Войводиново, ул. „Тракия“ № 2 ,
община „Марица“, област Пловдив.
МОТИВИ: Лицето е предоставило необходимите документи и отговаря на
изискванията. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за
целесъбразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
27
Гласували
27
За
27
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 № 342

Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Актуализация на Програмата за управление на
отпадъците на Община „Марица“ за периода 2015-2020 година
ОСНОВАНИЕ: Чл. 52, ал.3, т.2 от ЗУО във връзка с чл. 21, ал. 1,
т.12 от ЗМСМА
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Приема Актуализация на Програма за управление на отпадъците на
Община „Марица“ 2015-2020, приета с Решение № 279, взето с протокол
№ 8/21.07.2016 г. на Общински съвет „Марица“, съгласно Приложение №
1.
МОТИВИ: Актуализацията на Програмата е необходима с оглед
включване на представените данни в Доклад за проведен през 2016 г.
анализ за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци
генерирани на територията на Община „Марица“. Ето защо, Общински
съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
27
Гласували
27
За
27
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 № 343

Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица” за 2017г.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от ЗПФ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
I. Актуализира бюджета на Община „Марица” за 2017 г., както следва:

№
по
ред
1

1
2

3

§§

№ дст

с-но

с-но

ЕБК

ЕБК

2

3

61-02
13-04
36-19

/ лева /
Източник на финансиране, обекти,
наименование на разхода
4

5

ПРИХОДИ

-108 119

Трансфери между бюджети - предоставени
трансфери (-)

- 176 000

Данък придобиване на имущество

40 000

Други неданъчни приходи

27 881

РАЗХОДИ
1
2
3
4

52-05
51-00
45-00
52-06

619
714
738
311

Всичко
/лева/

ОР и реконструкция на съществуващи
съблекални и паркинг и мини футболно
игрище – с. Маноле“.
Субсидии и други текущи трансфери за
юридически лица с нестопанска цел
Разширение на сградата на ДГ "Пролет", с.
Рогош

52-01

239

Придобиване на компютри и хардуер

6

10-20

239

Външни услуги

държ.

Дофин.

Местни

д-ти

д-ти

д-ти

6

7

8

-108 119

Придобиване на стопански инвентар

5

В т. ч.

2 000

-110 119

1 637

1 637

-176 000

-176 000
2 000

2 000
12 200

12 200

1 200

1200

-1 200

-1200

7

01-01

589

Заплати и възнаграждения на персонала
нает по тр. правоотношения

250

250

8

01-01

759

Заплати и възнаграждения на персонала
нает по тр. правоотношения

- 250

- 250

9

52-03

759

Система за видеонаблюдение

2044

2044

10

52-01

122

Придобиване на компютри и хардуер

10 000

10 000

11

52-06

831

Изграждане на светофарна уредба –
Граф Игнатиево

40 000

40 000

12

51-00

714

Подмяна и ремонт на спортна площадка в
с. Манолско Конаре

20 000

20 000

с.

13

53-09

759

Изработване на видеосъдържание на
посетителски център в музей на открито
„Малтепе“ с. Маноле

-20 000

-20 000

II. Обектите от капиталовите разходи: „Изграждане на детски площадки - с. Гр.
Игнатиево и с. Манолско Конаре“ и „Изграждане на фитнес площадки с. Рогош и с.
Манолско Конаре“
да станат:
„ Подмяна и ремонт на детски площадки - с. Гр. Игнатиево, с. Манолско Конаре и с.
Войводиново“ и „Подмяна и ремонт на спортна площадка в с. Рогош“.
III. Промяната по §§01-01 да се отрази в Решение № 16/26.01.2017 г. на Общински
съвет „Марица“.
МОТИВИ: Във връзка с предстоящия зимен сезон за с. Желязно е необходимо
да се изработи и достави инвентар – снегорин дъска от тип „Лястовица“.
За работата на комисията за борба с противообществените прояви е необходимо
да се закупи компютър.
За читалището в с. Труд са необходими допълнителни средства, във връзка с
проведения национален събор „От извора“.
В капиталовите разходи на общината за 2017г. е записан обект „ОР и
реконструкция на съществуващи съблекални и паркинг и мини футболно игрище – с.
Маноле“. Съгласно подписаното споразумение между община Марица и МТСП,
общината ще съфинансира обекта, поради което средствата за съфинансиране следва
да са разчетени в приходната част на бюджета със знак минус.
Необходими са средства за окончателното разплащане на авторският надзор на
ДГ с.Рогош.
За културно-информационния център „Малтепе“ е необходима система за
видеонаблюдение.
Във връзка с въвеждането на система ФАС в дирекция „ФБС“ е необходимо да
се закупят нови компютри, чийто параметри да отговарят на новата система.
За подобряване безопасността на населението, е необходимо да се изгради
светофарна уредба – с. Граф Игнатиево /на пътя Пловдив-Карлово/.
В процеса на работа за два от обектите от капиталовите разходи се налага
уточнение в тяхното наименование. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира
решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
съветници
Присъствали
Гласували

общ. 29

За
Против
Въздържали се

27
0
0

27
27

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 № 344

Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински
урегулиран поземлен имот № 47086.22.312 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 определя пазарна
цена в размер на 15,00 /петнадесет/ лева без ДДС за 1 кв.м. /един
квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на строеж
за построяване на жилищна сграда в ПИ № 47086.22.312 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община “Марица”- област
Пловдив, въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от
ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив.
2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза
на Наско Йорданова Николов ЕГН 670512****, с постоянен адрес с.
Маноле, ул. „10-та” № 20Б да бъде учредено следното ограничено
възмездно вещно право върху недвижим имот – частна общинска
собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с
идентификатор № 47086.22.312, с площ 500 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. Маноле, област Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2008
год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменени със Заповед №
КД-14-16-1656/09.10.2013 година на Началника на СГКК- Пловдив, УПИ
Х-22.312, кв.95, съгласно одобрен ПУП – ПРЗ със Заповед № РД-091016/13.08.2013 година на кмета на общината, с отреждане за нискоетажно
жилищно застрояване, при граници на имота: ПИ № 47086.22.321; ПИ №
47086.502.313; ПИ № 47086.502.396 и ПИ № 47086.22.311 за построяване
на жилищна сграда, съгласно предвижданията на застроителния план на с.
Маноле, Община „Марица”, област Пловдив.
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на
база вече определената и одобрена пазарна 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 кандидатите отговарят на нормативно определените
условия, включително имат 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 целесъбразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
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 № 345

Взето с протокол № 13 от 21.11.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен
имот № 78080.21.25 – 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 4800,00 (четири хиляди и осемстотин лева, по 1000
лв/дка), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 4800,00
(четири хиляди и осемстотин лева, по 1000 лв/дка), 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 № 78080.21.25 с площ 4800 кв. м.,
с трайно предназначение на територията "Земеделска” и НТП „Нива“,
местност „Ганеви брести“ 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 №
78080.21.24; ПИ № 78080.21.16; ПИ № 78080.21.15; ПИ № 78080.21.22; ПИ
№ 78080.140.96, актуван с Акт за частна общинска собственост № № 079018/16.03.2009 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр.
Пловдив, за сумата 4800,00 (четири хиляди и осемстотин лева, по 1000
лв/дка). Данъчна оценка на имота е в размер на 541,00 (петстотин
четиридесет и един) 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 4800,00 (четири хиляди и
осемстотин лева, по 1000 лв/дка), 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: 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 целесъбразно.

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