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 № 80

Взето с протокол № 3 от 27.02.2018 г.
ОТНОСНО: Писмо изх. № АК-01-30#8 от 09.02.2018 г. от Областен
управител на област Пловдив, с което се връща за ново обсъждане пункт ІІ от
Решение № 9, прието с Протокол № 1 от 30.01.2018 г. на Общински съвет
„Марица“
ОСНОВАНИЕ: чл.45, ал.9 във връзка с чл.45, ал.4 и чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Изменя чрез допълване пункт ІІ от Решение № 9, прието с Протокол № 1 от
30.01.2018 г., както следва:
Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява ПИ № 73242.225.887 с
площ 63 кв.м. за публична общинска собственост, считано от деня, следващ датата
на договора за дарение на този имот, сключен между дарителя и Кмета на Община
„Марица“.
МОТИВИ: Областен управител на област Пловдив е върнал, като частично
незаконосъобразно решението по пункт ІІ с мотив, че същото е преждевременно
взето. Дарственият акт е със смесен фактически състав от административен
елемент – решението на общинския съвет за приемане на дарението и
гражданскоправен елемент – сключване на договор между дарителя и кмета на
общината. Имотът, предмет на дарението ще придобие статут на общинска
собственост едва след сключване на договора за дарение, поради което общинския
съвет не би могъл към момента на приемане на дарението да го определя като
публична собственост. На това основание Областният управител на област
Пловдив приема, че Общинския съвет следва да определи момента, считано от
който обявяването на придобития чрез дарение поземлен имот за публична
общинска собственост ще влезе в сила и ще породи правно действие. 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 № 81

Взето с протокол № 3 от 27.02.2018 г.
ОТНОСНО: Писмо изх. № АК-01-30#8 от 09.02.2018 г. от Областен
управител на област Пловдив, с което се връща за ново обсъждане пункт ІІ от
Решение № 10, прието с Протокол № 1 от 30.01.2018 г. на Общински съвет
„Марица“
ОСНОВАНИЕ: чл.45, ал.9 във връзка с чл.45, ал.4 и чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Изменя чрез допълване пункт ІІ от Решение № 10, прието с Протокол №
1 от 30.01.2018 г., както следва:
Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява ПИ № 73242.225.892
с площ 293 кв.м. за публична общинска собственост, считано от деня, следващ
датата на договора за дарение на този имот, сключен между дарителя и Кмета на
Община „Марица“.
МОТИВИ:, Областен управител на област Пловдив е върнал, като частично
незаконосъобразно решението по пункт ІІ с мотив, че същото е преждевременно
взето. Дарственият акт е със смесен фактически състав от административен
елемент – решението на общинския съвет за приемане на дарението и
гражданскоправен елемент – сключване на договор между дарителя и кмета на
общината. Имотът, предмет на дарението ще придобие статут на общинска
собственост едва след сключване на договора за дарение, поради което общинския
съвет не би могъл към момента на приемане на дарението да го определя като
публична собственост. На това основание Областният управител на област
Пловдив приема, че Общинския съвет следва да определи момента, считано от
който обявяването на придобития чрез дарение поземлен имот за публична
общинска собственост ще влезе в сила и ще породи правно действие. 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 № 82

Взето с протокол № 3 от 27.02.2018 г.
ОТНОСНО: Писмо изх. № АК-01-30#8 от 09.02.2018 г. от Областен
управител на област Пловдив, с което се връща за ново обсъждане пункт ІІ от
Решение № 11, прието с Протокол № 1 от 30.01.2018 г. на Общински съвет
„Марица“
ОСНОВАНИЕ: чл.45, ал.9 във връзка с чл.45, ал.4 и чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Изменя чрез допълване пункт ІІ от Решение № 11, прието с Протокол
№ 1 от 30.01.2018 г., както следва:
Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява ПИ №
73242.225.891 с площ 295 кв.м. за публична общинска собственост, считано
от деня, следващ датата на договора за дарение на този имот, сключен между
дарителя и Кмета на Община „Марица“.
МОТИВИ: Областен управител на област Пловдив е върнал, като частично
незаконосъобразно решението по пункт ІІ с мотив, че същото е преждевременно
взето. Дарственият акт е със смесен фактически състав от административен
елемент – решението на общинския съвет за приемане на дарението и
гражданскоправен елемент – сключване на договор между дарителя и кмета на
общината. Имотът, предмет на дарението ще придобие статут на общинска
собственост едва след сключване на договора за дарение, поради което общинския
съвет не би могъл към момента на приемане на дарението да го определя като
публична собственост. На това основание Областният управител на област
Пловдив приема, че Общинския съвет следва да определи момента, считано от
който обявяването на придобития чрез дарение поземлен имот за публична
общинска собственост ще влезе в сила и ще породи правно действие. 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 № 83

Взето с протокол № 3 от 27.02.2018 г.
ОТНОСНО: Писмо изх. № АК-01-30#8 от 09.02.2018 г. от Областен
управител на област Пловдив, с което се връща за ново обсъждане пункт ІІ от
Решение № 12, прието с Протокол № 1 от 30.01.2018 г. на Общински съвет
„Марица“
ОСНОВАНИЕ: чл.45, ал.9 във връзка с чл.45, ал.4 и чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Изменя чрез допълване пункт ІІ от Решение № 12, прието с Протокол № 1 от
30.01.2018 г., както следва:
Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява ПИ № 73242.225.889 с
площ 146 кв.м. за публична общинска собственост, считано от деня, следващ
датата на договора за дарение на този имот, сключен между дарителя и Кмета на
Община „Марица“.
МОТИВИ: Областен управител на област Пловдив е върнал, като частично
незаконосъобразно решението по пункт ІІ с мотив, че същото е преждевременно
взето. Дарственият акт е със смесен фактически състав от административен
елемент – решението на общинския съвет за приемане на дарението и
гражданскоправен елемент – сключване на договор между дарителя и кмета на
общината. Имотът, предмет на дарението ще придобие статут на общинска
собственост едва след сключване на договора за дарение, поради което общинския
съвет не би могъл към момента на приемане на дарението да го определя като
публична собственост. На това основание Областният управител на област
Пловдив приема, че Общинския съвет следва да определи момента, считано от
който обявяването на придобития чрез дарение поземлен имот за публична
общинска собственост ще влезе в сила и ще породи правно действие. Ето защо,
Общински съвет намира решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 84

Взето с протокол № 3 от 27.02.2018 г.
ОТНОСНО: Писмо изх. № АК-01-30#8 от 09.02.2018 г. от Областен
управител на област Пловдив, с което се връща за ново обсъждане пункт ІІ от
Решение № 13, прието с Протокол № 1 от 30.01.2018 г. на Общински съвет
„Марица“
ОСНОВАНИЕ: чл.45, ал.9 във връзка с чл.45, ал.4 и чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Изменя чрез допълване пункт ІІ от Решение № 13, прието с Протокол № 1
от 30.01.2018 г., както следва:
Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява ПИ № 73242.225.885 с
площ 84 кв.м. за публична общинска собственост, считано от деня, следващ
датата на договора за дарение на този имот, сключен между дарителя и Кмета
на Община „Марица“.
МОТИВИ: Областен управител на област Пловдив е върнал, като частично
незаконосъобразно решението по пункт ІІ с мотив, че същото е преждевременно
взето. Дарственият акт е със смесен фактически състав от административен
елемент – решението на общинския съвет за приемане на дарението и
гражданскоправен елемент – сключване на договор между дарителя и кмета на
общината. Имотът, предмет на дарението ще придобие статут на общинска
собственост едва след сключване на договора за дарение, поради което общинския
съвет не би могъл към момента на приемане на дарението да го определя като
публична собственост. На това основание Областният управител на област
Пловдив приема, че Общинския съвет следва да определи момента, считано от
който обявяването на придобития чрез дарение поземлен имот за публична
общинска собственост ще влезе в сила и ще породи правно действие.
Общински съвет намира решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 85

Взето с протокол № 3 от 27.02.2018 г.
ОТНОСНО: Писмо изх. № АК-01-30#8 от 09.02.2018 г. от Областен
управител на област Пловдив, с което се връща за ново обсъждане пункт ІІ от
Решение № 14, прието с Протокол № 1 от 30.01.2018 г. на Общински съвет
„Марица“
ОСНОВАНИЕ: чл.45, ал.9 във връзка с чл.45, ал.4 и чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Изменя чрез допълване пункт ІІ от Решение № 14, прието с Протокол
№ 1 от 30.01.2018 г., както следва:
Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява ПИ №
73242.225.880 с площ 443 кв.м. за публична общинска собственост, считано
от деня, следващ датата на договора за дарение на този имот, сключен между
дарителя и Кмета на Община „Марица“.
МОТИВИ: Областен управител на област Пловдив е върнал, като частично
незаконосъобразно решението по пункт ІІ с мотив, че същото е преждевременно
взето. Дарственият акт е със смесен фактически състав от административен
елемент – решението на общинския съвет за приемане на дарението и
гражданскоправен елемент – сключване на договор между дарителя и кмета на
общината. Имотът, предмет на дарението ще придобие статут на общинска
собственост едва след сключване на договора за дарение, поради което общинския
съвет не би могъл към момента на приемане на дарението да го определя като
публична собственост. На това основание Областният управител на област
Пловдив приема, че Общинския съвет следва да определи момента, считано от
който обявяването на придобития чрез дарение поземлен имот за публична
общинска собственост ще влезе в сила и ще породи правно действие. Ето защо,
Общински съвет намира решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 86

Взето с протокол № 3 от 27.02.2018 г.

ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица” за 2018г.

и промяна на план-сметката за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на
битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване за 2018 г.

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от ЗПФ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Актуализира бюджета на Община „Марица” за 2018 г., както следва:
/лева/
№
по
ред
1

§§

№ дст

с-но

с-но

ЕБК

ЕБК

2

3

Източник на финансиране, обекти, наименование
на разхода
4
ПРИХОДИ
Трансфери между бюджети (-)

1

2

61-02
Внесен ДДС, съгласно чл. 163а, ал.2 от ЗДДС (-)

37-01

РАЗХОДИ

1

10-00

623

Издръжка

Всичко
/лева/
5

В т. ч.
държ.

Дофин.

Местни

д-ти

д-ти

д-ти

6

7

8

61 070
70 630

-9 560

61 070

61 070

61 070

61 070

2. Промяната да се отрази в план-сметката на Община „Марица“ за разходите по
сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2018 г.
МОТИВИ: Намаляване количествата на депонираните битови отпадъци и постигане на
целите по чл. 31, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
Общински съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 87

Взето с протокол № 3 от 27.02.2018 г.
ОТНОСНО: Определяне начина на възлагане на експлоатация на
изградената инфраструктура 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“,
финансиран по Приоеритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна
среда 2014 – 2020 г.“ и поемане на ангажимент активите, изградени по проекта да
се експлоатират при спазване на законодателството за държавните помощи в
областта на услугите от общ икономически интерес (УОИИ).
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 9 и т. 13 от ЗМСМА и чл. 64 от ЗУО
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет - Марица дава съгласие дейностите по експлоатация на
изградената инфраструктура 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“, финансиран по Приоеритетна ос 2
„Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и
дейностите по сметосъбиране на разделно събрания зелен отпадък да се
възложат на Дружество, учредено по реда на Търговския закон, със сто
процента общинско участие в капитала, съобразно изискванията на чл. 14,
ал. 1 т. 5 от Закон за обществените поръчки (ЗОП).
2. Общински съвет - Марица упълномощава Кмета на Община Марица да
предприеме всички правни и фактически действия по учредяване на
Дружеството по т. 1 от Настоящото решение.
3. Общински съвет - Марица упълномощава Кмета на Община Марица да
предприеме всички правни и фактически действия по отношение на
възлагане на експлоатация на изградената инфраструктура 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“.
4. Общински съвет - Марица разпорежда активите, изградени 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“, да се експлоатират при спазване на законодателството за
държавните помощи в областта на услугите от общ икономически интерес
(УОИИ).
МОТИВИ: Изграждането 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“ е в интерес на
гражданите на територията на общината. Разделното събиране на биоразградими
отпадъци и тяхното транспортиране до изградени компостиращи инсталации за
разделно събрани биоразградими отпадъци е насочено към осигуряване на
здравословна среда и добро екологично състояние на почвата, водите и въздуха.
Ето защо, Общински съвет «Марица», намира решението за целесъобразно.

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