
  

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 № 9 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2015 г. 
 

 
ОТНОСНО: Приемане на Правилник изменение и допълнение на Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет „Марица”, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация 
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА.   
 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
  

 Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 
„Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.  

 
  

МОТИВИ: Така приетият правилник осигурява адекватна и ефикасна 
организация на дейността на Общинския съвет, урежда надлежно реда и условията за 
упражняване на неговите правомощия и гарантира ефективно взаимодействие с 
администрацията при осъществяване на нормотворческия и управленски процес. Ето 
защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  29 
Гласували  29 
За  29 
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 № 10 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2015 г. 
 
 

ОТНОСНО: Предложение за избор на председател и членове на постоянните 
комисии към Общински съвет „Марица”.  

 
ОСНОВАНИЕ: на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 

48 от ЗМСМА, във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 52 и чл. 53, ал. 1 от Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет “Марица”, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
I. Определя броя на членовете на постоянните комисии към Общински съвет 
Марица, включващи председател и членове по комисии, както следва: 
      1. Постоянна комисия по бюджет и финанси - 7 членна; 
      2. Постоянна комисия по устройство на територията - 7 членна;  

3. Постоянна комисия по общинска собственост - 7 членна;    
  4. Постоянна комисия по образование, култура, етноси и социални дейности – 
7 членна; 
 5. Постоянна комисия за младежта и спорта - 7 членна;    
  6. Постоянна комисия по аграрна политика и екология - 7 членна; 
 7. Постоянна комисия по административни и правни въпроси - 7 членна; 
 8. Постоянна комисия по евроинтеграция - 7 членна;      

9. Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – 7 
членна. 

 
II. Определя състава на постоянните комисии към Общински съвет Марица, 
както следва: 

II.1. Постоянна комисия по бюджет и финанси в състав:  

1. Росен Димов -  Председател 

2. Петър Славков -  Член 

3. Стоян Куршумов  - Член  

4. Албена Миланова - Член 

5. Николай Копринков - Член 



  

6. Нонка Атанасова  - Член 

7. Анастас Димитров - Член 

II.2. Постоянна комисия по устройство на територията в състав:  

1.  Димитър Дингилев -  Председател 

2. Николинка Желязкова -  Член 

3. Димчо Данков - Член  

4. Иван Стойков - Член 

5. Ваня Петкова - Член 

6. Нонка Атанасова - Член 

7. Александър Богданов - Член 

 

II.3. Постоянна комисия по общинска собственост в състав:  

1.  Стоян Куршумов  -  Председател 

2. Петър Славков – Член 

3. Димчо Данков - Член  

4. Георги  Какалов - Член 

5. Николай Копринков - Член 

6. Ваня Петкова - Член 

7. Пламен Петков - Член 

   

 II.4. Постоянна комисия по образование, култура, етноси и социални дейности в 
състав: 

1.  Мария Николова -  Председател 

2.  Катя Атанасова – Член 

3. Албена Миланова - Член  

4. Красимира Пушкова-Филева  - Член 

5. Фарид Абдо - Член 

6. Виолета Христодулова - Член 

7. Пламен Петков - Член 



  

II.5. Постоянна комисия за младежта и спорта в състав:    

1.  Александър Богданов -  Председател 

2. Росен Димов -  Член 

3. Георги Генчев - Член  

4. Фарид Абдо - Член 

5. Йорданка Змиярова - Член 

6. Никола Дончев - Член 

7. Стойчо Христозов - Член 

 

 II.6. Постоянна комисия по аграрна политика и екология в състав: 

1.  Георги Разпопов -  Председател 

2.  Георги  Генчев -  Член 

3. Людмил Козарски - Член  

4. Иван Стойков  - Член 

5. Никола Дончев - Член 

6. Кръстю Ливров - Член 

7. Здравко Митев - Член 

 

II.7. Постоянна комисия по административни и правни въпроси в състав: 

1.  Людмил Козарски -  Председател 

2. Катя Атанасова -  Член 

3. Мария Николова - Член  

4. Виолета Христодулова - Член 

5. Стойчо Христозов- Член 

6. Георги Разпопов - Член 

7. Анастас Димитров - Член 

  

II.8. Постоянна комисия по европейски политики в състав:      

1.  Георги Какалов -  Председател 



  

2. Димитър Дингилев – Член 

3. Йорданка Змиярова - Член  

4. Здравко Митев - Член 

5. Красимира Пушкова-Филева - Член 

6. Кръстьо Ливров - Член 

7. Николинка Желязкова - Член 

II.9. Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в 
състав: 

1.  Георги Какалов -  Председател 

2. Петър Слевков – Член 

3. Красимира Пушкова - Член  

4. Мария Николова- Член 

5. Николай Копринков - Член 

6. Николинка Желязкова - Член 

7. Людмил Козарски - Член 

 
МОТИВИ: С цел постигане на ангажираност от страна на съветниците в 

работата на общинския съвет, всеки общински съветник е длъжен да участва в 
състава най-малко на една постоянна комисия, но не повече от три.  

Постоянните комисии имат за задача да проучват потребностите на 
населението в съответната област и да правят предложения за решаване на 
проблемите, да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по 
въпроси, внесени за обсъждане и решаване и да осъществяват контрол за изпълнение 
на решенията на общинския съвет. 

Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  29 
Гласували  29 
За  29 
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 № 11 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне на 
поземлен имот  № 35300.12.54, публична общинска собственост по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица” - област 
Пловдив. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 3 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”; във връзка с чл. 57, 
т.1 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн., ДВ, бр. 41 
от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.). 

 
След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
Общински съвет “Марица”- област Пловдив: 

І. Разрешава разделянето на поземлен имот № 35300.12.54 с обща площ от 3567 
кв.м., с трайно предназначение на територията „Земеделска” и с начин на трайно 
ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път”, местност „Могилите”, при 
граници и съседи: ПИ №№ 35300.12.68; 35300.12.42; 35300.12.43; 35300.12.65;  
35300.12.113; 35300.12.112; 35300.12.111; 35300.12.110; 35300.12.115; 35300.12.108; 
35300.12.69; 35300.14.20; 35300.12.71; 35300.12.39; 35300.12.107; 35300.12.105 и 
35300.12.106 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, 
одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК на два нови поземлени имота с проектни номера, както следва:  

- проектен имот № 12.122  с проектна площ от 2608 кв.м., с трайно 
предназначение на територията „Земеделска” и с НТП „За селскостопански, горски, 
ведомствен път“ в местността „Могилите“, при граници и съседи: ПИ № 12.123; 
12.65; 12.113; 12.112; 12.111; 12.110; 12.71; 12.110; 12.108; 12.69; 12.39; 12.107; 
12.105; 12.106; 12.68; 12.42 

и  
- проектен имот № 12.123  с проектна площ от 959 кв.м., с трайно 

предназначение на територията „Земеделска” и с НТП „За селскостопански, горски, 
ведомствен път“ в местността „Могилите“, при граници и съседи: ПИ № 12.122; 
12.42; 12.43; 14.20; 12.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Калековец, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на решението по 



  

т.І. да започне процедура по отразяване на промяната по реда на Наредба № 3 от 
2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 
кадастралните регистри (Обн., ДВ, бр. 41 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г. и 
бр. 82 от 2011 г.). 

 
МОТИВИ: Във връзка със започване на процедура по делба на общински 

поземлен имот с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и за 
изграждане на пътна връзка относно възникналото инвестиционно намерение, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 

 
 

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

/А.Иванова/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  29 
Гласували  29 
За  29 
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 № 12 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2015 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 61412.15.148, публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация; във връзка с чл. 78 а от Правилника за прилагане на 
закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна на 
начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се промени от 
„За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение ” в „За местен път ” на 
общински поземлен имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор № 61412.15.148, с площ от 3,005 дка, с 
трайно предназначение „Територия, заета от води и водни обекти ” и с начин на 
трайно ползване „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, с адрес на 
поземления имот с. Радиново, п.к. 4202, при граници и съседи: ПИ № 61412.21.166; 
ПИ № 61412.21.165; ПИ № 61412.21.187; ПИ № 61412.15.152; ПИ № 61412.72.43; 
ПИ № 61412.15.21; ПИ № 61412.72.39; ПИ № 61412.72.36; ПИ № 61412.72.37 и ПИ 
№ 61412.15.149 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, 
Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 
30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за публична 
общинска собственост  № 2550 от 02.11.2015 г.  

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура по 
промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен имот 
в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и отразяване на промяната по реда на Наредба № 
3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта 
и кадастралните регистри. 



  

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне процедура по 
отразяване на промяната по реда на Закона за общинската собственост.  

  
МОТИВИ: Предложението е във връзка с Решение № 360, взето с протокол № 

13 от 16.12.2014 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив, с което е одобрен 
ПУП-парцеларен план в обхват: част от структурна единица 145 по ОУП на Община 
Марица, находящ се в землището на с. Радиново, Община Марица, в чийто обхват 
попадат части от поземлени имоти с номера 61412.15.148 и 61412.72.36 - публична 
общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Радиново, Община „Марица“-област Пловдив.Имотът  представлява стар напоителен 
канал, който е заличен и на терен се използва като път. Ето защо Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

  
 

 
 
  

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  29 
Гласували  29 
За  26 
Против  0 
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  № 13 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2015 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 61412.72.36, публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК. 
  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; във връзка с чл. 78 а от Правилника за прилагане на 
закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна на 
начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се промени от 
„За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение ” в „За местен път ” на 
общински поземлен имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор № 61412.72.36, с площ от 1,807 дка, с 
трайно предназначение „Територия, заета от води и водни обекти ” и с начин на 
трайно ползване „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, с адрес на 
поземления имот с. Радиново, п.к. 4202, при граници и съседи: ПИ № 61412.72.37; 
ПИ № 61412.15.149; ПИ № 61412.15.148; ПИ № 61412.72.39; ПИ № 61412.72.43; 
ПИ № 61412.72.40 и  ПИ № 61412.501.629 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Радиново, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
актуван с акт за публична общинска собственост № 2549 от 02.11.2015 г.  

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура по 
промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен имот 
в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и отразяване на промяната по реда на Наредба № 
3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта 
и кадастралните регистри. 

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне процедура по 
отразяване на промяната по реда на Закона за общинската собственост.  

 



  

МОТИВИ: Предложението е във връзка с Решение № 360, взето с протокол № 
13 от 16.12.2014 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив, с което е одобрен 
ПУП-парцеларен план в обхват: част от структурна единица 145 по ОУП на Община 
Марица, находящ се в землището на с. Радиново, Община Марица, в чийто обхват 
попадат части от поземлени имоти с номера 61412.15.148 и 61412.72.36 - публична 
общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Радиново, Община „Марица“-област Пловдив.Имотът  представлява стар напоителен 
канал, който е заличен и на терен се използва като път. 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 № 14 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на мерите, пасищата и ливадите - общинска 
собственост за стопанската 2016-2017 година за общо ползване от населението и за 
индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с 
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1,т. 8 и т.23 от ЗМСМА, в съответствие с изискванията 

на чл. 37 и; чл. 37 к и чл. 37 о от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи; чл. 121 и чл. 121 а от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица“ и за целите на чл.41 от 
Закона за подпомагане на земеделските производители. 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

На основание чл.21, ал.1,т. 8 и т.23 от ЗМСМА, в съответствие с изискванията на 
чл. 37 и; чл. 37 к и чл. 37 о от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи; чл. 121 и чл. 121 а от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица“ и за целите на чл.41 от Закона за 
подпомагане на земеделските производители, за стопанската 2016-2017 година 
Общински съвет „Марица” - област Пловдив: 

1). Дава съгласие за отдаване под наем или аренда на общинските мери и 
пасища на територията на Община „Марица” – област Пловдив, описани в правилата 
за ползване на пасищата и ливадите, собственост на Община „Марица” по реда на чл. 
24 а, ал. 2 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с 
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни в съответното 
землище и/или в съседни землища на територията на общината по цена, определена 
по пазарен механизъм, но не по-ниска от средното годишно рентно плащане за 
общината или землището. Пазарната цена се актуализира ежегодно до края на месец 
ноември на текущата календарна година. Пасищата и мерите от общинския поземлен 
фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, 
както и задължения към Държавата, Държавен фонд „Земеделие“, държавния 
поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи.  

2.) Дава съгласие за отдаване под наем или аренда на общинските ливади на 
територията на Община „Марица” – област Пловдив, описани в правилата за 
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ползване на пасищата и ливадите, собственост на Община „Марица” по реда на чл. 
24 а, ал. 2 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с 
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни в съответното 
землище и/или в съседни землища на територията на общината по цена, определена 
по пазарен механизъм, но не по-ниска от средното годишно рентно плащане за 
общината или землището. Пазарната цена се актуализира ежегодно до края на месец 
ноември на текущата календарна година. Пасищата от общинския поземлен фонд се 
предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както и 
задължения към Държавата, Държавен фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд, 
общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи.  

3.) Приема и утвърждава правилата за ползване на мерите, пасищата и ливадите 
– общинска собственост на територията на Община „Марица” – област Пловдив, 
като:  

3.1. Одобрява годишния план за стопанската 2016-2017 г. за предоставяне на 
мерите, пасищата и ливадите –общинска собственост на територията на Община 
„Марица” – област Пловдив за общо ползване от населението и за индивидуално 
ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система 
на БАБХ. 

3.2 Одобрява правилата за устойчиво управление на мерите, пасищата и 
ливадите –общинска собственост на територията на Община „Марица” – област 
Пловдив. 

3.3. Одобрява списъците на определените общински мери, пасища и ливади на 
територията на Община „Марица”, разпределени по землища и площ. 

3.4. Одобрява списъка с данни за собственици или ползватели на животновъдни 
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ, желаещи да ползват общински мери, пасища и 
ливади и брой на отглежданите от тях животни,  

3.5. Одобрява списъка с данни за земеделските стопани или техни сдружения, 
регистрирани като юридически лица, отглежданите от тях животни, данни за 
общински мери, пасища и ливади включени във Физически блокове и парцели в 
Системата за идентификация на земеделски парцели като постоянно затревени 
площи (ПЗП) по отделните землища от територията на Община „Марица”. 

3.6. Одобрява списъците с общински мери, пасища и ливади за предоставяне под 
наем по реда на чл. 24 а, ал. 2 от ЗСПЗЗ и дава съгласие за предоставянето им под 
наем. 

3.7. Одобрява списъците с общински мери, пасища и ливади,  които да се 
предоставят за общо ползване от населението по землища и дава съгласие за 
предоставянето им за общо ползване. 

3.8. Одобрява и дава съгласие останалите свободни пасища, мери и ливади от 
общинския поземлен фонд за индивидуално ползване да се отдават чрез търг по реда 
на Глава шеста от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица”, в който се допускат до участие само 
собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година. 
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3.9. Одобрява и дава съгласие останалите след провеждане на търга по т. 3.8. 
свободни пасища, мери и ливади за индивидуално ползване да се отдават чрез търг 
на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат 
задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, 
определен в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи. Договорите се сключват за една стопанска година. 

3.10. Одобрява и дава съгласие свободните мери, пасища и ливади, за които 
няма сключени наемни договори или договори за аренда, след отпадане от списъка за 
предоставени мери, пасища и ливади за общо и за индивидуално ползване, да се 
предоставят под наем за устройване на пчелини само в случаите, когато е поискано 
устройване на пчелини под 10 пчелни семейства. Отдаването под наем да се 
извършва след решение на общински съвет чрез търг с явно наддаване или конкурс 
по реда на Глава шеста от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица”  по цени, определени от Общинския 
съвет.  

3.11. Одобрява Мерките за поддържане на мерите, пасищата и ливадите в 
Община „Марица” – област Пловдив. 

3.12. Задължава ползвателите на общинските мери, пасища и ливади на 
територията на Общината да спазват изискванията на ветеринарните лекари, при 
прилагане разпоредбите на Закона за ветеринаромедицинската дейност и 
подзаконовите нормативни актове, свързани с ветеринаромедицинската 
профилактика. 

3.13. Не определя имоти за създаване на изкуствени пасища с тревни смески. 
4.) Задължава ползвателите на общинските мери, пасища и ливади на 

територията на Общината да ги поддържат в добро земеделско и екологично 
състояние и да спазват Мерките за опазване, поддържане и подобряване на мерите, 
пасищата и ливадите в Община „Марица” – област Пловдив. 

5.) Възлага на Кмета на Община „Марица” – област Пловдив да извърши 
необходимите действия за правилното и законосъобразно сключване на договори: 

5.1.) За отглеждане на пасищни животни съобразно изискванията и условията 
посочени в чл. 37 и от ЗСПЗЗ, като: 

- Минималният срок на договорите е 5 стопански години, когато се сключват 
при условията на чл. 37 и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ, като в тях изрично да е посочено 
обстоятелството, че сключването на договора за наем или аренда не гарантира 
подпомагането на земеделските производители.  

-Договорите,сключени  при условията на чл. 37 и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ се 
регистрират в общинската служба по земеделие.  

- Срокът на договорите е 1 стопанска година, когато се сключват при условията 
на чл. 37 и, ал. 13 и 14 от ЗСПЗЗ. 

- Договорите за наем и аренда за имоти по чл. 19 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, сключени по реда на чл. 37и, ал. 12, 13 и 14 от 
същия закон, и предоставени от общинския съвет по реда на § 27 от преходните и 
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за 
собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), се 
прекратяват от Общината след издаване на решението на общинската служба по 
земеделие и изтичане на стопанската година, в която е издадено решението. 



  

5.2.) За устройване на пчелини само в случаите, когато е поискано устройване на 
пчелини под 10 пчелни семейства съобразно изискванията на ЗОС, като срокът на 
договора за наем не може да бъде по - дълъг от 10 години. 

5.3.) Приходите постъпващи в бюджета на общината да се използват за 
поддържането на мерите, пасищата и ливадите; 

5.4.) Мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд, за които са 
сключени наемни или арендни договори, не могат да се преотдават за ползване на 
трети лица. 

6.) Приема пазарната оценка за предоставяне под наем/аренда за индивидуално 
ползване на мери и пасища от общинския поземлен фонд за отглеждане на пасищни 
животни за стопанската 2016-2017 г. в размер на 6,00 лева/декар, изготвена от 
лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21“ АД и определя годишна наемна 
цена/цена за арендно плащане на декар за отдаване под наем или аренда на 
общинските мери и пасища на територията на Община „Марица” – област Пловдив в 
размер на 6,00 лева/декар. 

7.) Приема пазарната оценка за предоставяне под наем/аренда на ливади от 
общинския поземлен фонд за индивидуално ползване от стопани отглеждащи 
пасищни животни за стопанската 2016-2017 г. в размер на 7,00 лева/декар, изготвена 
от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21“ АД и определя годишна наемна 
цена/цена за арендно плащане на декар за отдаване под наем или аренда на 
общинските ливади на територията на Община „Марица” – област Пловдив в размер 
на 7 лева/декар. 

8.) Земеделските стопани могат да кандидатстват с общински имоти– мери, 
пасища и ливади за подпомагане по схемите за единно плащане на площ, след като: 

1. Сключат с Общината договор за ползване под наем или аренда на общински 
мери, пасища и ливади. 

2. Наемната или арендна цена при сключване на договори за наем или аренда с 
Община „Марица“ се заплаща в 14-дневен срок от датата на сключване на 
наемния/арендния договор за първата стопанска година, а за всяка следваща 
стопанска година в срок до 02 октомври на годината. 

3. При сключване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от 
държавния и общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в 
актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 
от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на 
земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не се 
дължи заплащане на наемна цена, съответно арендно плащане за една стопанска 
година от сключването на договора. 

4. Ползвателите, сключили договори за наем или аренда на пасища, мери и 
ливади от държавния и общинския поземлен фонд преди 24 февруари 2015 г., са 
длъжни в срок до 1 февруари 2016 г. да приведат договорите в съответствие с 
изискванията на чл. 121,  ал. 1 и 4 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица“. 

5. Ползвателите, които са одобрени по направлението по чл. 3, т. 3 от Наредба 
№ 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 16 от 
2015 г.), сключили са договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от 
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държавния и общинския поземлен фонд преди 24 февруари 2015 г. и всичките им 
отглеждани пасищни селскостопански животни и пасища са одобрени за 
подпомагане, са длъжни в срок до 1 февруари 2016 г. да приведат договорите в 
съответствие с изискванията на чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи при спазване съотношението за минимум 0,15 животинска 
единица на хектар, независимо от категорията. 

6. Договорите за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и 
общинския поземлен фонд, които не са приведени в съответствие в срока по чл. 121, 
ал. 38 или 39 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица“, се прекратяват от кмета на общината, съответно 
директора на областната дирекция "Земеделие". 

7. Условията на т. 5 и 6 не се прилагат за част или всички селскостопански 
пасищни животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, 
които са засегнати от тежко природно бедствие или епизоотии. 

9.) Договорите могат да се изменят по искане на наемателя/арендатора в срок до 
01 октомври на текущата стопанска година при условие, че е намалил или 
ликвидирал животните си с двустранно подписано допълнително споразумение към 
договора за наем или аренда към 02 октомври на текущата стопанска година за срока 
на договора. 

10.) В отдадените под наем или аренда мери и пасища – публична общинска 
собственост, за които наемната цена е заплатена и има сключен договор за наем или 
аренда се разрешава поставянето на временни постройки за отглеждане на животните 
от ползвателите при спазване разпоредбите на Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за 
строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, издадена от 
министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, обн., ДВ, бр. 85 от 6.11.2012 г., в сила от 6.11.2012 г., като за 
поставянето им наемателите/арендаторите подават молба до кмета на общината чрез 
кмета на населеното място. В молбата се посочва броя на отглежданите от 
наемателя/арендатора животни, номерата на поземлените имоти, върху които лицето 
желае да постави временни постройки за отглеждане на животни, брой постройки, 
предложение на кмета на съответното населено място.  

11.) Охраната на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост се 
осъществява от и за сметка на ползвателите. 

12.) Възлага на Кметовете по населени места да определят маршрути за 
движение на животните, пунктовете за събирането им и схеми на прокарите за 
отвеждане на животните до местата за паша и да уведомят пастирите. 

13.) Възлага на Кмета на Община „Марица” да организира изпълнението на 
настоящето решение. 

МОТИВИ: Във връзка с последните изменения в Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, (ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм., бр. 31 от 2015 г., изм. и 
доп., бр. 61 от 11.08.2015 г.), промените настъпили в начина на отдаване под наем 
или аренда на общинските мери, пасища и ливади за индивидуално ползване, 
отразени в Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” и с оглед 
предоставянето на мерите, пасищата и ливадите - общинска собственост за 

apis://Base=NARH&DocCode=4098&ToPar=Art37и_Al1&Type=201/


  

стопанската 2016-2017 година за общо ползване от населението и за индивидуално 
ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система 
на БАБХ, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.  

 
 

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

/А. Иванова/ 
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Присъствали  29 
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За  29 
Против  0 
Въздържали се 0 
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e-mail:obshtina@maritsa.urg

OETACT IJOBAI,IB
me,ry.: 032/ 907 800

Qtctxc: 032/ 95,l 934
web: www.maritsa.bs

VmeapmdoraM: ..
K.uem uu O6ruun

/ TUMN

fIPI)TOKOJI
l(nec 31.05.2016 r., are Bpb3Kac Perueuuellb 1rf, B3ero c rrporoKon J\b 3 or 17.12..201 5 r., ugv. hAon. c Peruenre

Nb 66, B3ero c nporoKor J\s 3 or 25.02.2016 r.; PerueHre J\b 99, e:elo c nporoKoJr JVs 4 or 24.03.2016 r.Ha O6C

,,Mapnqa" - o6lacr fLronAHe u PeueHue Ne 183, B3€rro c nporoKon Ns 6 or 17.05.201 6 r.Ha 06C ,,Mapuqa" -- o6racr
[IroeAHe B H3nbrHeHhe ua 3atroeeaNs PA -09 -450121 .04.201,5 r. Ha Kvera naO6urrHa,,Maphqa", u,r, 100, ar.5,rr
In3cn33 v 3arBrelur Ha co6crBeHhuH Ha xHBorHoBr,AH14 o6ercr'n c nachrlHa cercKocronaHcKr4 xHBorHr{,
perhcrpnpaHr e }4Hrerpnpalaran H$opuaqNoHHa crcreMa Ha EAEX, rtoAzLfrH 3arBneHhe e O6uhuara Karo )r(eJraeuu

Aa HaeMar Meprl H nacHula or O6ulrHcKhr no3eMJ,ren $ou4 no HaAac'rpaJlHara Rapra n KaAacrpirnH/Te perncrph Ha c.

fpa$ ZrHarHeeo
Ce ct6pa KoMr.rctrs B cl,craB :

Konrcrr B c'bcraB:

llpeaceAare,l: HH)K. flerup Mnuxoe-3av. KMer nl O6LurHa ,,Mapuqil"
L[,reHoee: I . Taur CraftKoecKa - Cr. erccnepr ,,()6rquHcKa (:o6cteeHoc-r"

2, XaHera ToAopoea - I-,r. cneuna,rnr:r ,,06uruH(lKa co6crBeHocr"
3. 14eaHrca Apa6apxueso - I-r. cneuhartllcr,,3anlura Ha norpe6rre,lHTe"

Koprucnsra 3anoLrHa 3aceAaHne r 9130 Lra(ra, cbc 3aAa.ia Aa o[peAenu Heo6xoAnN4ara 3a BceKH KaHAhAar

nnou or nacnura v Mepv no peAa Ha qJr. 37 u, as't.4 or 3CIll]3 u pa3npeAenn HMoThre 3a 3eM,'Ir4ulero Ha c. fpa$
hrHarneso. IIpn pa:npeAeJreHHero npeAhN4crBo HMa'r KaHAhAarH, Kor'ro Ao Aarara Hia pa3npeAeneHnero ca [or3BaJrH
cborBerHuTe HMorH no AofoBopl4 c H3TeKbJr cporc. OcraH€urhre Hepa3npeAeneHu hMo-r4 ce pa3npeAerrr no Bb3xoAru-l
peA, Karo ce 3a[oqBa or rHuara, Kohro rrpnTe)KaBar Hafi-uarrco )KHBorr4HcKH eAhHHI-lH.

Bcercn or LrreHoBere Ha KoMilchtra noAnHca AeKflapauuq, qo:

l. He e !,cBr,p3aHo rrr-le" rlo cN4r4cbra Ha 3axoHa 3a npeAorBparflBaHe H ycraHoBrBaHe Ha ronQlnrcr Ha HHTepech c

noAitrnTe 3aflB,reHHt 3a HaeMaHe Ha MepH H nachua or o6qnHcKhr no3ei\4J'reH Qou4 Atv c qreHoBe Ha rexHHTe

ynpaBhTenH hnh KoHTpo,.lHH opfaHil.
2. Hnrrta Marepaa,'reH HHTepec or pe3ynrarnre or 3aceAaHUe'ro.

3. Hrrt,ta qacreH HHTepec no cMHcr,ra Ha 3aroHa 3a npeAorBparflBane H ycraHoBrrBaHe Ha rcouQruxr Ha HHTepecH

or pe3ynrarHTe or 3aceAaHHero.

4.3aAt,lxasaceAana3nBtailnao6closrelrclBara,Kohroey3Har lal e:se Bpb3Kacpa6orarachBKoMr4cnrrra.
5. He e cBbp3aHo nHue no cMHcbra ua T3 c noilaJ'rHle 3arrlreHHr 3a HaeMaHe HaL M€pH H nact,trlla or o6ulilucrcNq

flo3eMreH $oHa ra,ru c qJ'reHoBe Ha rexHhre ynpaBHTeJil ilnH KoHrponHn rf,pfaHh.

CleA n:nurHeHHe Ha ropHHTe rlpoueAypu KoMr4c]rrra npHclbnh KbM pa3rre)KAaHe Ha 3arBreHHqra tro peAa Ha

TtxHoTo nocT'bnBaHe 3a HaceJ'leHoro MJlcTo.

KoN,r achqra

KO FICTATLIPA:
f . 3a saeuaFre Ha MepH h tacL4u\a or O6ulnHcKHr no3eMJlen SoH4 no KaAacrpzlflHara Karpra il KaAacrpanHure

perHcrpH ua c. fpa$ Vruutueeo ca BxoAr4pzLflv KaHAAAarure, Kar(To cJreABa:

- KaHAnAar J\b l. 3a Qurn.recKo Jrnue: 3EMEAEICKI4I IIPOI43BOALITEJI IIBAH PAH|EJIOB IIA"TIOB c
rrocroflHeH aApec c. fpaQ 14rHarueBo, yJ'r. ,,feopru ParcracrcH" N9 4

Cl no4a4eHo 3aflBreHHe c Bx.Ns 94-00-1419 or.1 1.05.2016 roAHsa 3a HaeMaHe Ha no3eMJreHH uMorl4 c HaqHH Fra

rpailHo nor3BaHe,,[1acru1e" no KaAacrpzuHara h:apra H KarAacrpuLnHHre perucrpn Ha c, I-pa$ I,lruarheBo 3a

OTINC)KAAHE HA NACHt]IHH }T(HBOTHH.

Kornrrcnrra o6crofiHo ce 3an03Ha c npeAcraBeHHTe or- KaHArrAarrTe AoKyr\.4eHTr.r (flprloNesne J\b I x'urnr

Hacrorruur nDoroxol.)

Заличени обстоятелства 
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД



EceKH KaHAHAaT n,nOU OT naCHUla A MepV, Cr,rr.raCHO nOAaAeHlJTe 3aflBreHl4
pa3npeAerH HMOrHre 3a 3eMniluero Ha c. I-pa$ 14rHarHeBo, KaKTO CJIeABa:

C,reA rcaro ycrarroBr.r peAoBHocrra Ha lroAaAeHr4Te noKVMeHrr4 KOMprCpIqTa onpeAenh Heo6xoAhMara 3a
h no peAa Ha qJ'r. 3'7 u, ast,4 or l3Cfl33 ra

PA3fIP'EIEIEH14
I.3A HAEM,A OT OTIO B 3EMJII4IIIETO FIA
3a QuruvecKo lTnue: 3EMEAEJICKLT IIPOI43BOAHTEJ I,IBAH p

I-pa$ l4ruarrdeBo, yJl. ,.I-eoprll Parouuc,r" rk 4, raxro cnetBa:
- florseaHil rro3eMreHn nworl4 c HTtl ,.flacilu1e", ,.Mepa',, ,,JlABaga,,- O6u 6pofi xnaoraHcKn eAl4nvut4:2 I e xhsorHoBbAeH o6ercr ,\q 4lg

Hopnaa IIM-[ sa XF.:21 0 axa 3a HMorH or l-J Karerophfl: 420 nt<aza
- Karo B3e npeABHA ropHoro 11 BbB Bpb3Ka crc 3aqe,teHrze Bx.,\b 94

HIEJIOB TIAJIOB c nocrorHeH aApec c.

Hrva.
-0063 s 3eMnhulero Ha c.fpa$ 14rHarueso.

HMorH or 8-10 Karefopnr.
- 141 9 or 3 1 .05.201 6 rc,AuHa, KoMHcnrra
I4BAH PAH|EJIOB qr{JIOB racxua or

fP EBO:

onpeAenh Aa ce npeAocraBnr Ha: 3EMEIEJICKI,I IPOI,I3BOAII'T
O[1O :a cpc)K or 5 cronaucxn roAl4Hh, KaKro cJrenBa:

iloreu,reu nvorNl fl,rout:a
HaeN4aHe,

cto6pareH

ac.lr 37

',|. 
a]r 4 or'

3Cn33
lxal

Haqns Ha

rpailHo

noI3BaHe

Onnc Ha BHroBere u

o6enr (nocrorHeH o6err
14HTerpHpaHaTa H

.}fI "[/\T1{H PAHT E":

IIacil ulH tl )l(H BoTHl.l, oTfnexAaH u B )Kr1 BOTHOBbAeH

Xe 1780600013(4198-0200), perncrpnpaH B

Ha cilcreMa Ha EAEX.

Bilrose
naciluHil
)KH BOTHh,

cr,r-:racHo.6 2 a

or llP rra 3C1133

losettaor6eo2.l
Meceua

6pofi

X(14BOTH HC

Ktl

CAti.HAUU

no BilAoBe

)Kh lloTH tl

Hopva

IIlr4JI :a
XE-rar 8-

I()

(ara Ha

x:E)
I 7806 6 | 2-qacr or
i45867 v2 s

ceBepHaTa qact

cgo6onHh, xoii ro
crropert Cnncr,r
ll3[i ue rronaaa s

c.|lot

I 7806 6l 5, xoillo
crropel Cnrcrn
fl3fl rie flonaaa e

c,rot

[opa4r.r roBa, qe qacr or pa3npeAeneHure 3a HaeMaHe or 3EMEAEJIC]K
tlAJOts hMorr4 He flonaAar B aKTyiuIHhr crteunar.lH3hpaH cJ,loil no rtJr.

2015 r. 3a Kpfirepv Hre 3a Aonycrl4Mocr Ha 3eN4eAeJrcKilre rrJtoulu 3a noA
nJrou_1. He ce lT,JllKh HaeM 3a ntpBaTa cTonaHcKa foAHHa.

C,reA n:nr,,lHeHne Ha npoueAyprTe no pa3npeAerLrHe Ha Heo6xoAhN4a
N4epH rf o peAa Ha qt.37 h, ar'. 4 or 3CIl33 3a 3eMJ,u1luero Ha c. l-paQ l,lr

IIPOI,I3BOAIITEJI I,IB,A,H PAHI-EJ'IOB
ar'.2 ot Hape46a J\ir 2 or l7 $eapyaprz
faHe no cxeMil il N4epKU 3a rrJraLuaHe Ha

a 3a BceKH KaHAHAaT nnOU OT nachua h

KON4hcl4flTa npeAflafa Ha KMeTa Ha
06utnHa ,,Mapkqa" 3a HaeMareJrH Aa 6bAal 06rBeFlH KaHAhAarHTe, on HH B fopHoro pa3npeAeneHhe.

Konrvt cnsra rpurulrcqn pa6ora Ha .... ...2016 r., Karo
O6utraHa ,,Mapuqa" Ha .... ....2016 r. e l6:00 eaca.

HacToflulHt npoToKon Ha Kt,reTa Ha

TIPEACEAATE"TI:

TIJIEHOBE: l. 2. )ItarH oAopoBa 3. trIeaH
Заличени 

обстоятелства 
съгласно чл. 2 от 

ЗЗЛД

Заличени 
обстоятелства 

съгласно чл. 2 от 
ЗЗЛД

Заличени 
обстоятелства 

съгласно чл. 2 от 
ЗЗЛД

Заличени обстоятелства съгласно 
чл. 2 от ЗЗЛД



KAH)\MTATVTE

l. Konrae or AoKyN4eHT 3a caN4oJr 14rrHocr :a QHrravecKare rIua; Kofi14

AOKyMeHT 34 CaMOIt4qHOCT h HOTapHaJIHO 3aBepeHO nbJlHOMOulHO

nbI Hol\40tlle HoT0 n Hue;

2. Konue or a0r(yN4eHr 3a perucrpaunr, Kapra 3a

EyJICTAT 14 yaocroBepeH14e 3a aKryanHo cbcroflHue,
r{Ae Hr h0 il Kaqn R

Koraro Qr:urec
nu(e e pefucrpHpaH0 Karo 3eN,leAencKil np0fi3BoAHren;
3. Konrae or aoKyMeHr 3a perhcrpauHr ustn EVK ra ropuAraLrecKoro Jr H

ET, ct,rnacHo qn.23 or 3arosa 3a lbproBcro4t per14clbp;
4. Konrae or aoKyMeHT 3a car\4oJrHr{Hocr Ha Qu:nvecroro n

flpeAcraBnRBauo rbproBerra npil npoBexaaHero Ha npoueaypara. [orcy
3a caMorurrHocT 

'1 
HoTapuaJrHo 3aBepeHo nbrHoMouIHo, KoFaTo TbpfoBe

npeAcTaBnrBa oT trHue, pa3lHttHo oT ,'ruuaTa hMaulr4 npaBo
rr peAcTaB fiTen cTBo;

5. f,orcyveHr 3a perucrpauufl Ha

cencKocToIaHcK]'t xnBOTH14,

XII BOTHOBbAC H

pef ilcTp l,rpaH h

o6ercr c nacn
e hHrerprapa

rzHSopuauuoHHa cr{creMa ua BAEX;
6. Aorcyr"reHr or KoMnereHTHHTe opfaHu 3a r14ttca Ha:

o [aHt,vHr..'r 3aAbrxeHHr KbM 06utuHa
nocroflHeH aapec 3a Qn:uvecxoro JrHue

,,MapilL1a", KbM o6uluHara
uJrv no ceAan u u-(e H aApec

npaBreHfie 3a topHAl4qecr<oro nraue r ET;
. 3aat,rxeuue rbn At, aeeu $oHg 3euelerne;
r 3aAr,rxeHile KbN4 AbpxaBHilt t4 06uilHcr(Ht no3eN4reH 0oHa u 3a 3eN4

q,r. 37a a,r. 3 r. 2 or 3flC33.
no,[a,[.eHoTo 3ar BJreH he

Hefo KoHcTaThpa,

I ao Vll rareropnr;
Vlll ao X Karerophr,
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OEJIACT TIJIOBNUB
mer.: 032/ 907 800

Qarcc: 032/ 95 1 934
web: www,maritsa.bse- m a i | : o bs htinaet) mari t sa. o rc

Kuem na uHa')
/ [nM, P NBAHOB/

IIPOTOKOI
/,* na. r

AHec .....!,9:.y!..'.......".2016 r., e h3n'brrHeHr4e Ha 3anosea Ns PA - 09 - 450121,04.2016 r. na Krvrera Ha

O6ulr,rHa,,Mapnua" il BbB Bp'b3Ka c Peueune J\e 14, B3ero c npoloKon r\{c 3 or 17.12.201 5 r., HsN,I. a Ao[. c

Peurenre J\b 66, B3ero c rrporoKon Ns 3 or 25.02.2016 r. ra PeLueHue J\q 99, esero c nporoKon Ns 4 or 24.03.2016
r. na O6C ,,Mapfiqa"- o6lacr flroeAhe 14 3ag,BreHur Ha co6crBeHUurl Ha xhBorHoBbAHl,t o6exru c nacalrlHh

ceJlcKocrorraHcK+r )KnBorHh, perr4crpupaHr s I4HrerpripaHara nuQopvaur,roHHa chcreMa Ha EAEX, xenaeul,H Aa

HaeMar Mepvr t4 flacuula or O6uluHcKl4r rro3eMneu QoHg fro KaAacrpanHara Kapra A Ka1aarpanHfire pert4crpti Ha c.

Crcyrape
Ce cr6pa KoMr.rcuq B cbcraB :

Kovucnr B c'bcraB:

flpelcelare,r: IJHX. flelsp M14Hxoe-3aN4. KN4er Ha O6ulnua ,.Maphua"
t{reHose: l. leczcnaaa KruHrcauoea - [rapercrop Ha AhpeKuhfl ,,06u1uHcxa co6creeuoct"

2.Tans CraftrcoecKa - Cr. eKcrlepr,,06u1nHcrca co6ctseHocr"
3. XaHera To4opoea - f,r. cneUnarvar,,06uluHcrca co6c.rBeHocT"

Korrlncn.sra 3anoqHa 3aceAaHue e 9:00 qaca, cbc 3a!:aqa npn HarvL)ve Ha ceo6oAHr4 trnorrlH or o6ulzHctc.tg

no3eMrreH tfoH4 ua O6qzHa ,,Mapnqa" Aa n3B'bprx14 AorrbnHhreJrHoro t4 M pa3npeAeJ'reHue B r3rtbJlHeHlae Ha ril.37
u,at.'7 or 3Cfl33 Ao H3qepnBaHe Ha 14Morrzre or o6uluHcrns no3eM,'reH {oH4.

Kovucusra

KOHCTAT[IPA:
I. Ha repnroptflTa Ha O6uIzHa,,Mapilqa" HgNra ceo6o4uN o6ulnHcKH Mepu, fiacnqa v rABap.A, o4o6peua c

Peruesae Il! 14, B3ero c rrporoKoJr Jtlb 3 or 17.12.2015 r,, r3ur. 14 Aon. c Peueuvte l\b 66, B3ero c nporoKon }lb 3 or
25.02.2016 r. w Peureuue Ns 99, B3ero c nporoKon Ns 4 or 24.03.2016 r. na O6C,,Mapwta"- o6racr fhon4ue
3a flpeAocraBrHe noA HaeM 3a cronaHcKara20l6-2017 rolvtua3a uHAt4BALyanHo noJ'r3BaHe.

C,'reA H:n'bJrHeHne Ha ropHara npoueAypa KoMHcHrra npeAnara Ha Kn,tera ua O6r-qnua ,,Mapuqa" 2a ce

nphnoxar ycnoBurra Ha qr. 37 n, at.7 or 3Cfl33 3a AonbrrHr4reJrHo pa3npeAeneHue B cbceAHo 3eMJII4ule, Koero

TIPEACEAATEJI: HHKOB

l. necnc.na9JIEHOBE: K,ruHraHoea

Заличени 
обстоятелства 

съгласно чл. 2 от 
ЗЗЛП

Заличени обстоятелства 
съгласно чл. 2 от ЗЗЛП

Заличени обстоятелства 
съгласно чл. 2 от ЗЗЛП

Заличени обстоятелства 
съгласно чл. 2 от ЗЗЛП

Заличени обстоятелства 
съгласно чл. 2 от ЗЗЛП
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e-mail:obshtin

flpe4ce4arer: HH)K. llelup M H HKcle

t{reHoae: L necHc,raea K,qhFrrcatio

2.Taus Crafircoecrca - C

Kovuclrsra 3anoqHa 3aceAaHlie B

frJroul or nacHula v Mep|"i. flo peAa Ha Ll

I,{ruarueeo.

noAar'lH'fe 3aflBneHHt 3a HaeN4aHe Ha

)'npaBHrenH hnfi KoHrponHH opfaHh.
2.llsva MarepHa,'teH uHTePec or
3. HqNaa qacreH HHTepec no cMHc

oT pe3y,lTaTuTe oT 3aceAaHHeTO.

AP14 IIA" -
"Maplaqa" 5J A

mantsa.org

o6JIAC'I TIJIOBtrrlB
trlt€n.! 032/ 907 800

r,barcc; 032/ 951 934

web: www.m?ri1sa.bg

3.I4eaHxa Apa6a4xneaa fl. c neur a,r rcr ..3aulrzla ua norpe6 l4TeJlATe"

:50 Lraca, cbc 3a1ava ,qa ofipeAenn seo6xoAltMara 3a Bc)eKt{ KaHAhAar

37 u, u-t.4 or 3Cfl33 h pa3rpeAenu HNlorure 3a 3eN4,'ll4uero Ha c. I-paQ

JITATHTC OT' 3ACCAAH hCTO.

ua 3axouar 3a npeAorBpa'I'i'rBaHe H ycraHoBtBaHe Ha xoH$lnxr Ha uHTepecH

4. llaab,rNaaa ce Aa na3H E rahua TorrercrBara, KoHTo e y3Friur lal srs Bpt'3Ka c pa6orara cH B KOMt4cl4sra.

ua T3 c no,qilflHTe 3atB,'reri[.1t 3a HaeMaHe Ha Mepu h naclz,u\a or o6ulnHcKHq5. lHe e cBbp3aHo JIHUe rto cMHCt,.rl

no3eMIeH oOHA HnH C tl,leHoBe Ha TexHH

CreA n:ntlHeHHe Ha ropHHTe n

]'gxHoTO nocTbnBaHe 3a HaceneHoro M

Kouzcrrra

Bcexr or qJreHoBere Ha KoMHcl4tla oAnHca AeKnapauH9. qe:

I . I-le e ,.cBbp3aHo rhue" ro cMHcb,rl Ha 3aroHa 3a npeAorBparflBaHe H ycraHoBtBaHe Ha KoHQnilKT'Ha uHTepecH c

pn v't nae1Lua or o6ulttt1cxur no3eMreH SoH4 u,rn c qreHolle Ha rexl{HTe

Vmarcpwioruttti ;.
K.ue m n a O 6 u4 unii t' Mgfu qa "

/ trI4MUTb.P NBAHO

IIPOTOKOI .II

naec 27.04.2016 r., B H3nb,rHeHHe 3anoeeA Ie PA - 09 - 4.i0l2l.04.2016 r' Ha KIvera rra O6utuna ,,Mapuqa" n

BbB Bpb'lKa c PeuteHne Ne 14, B3ero c I roKoJl Nb 3 or 17.12.201 5 11., r:v. H Aon. c PerueHne Ns 66, B3ero c nporoKon

.t\lq 3 or]25.02.2016 r. u PerueHue Ne 9(), 3ero c npoloKoJl Ns 4 or 24.03.20l6 r. Ha O6C ,,Mapraua" - o6lacr fhoeAlae

H 3aflBJreHng Ha co6crBeHllul4 Ha )KH HN o(5ercrn c nachul,tdH ceJlcKocrotlutHcKl4 )Kt4BorHH) pel-ilcrpupaHH B

I,lurerpnpauara NH$opuaunoHHa cHcre a na EABX, XeJIaeUIh Aa HaeMaT Mepil Ll naCI4x1a or O6uluHCKHt no3eMneH

(lon4 no KaAacrpanHara Kapra A KaAae

Ce ct6pa KoMtrcns B cbcraB :

Kovttcur B cbcraB:

HTe perhcrpn Ha c. fpar| I4rHarraeeo

M, Kr\,rer Ha O6ulnHa ,,lVleLpHqa"

- !nper<rclp Ha AhpeKuHl ,,06ulnHcxa co6crseHocr.'
eKcnep'r,,06uluHcxa co6clseHoc.r"

ynpaBnre,nH HnH KoHTponHil opfaHH.

Aypl4 l:Ol\4hcHRTa flpHcTlrlH KbM pa3fnexAaHe Ha 3aflBJleHHsTa nO peAa Ha

KOHCTAT'LIPA:

I. lla uaevaHe Ha MepH Lt nacrlua,or O6utrHcKht no3eN4Jrs6,tpoHA no KaAacrputrHara Kapra h KaAacrpan HHTe

perhcrpr4 Ha c. fpaQ HrHarheBo ca e H KAHA]4AATilTC. KAKTO C:ICABA:

- KauAntar L\b l. 3a Qn:urecKo,rrue: 3EMEAEICKil IIPOII3BO,II{TEJI JIATI'IH PAH|EJIOB |EHOB c

3ar HaeMaHe Ha no3eMJreHl.r Hr\4oTH c HarqHH Ha'rpafruo
pr3rhcrfpH Ha c. fpaQ l4rHarileeo 3a ,orrJlexAaHe Ha

Konucnsra o6croilHo ce :lano3Ha c npeAcraBeHhre or KaFlAHAarhre AoKyMeHrrz (flpn,'roxesue Nb I rctvt

Hac folrunfl npororco,r. )

Заличени 
обстоятелства 

съгласно чл. 2 от 
ЗЗЛД



CreA raro ycraHoBI'I peAoBHocrra Ha iloAaAeHHTe AoKyMeHrI'l'

BceK}lKaHA}lAaTnnouoTIacHU.tll14Mepl,|,cbrJracHonoAaAeHhTe3a'BIeHH'

Fra3npeAenH HMorHTe 3a 3eMr'lhrueTo Ha c. I-pa(1 14rHarHeso. KaKTO CJIgABa:

KoMHQI,Itra onpeAenu Heotixc'Arlaa'ra ra

H ro peAa Ha qr' 37 v, at, zl or'3Cfl3!i l,r

trAt3 IIPEIEIEH
EMAHE HA TI A I'IO B 3EMJIIT VI

3a eurnue,cKo n'ue: 3EJIIEAEJICICII npblt3BOAI4 EJI JIATHH PAH|EJIOB .EHOB c nocro'HeH aApec

c. fpa$ l,lrHarheeo, yr. ,.,-fleop" Ils 127, narcro cneABa:

[Iorgea'H no3eMJleHH uMorr,r c H]'fl ,,flacHU1e",,,Mepa",,,JIHBa4a" - [loseNlreHH HMorH c HTII ,,llacnule" c

o6uta nlour or 153,500.qKa roA HaeM'

o6ur 6poil xHBoTHHcKH eAhHHuh: i5.250 B xhBorHoBtAeH ot5err Ns 1780600013(4198-0?'00) B 3e^4tl,Urero Ha

c.l-pa$ 14rHarheeo. Hopva IMr :a xE: 516.000 AKa 3a HN4o'r-H or l-7 KaleropHq; 1032'000 AKa 3a un,|orn o'r 8-

l0 xareropur.
Karo gse flpeABHA ropHoro h BtlB Bpt,3Ka ctc 3araIeHne Bx'J\b 94-00-743 or l0'03'20 l6 roAuHa' KoMr4cl',lqTa

onpeAenH Aa ce rpeAocraBrr Ha: s:evlE:4EJICKI4 IIPOI43BOAI4TEJ.I JIATI4H PAH|EJIOB rIlHoB nact4ura

or 01@ 3a cpoK croraHcKu.re2"0r6-2017 r.;201'l-2018 r.;2018-2019 r';2019-2020 r' 2020-20211 t''' rcetrro

CJIEABA:

flopa^n roea, qe qacr or pa3npeAeJ.reHUt 3a Haerr4aHe or 3EME,4EJICKI{ IIPOU3BOAI'ITIIJI JIA:[I4H

PAHIEJIOB |EHOB r4Mor He nonaAa B aKTyaJrHHrr creuMul'll43hpaH c,roil no qJl. 5'an.2 or Hapegfia 'Ns 2 or l7

$eopyapn 2015 r.3a KpurepHHre 3a AOnycrHMOCr Ha 3eN4eAencl(nre rlrouut4 3a noAnoMafaHe rlo cxeMil4 t'l N4epKH 3a

nrauaHe Ha flrotq, He ce AT,JI;)KH HaeM 3a cronaHcKara2016-201'7 r'

C,reA ra:nr,lHeHue Ha flpoueAypuTe no pa3npeAertHe H

IPEACEAATEJI:
/\

i\

li*'c ,,a Bn,oRcte tt 6pttr ttacttLttttt't xl'lBorHli. o'rrre)K,laHH B xllllol'l-loBhaeH

o6cx r ( ttocr os uctt o6cr t) Nr | 7 806000 I 3(4 | 98-0200)' perrclpr'tpaH B

L4 r r rer-pupattar a n H$opuaur'roH na cHsteMa Ha EAEX,

3fl,'tA]'t'lH IPAHf EJIOB |EHOB

flo:eu,retr uuor Nl Kale ropu n IlrtoLu'ta

Harc Nt aHe .

cro6pateu
acq,r 37

n, a,r 4 or
3Cn3:l

lu<al

llaqnrr na

rlaililo
iloJr:]Ba Hc

Mec rrttct

B r.raoee

naciluHtl
}}{HBOTHH.

cl,rracHoN2rl
or lll) Ha 3Ctl33

KoeOrqheHl

la
nprlpasHrBaHe

HA

clol gsHlit

BI1]I AilBOl Bil

rtu IXE

tj poh

XHBOTHil OT

NCCKil BUA IlO

CnpaBKa 3a

oTTnex!aHr

XIBOTHh U

na*n nM,rl

Epoii

X14BOTI4HC

Kh

eafi H 14 url

no Bl4aoBe

)t(hBOTH14

llopva
tlMJl ra

XE-rar
| -'l

(AKa Ha

XE)

Hopva

flMJl ra
XE-rar 8

ll
(lrra ua

}l(E)

| 86,592 axa e

3anaaHara qacr Ha

llhNrl78066l,l.
ro[ro cnopea
Cnrc'ur< [l3fl ne

nonaaa uenht B

crofl

| 86 592 ll ac r ure 6t,l
rEPEH

Oerle-N4aiKh rta,l.

l 2 weoeua

0 15 t7 2.550 r0 000 2Cr 000

()sue-vai:intt o-t

\4ec I Hll

(itB roxr-oH H t'i )

nopoau -saA l2
Meceua

0 l:i0 28 32.100 l0 0tl0 20 000

O6uro: | 86 592

VJIEHOBE:

HHKOB

3. I4eaH pa6a4xruena

Заличени обстоятелства 
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Заличени обстоятелства 
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Заличени обстоятелства 
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Заличени обстоятелства 
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД



NCTABCHH OT KA

11 Aot( CHTil

" B c. fpad hrHarneeo

l.Konne or aoKyMeHT 3a caMonhqHocr 3a 3HqecKHTe nuua; KoIl

aoKYMeHT 3a caMorht{HocT M HOTapilanHo 3aBeDeHo n'bnHoNlOlUHO

nbr HoMou.{eHoTo n uue;
2. Konre or AoKyMeHr 3a perl4crpauht, Kapra 3a HAeHrtlQhKauilr

EyJICTAT h yAocroBepeHhe 3a aKryanHO C'bCrOflHue. Kofaro Q143hqec

Jruue e perhcrphpaHo Karo 3eMeaencK'1 Itp9!9q94ry
3. Konra oT AOr(yN4eHT 3a pef !.tcrpauilf h,lfi E14K 3a FOpt4aHqecKoTo Jlt4

ET. ct,r,racHo qr. 23 or 3a

4. Konre or aoKyMeHT 3a CaMonuqHocr Ha Qlrnuecroro -t

npeacraBnrBauo tbpFoBeua npu npoBexaaHero Ha npoueaypara' ,[,oxy

3acaMo,'lHt{HocTHHoTapilaIHo3aBepeHonbIHoM0lllHo,KofaToTbpfoB
npeacraBntBa or Jlhue, pa3rtltlHo or nhLlara HN4atuh npaBo

N DCACTA B HTCN CTBO ]

5..[,or<yveHr 3a per ilcTpaLIllfl lla iti li B O T il O Bb.rte ft

per-llcrphpaH!1
o6e xr c flac
e VlHrcrpt4pce.rlcKocTonaHcK14 xhBoTH14.

N4AUUOHHA CHCTCN4A HA FJAEXI

KON4nereHTHUTe OpfaH14 3a rhnca Ha:

ruH t4

HAla

o AaHt qun 3aab,txeHHr KbM 06ulnua
IocrorHeH aapec 3a Qu:ruecroTo n]'lue

,,MapHua", KbM 06uuHar
vIA rlro ceAan14llle H aApe

floaBJleHne 3a topnau'lecKoro nr'rue n ET;

t.ra cbritacHo flo/laleHol0 SatBJleHHe ll

tox(eHle Nl 3 tct,tr.t Hefo KoHcrarlpa, q0

.,, aKa or I ao Vll rareroPnr:
,rtr<a or Vlll Ao X rareroPrn

. Jaa'bJ.lxeH he K'bl\4

o 3aar,,rNeHile K'bM A'bpxaBHLlt
qr. 37s an. 3 r. 2 or 3tlC33

bpxaBeH ou,l 3evege,rue;
u o6uluHcKr4t no3ei\4rreu rfout 14 ia 3e



OFIUI4HA "Ml A P ll U A" - OE;JIACT IIIOBAI'IB
flroerraB, 6yr, "Mapuqa" 57 A

e-mail : obslrtina(@maritsa.org

men,: 032/ 907 800

tparcc; 032/ 951 934
'web: www.maritsa.bs

V menpued a6 oJtt : 1, .,,

Kue m n a O 6 u4uuQ"(M,ilp tr [4tq "ii,:

/ tr n M A Tb P l.lt BA,H 0 At/

TIPOTOKO.II

iluec 27 .042016 r., B H3nb.rHeHhe Ha 3anoeea J\s PA - 09 - 45(ll2l .04.2016 r. na Kvera ua 06u1rua ,,Mapuqa" h

B1,B Bpb3Ka c PeueHre Nl 14, B3elo c npo'foKoJr Ns 3 or 17,12.2015 I'., tasv. H Aon. c PeueHue Ns 66, B3ero c tllloroKon

Ns3or25.02.2016r.n PeureHueJVsgg,eserocnporoKonl\!4or2,+.03.2016r'.HaO6C,,Mapuua"-oSracrfl,ron4un
v 3aflBreHng ua co6crBeHhuH Ha xtzBor'rHoBr,AH14 o6exru c nacHLrlHH ceJtcKocronaHcK]1 )KtiBolHH, perno'fpt4paHh B

hnrerpnpaHara nH$opr',raunoHHa chcreN4a Ha BAEX, xeraeuh Aa Haet/ar MepH H nacilua or O6ulnucKHjr tto3eN4leH

$oug no KaAacrpaJlHara Kapra H KaAiacrpa,rHnre perncrpr Ha c. Crpoescr

Ce ct6pa KoMIrcLtfl B ctcraB :

KovNcnq B cbcraB:
llpegce4arel : H H)I(. flerup M h H xoe-3iaM. KM e'r ua O6ulr Ha,,M apn u,a"
LIreHoae: l. lecucnaaa IOrnHraHosa - /{rapercrop Ha AHpeKqrr ,,06u1aHcKa co6crseHocr"

2.Taun Crailrcoecra - Cr. erccnepr,,06uluncrca co6creeHocr"
3, heanxa Apa6a4xueaa -- . cneuhzLrucr,,3aurra Ha norpe6nrerHre"

Konrcrsra 3anoLrHa zacel.anue, s ll 0 qaca, cbc 3aAaqa Aa onpeAenr ueo6xoAl.tMarit 3a BceKt4 KaHAhAar

nnou or nacuLqa H Meph no peAa Ha qJr . 37 vt. ttt,4 or 3CIl33 il pa3rpe!,enil HN4orilre 3a 3eMrHllero Ha c. Crpoeeo.

Bceru or qi'reHoBere Ha KoN4Hcl,ttra n(lAnHca AeKnapatlilt, qe:

l. He e ,,cBbp3aHo,'lHL1e" no cN414cr,ra Ha 3axoua 3a npeAorBparflBaHe il ycraHoBtBaHe Ha xou$lurcr Ha t'ttJTepecfi c

noAaJrHTe 3agBJreHHr 3a HaeMaHe Ha N4el)H n nacw\a or o6u{uHcrKrt no3eMJreu SoHa Arvl c Lt,qeHorte Ha rexHHTe

ynpaBHTenh ilnH KoHTponHH opfaHH.
2. Hsua MarepHaneH HHTepec or pe3)/JrrarHre or 3aceAaHhero.

3. Hntra qacreH hHTepec no cMl4c'bJlar Ha llaxoHa 3a npeAol-BparflBaHe v ycraHoBtBaHe Ha xcHQ,ru rr Ha HHTepech

oT pe3ynrarHTe or' 3aceAaHHero.

4.3aAtrNasaceAana3hBtafiuao6crorrr:rcrBara,Konroey3Han lal eaeBpb3Kacpa6oraracilBKoMlnot4flTa.
5. He e cBbp3aHo nHue no cMr.robra Ha T3 c noAanHTe 3alBr'reHhr 3a HaeMaHe Ha Mepu A naavtu\a or oCiL{HHcrcn.fl

no3eMreH $oq ra,ru c qJreHoBe iHa rerxHr4T,e ynpaBhrenH HJIH KoHTpoJIHH opraHH.

C,reA u:nrlHeHye Ha ropHrhre flpouioAypa KoMHchrra npHcrbrrH rK'bM pa3rJte)KAaHe Ha 3atBrteHHtra IIO peAa Ha

TflXHOTO nOCT'b[BaHe 3a Hace,letlOTO Mtcro.
KoN,thcHqra

KOHCTAT]I4PA:

I. 3a uaenaHe Ha Meph H nao,rl1a or O6utraucKhr no3eM,reH QoH4 no KaAacrpa,[Hara Kapra 14 KaAac:rpilJl]tHre

perucrpu ua c, Crpoeso ca Bxollapzur14 K:aHAhAarHTe, KaKTo cr'teABa:

- KaHAuAar nb l. 3a Qurnuecro nlrqe: 3EMEAEJICKI4 IIPOII3BOAI4TEJI TIDAOP IIHVIIITIPOB
PyCIIHOB c nocrotHeH aApec c. Clpc,eeo, y,r. .,Tperu urapr'' Nl 5.

C noAaAeno 3arBJreHHe c Bx.JVs 94-00-145(l) or 10.03.2016 roAnHa 3a HaeMaHe Ha no3eN4reHLh HMorH c HairHH Ha

rpafiHo noJl3BaHe,,flacuUle" no Ka4aclpa,rHara Kapra Lr KaAacrpiulHr4're perHcrpr Ha c. CrpoeBo 3a orrJIe)XAaHe Ha

NACHTUHH )KHBOTHH,

Kovucnnra o6croilHo ce 3an(f,3Ha c npeAcraBeHure or KaHAH,AarHre AoKyMeHru (flpraroxenue J\b I xt,nr

Hacro,t lIHg npororcon.)

Заличени 
обстоятелства 

съгласно чл. 2 от 
ЗЗЛД



cleA raro ycTaHoBr4 peAoBHocT"r'a Ha noAaAeHH're AoKyN{eHItl,

BCeKH KaHAHAaT nnou oT tlacl{ua h lv{epH. cbfJtacHo noAalleHilTe 3AfrBneq4fl

pa3npeAenil HMorhre 3a 3eN4JlHuero Ha c, Crpo'eeo, KaKTo cIeABa:

KoMI,lcl4[Ta onpeAeJIH Heo6xoAhtltara sa

il no peAa Ha Ltn. 37 u, att.4 or' 3Cfl33 r

PA3I TIPEIETETII,I

I. 3A HAEMAIIE IIAIIACTIIIA olr o.IIo B 3EM"rI{IIEro Ht€'9Il9.Ei=9'
t. 3a Qu:uqecKo n^r., 3EMIIAEJ]CKI4 TIPOI43BOAI4TEJI TOAOp AI{M}ITPOB Py(II4HOB c nocrorneu

aApec c. Crpoeeo, y,r. ,,'l'peru vapr'" Nl 5, rcarcro cJIeABa:

llor:eaH14 no3eMJrleHH HN,torh c H'I'il,.[1acnu1e",,,Mepa".,,Jllnea,1a" - flo:euleuu Hl\4orn c HTll ,,[Ilaouule" c

o6rua nroul or273.683 AKa IroA HaeM.

O6ur 6poil xnBorr4HcKh e,AnHr.rul4: l 86.000 B )r(HBorHoBtAeH o6err Ne 4197-0047 u o6ew.Ns 6987400009)4 197-

0164)o3eMn,qerouac.Crpoeeo.Hopr,raIIMII:a)[(E; l860.000ara3aHMorHorl-TKar3ropHt; 3'120.000Arca

3a ilMorH or 8-10 rcareroPrnr.

Karo e:e rpeABhA ropHo.fo H B.bB Bpb3Ka crc 3aqe,reHrae Bx.J{s 94-A0-745(1) or 10.03.2016 roaHHa, KoMHcHflra

onpeAeny Aa ce lpeAocraBnr Ha: 3EIWEAEICKLI [POH3BOAtr4TEJI TOAOP AI'IMI4TPOB PI/CI{HOB

nac4ua or.O1O 3a cpoK cronaHcKHre 2016-2011 r.:201'7-2:"018 r.; 2018-2019 r.;2019-2020 r.',2020-2021 r.,

KaKTO CneABa:

llopa4n roea, qe qacr o'r pa3npeAeneHht 3a HaeMaHe or 3EIMEAEJICKII [POI43BOAI4IT1F]J| TOAOP

4UnlUffOBPyCI{HOB nvoTHenonaAaBaKryanHHflcneUhzl,'lH314paHc,rofinoqJl.5,at.2orHape,16ieNe2or
l7 $eepyapn 2015 r.3a KpHTepHhTe 3a AonycrhN4ocr Ha 3eN4eAeIcKHTe nJloulH 3a [oA[oN4afaHe flo cxl::Mt4 H MepKH

3a nnauaHe Ha nnou_l, He ce AbJt)KH Fta(3N4 3at CrOnaHCKaTa20l6-2017 r.

CleA u:n'ulHeHile Ha npoU(3AypHTe no pa3npeAenrHe Ha seo6,xoAuMara 3a BceKH KaHAI4Aar nnou or rlacHua H

Mepil no peAa Ha ,n.31 
^, ^. 

4 or 3Ctl33 3a 3eMnhulero Ha c. Karemoeeu KoMhchflTa npeAnala tta l(ruleTa Ha

IPEACBAATEJI: nux. Ile'rr

y'lpa6agxnera

E:

flo:ev,reH hMor Ns Kareropnr il,rour:a
H ae M aHer,

cr,o6pa:e*t

a 0,r,1 37

n, ra-r 4 or
3Cn33

lxtt/

l iaq nn Ha

rpailHo
IonSBaHe

MecrHocr Onnc Ha BhaoBere r 6por nacnu.IHt't )l{l4BorHH, orr/re)KjlaHu B xhBolHoB't'A€H

o6exr (nocrorueH o6eKr) N1r 4197-0047 H o6errNr 6987400009)41 97-l)164).

perilcrphpaH nr hHrerprpauara nn$opvauloHHa ct-tc1'0Ma Ha BABX.

3|r'roAoP jll,lM t{TPOB PvC14HOB

Br,Lose

n ac h lILH l.l

)KhBOTH h,

crrnacHo fi 2 u

or /lP Ha 3Cfl33

KoeOhuileHr

3a

nplpaBHr BaHe

HA

C!OTBETHM'

att )KHaol_HH

(bM I)KE

6 poii
XilBOTHI OT

BCEKh BIA NO

Cnpaaxa:a
OTTNEXAAHH

xlBoIHh h

xaru [IM,l

Epoil

xt4BoTHtic

Kh

eaH H rl ull
no BhAoBe

)Kh BOTH I4

Hopua

TIM,TI :A

}KE-rar
t-7
(aKa Ha

)I(E)

Hopua

lM,rl ra

)t(E-rcar' 8-

l0
(irxa Ha

)r(E )

69874 107 30

KoilTo cnopeA

Cnuctr< fl3fl ue

rlona.la lle,'lHfl B

Crlot

t2s 795 II ac ].i ule 6O3A,l1,K foge,ra Haa 2rl

Meceua-Mtfl K(l

| 000 87 87 000 l0 000 2Cr 000

Oeue-Ma[Kh Haa

I 2 r'leceua

0 150 660 99 000 t0.000 20 000

06uro: t25 7tt5

TIJIEHOBE: TiAilKOBCKA 3. LIaa

Заличени обстоятелства 
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Заличени обстоятелства 
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Заличени 
обстоятелства 

съгласно чл. 2 от 
ЗЗЛД

Заличени 
обстоятелства 

съгласно чл. 2 от 
ЗЗЛД



h:ucxyeurn aoKVMeHTH flpeacraqeun or KaHAilaarilre

IM

'r.o,
l.Konue or aoKyMeHT 3a caMoJlilqHocr ra djn:nuecKilTe rHtla; Kon
AOI(yN4eHT 3a CaNIOJTilqHOCT 11 HOTaptlaJHO 34BepeHO nb.itHoN4orttH
ynbnHoMoLueHoTo nHue;

eor
r Ha

o#
2. Konrae or aor(yMeHl 3a perHcrpaurlfl. tiapfa '\a r.r,.relrruQrlrartu
EyJICTAT H yaocroBepeHHe 3a aKt')anHo cbcroFHHe, Korat'o rlurnqer
nuue e pefr4crpHpaHo Karo 3eMeAeJrcKH npoh3Boatrr4ren;

no
KOTO P

3. Konr.re or aoKyMeHr 3a perhcrpawfl utru EVIK 3a ropuahqecKOro Jlr
ET, crrracuo qrr.23 or 3arosa 3a rbpFoBcK14R pel,lcrt pl

ue l,r

4. Konne or aoKyMeHT 3a caN4onilLt Hocr Ha Suru'tecroro
IpeacraBnfl Ba uo rr,proBe ua np H IpoBe)KilaHero Ha tr po ue,rypara. /]o r<y,

3a caN4onil9HocT 14 HO-fap14anHo 3aBepeHo nbJil-toNlQtliHO, KOfatO rbptoBe
npeAcTaBnrBa oT .[HUe, pa3,'tHLtHO OT I14UaTa t1 Marllh npaBo
npeacTaB HTeJ| cTBo:

H Ue,

/1CHT

ta ce
HA

5. [oryvenr 3a pefHcrpauu e Ha

ceJrcKocTotIaHcKr.t xtlBoTHH,
r.r|-rsoprr,,|auuoHHa chcreMa Ha EAEX;

xr4BorHoBbaeH o6err c nacl
perilcrp14paHh e I4Hrerpupi

ulH h

HATA fr">
6. IorcyveHr or KoMnereHTHilTe opraHh 3a rhnca Ha:
e [aH-uvHr,t 3aAbnxeHHr Kr,M O6utuna
nocrorHeH aapec 3a QH3hqecKoro Jil.jue
ynpaBneHl4e 3a topl4aHrle-cxoto,rlrle u I-.-l':

,Mapu.ua". K'r,t\1 o6utnHart
uJ|t4 lro ce.rlajr h ule H aJlpe

no
HA E4

o 3anr,rNeHue rtv Ar,pNaseu dloi^t 3eprere,rue e,t1
r 3aarrNeHfie K-bt\4 al,pxaBHhr n o6ulr.rHcrclr noSeN4,teH SoHa u la 3eM
.rr. 37e ar.3 r.2 or 3flC33.

no a
P\

(Uv hc hrra clrnacHo itoAaAeHoTo jar BJreH t4e H

rpl4Jro)KeHHe Jtfi 3 rctv Hero KoHctat'ilpa. qe

e

raevarcrr/oo6c'r scgHK Ha:

.'Ira ot lrto Vll rareroprlr-
,txa or Vlll,ro X xareroltnn



OEIIII4IHA "M A P I{ q A" - OBJIApT TIXOBAI,IB
flroeAHe, 6yn. "Mapuqa" 57 A men.t 032/ 907 800

Qarcc: 032/ 951 934
web: \lgry.mq{{sa.bge-mail : obsihtina@maritsa,org

Kuem no O6tt't

/ [nMnrbP WBAHOB/

IIPOTOKOn

finec 27.04.2016 r., B H3rrr,lHer{ne ua 3anosea J\b PA - 09 - 450121.04.2016 r, ua Kuera na O6ulaHa ,,N{apnua" n

BbB Bpb3Ka c Peureuue lt 14, B:]ero c rrporoKon J',1! 3 or 17.12.2015 r., n:tt. tt Aon. c Peruenne }fe 66, B3ero c nporoKon

J& 3 or 25.02.2016 r. n PeuLeHr,re Jtt99, B3ero c nporoKon l\b 4 or 24.03.2016 r. sa O6C ,,MapHLta" - o6rac' flrosAns
H 3aflBJteHHq ua co6crBeHHul4 Ha )KHBorHoB'bAHli o6exru c nacHLuHH cf,rcrocronaHcKl4 )KHBo'lH14, pefltcrpl'IpaHH B

l4HrerpupaHara nH$opruauuoHrJa cncreMa Ha EAEX, x(eJ.taeuln Aa HaeMalr Meph h flacnua or O6utuncKl4tl no3eMreH

$ou4 no KaAacrpanHara Kapra u KaAacrpanHrre pefucrpn Ha c. Kanexose|t

Ce cu6pa KoMttctrg B ct craB :

Kouttcl.tg B cbcraB:
flpeAceAarer : H H)K. fle,r'bP M H tt xoe-3aM. KM er na O6ulu H a,,Mitp n qa'l
greHose: | . [ecrclana K-nusxasoea - fllrpercrop Ha ArpeKrlul ,,O6$uncrca co6craeHocr"

2. T ans CraLil rco ecrca - Cr. erc nepr,,06 u1u Hc rca co6r:rne HQcr"

3,l4eaHrcaApa6aaxraeB neuhanhcr..3autnrananQlpe6nre,'IHTe"
Kouncnsra 3anoqHa 3ace/laHhe B qaca, cbc 3aAaqa 4a oirpe4e,rr ueo6xoAnMala 3a BceKn KaHAHAaT

nnou or nacHUra H Mepu no peAa Har qrrl. 37 u, a.t.4 or 3Ctl33 r pa:;rirpeAe{H HMor}4Te 3a 3eMJ'turq€To Ha c. Karexosell.

Bcercu or qreHoBere Ha KoMl4cttflTa noArlHca AeKrapauhq, qe:

l. He e,,cBtp3aHo ruue" no cMt,tcbra Ha 3aroua 3a [peAorBpar'rBaHe Lr ycraHoBlBaHe Ha rcoltQluxr Ha HHTepecu c

rro,rtargTe 3arrBreHnr 3a HaeMaHe Ha N4epu h nacnula or o6uuHcKufl tlo3eMneH $ou4 vlttv c qJteHoBe Ha rexHnre

ynpaBlrrenl,I HnH KoHrponHu opraH14.

2.lfsua MarepuzlneH HHrepec crr pe3ynralnre or 3aceAaHHero'

3. Hsrua LtacreH HHTepec rto cvthc],ra ua llarcoHa 3a npeAorBpartBaHg H ycraHoBtBaHe Ha roHQlu.rcr Ha HHTepecu

oT pe3ynTaTHTe oT 3aceAaH14eTO.

4. 3aAtrxaeace Aa na3h B rai'tua o6crosrelcrBara, Korro e y3H€ul lal san Bp'b3Ka c pa6ora'raL cH B Korvluc)htra.

5. He e cBbp3aHo 1Ht1o nor cMllcbJla Ha T3 c noA€rJlHTe 3atBJreHhtt sa] naevaue Ha MepH H nachula o'l o6ulaHcrcus

[o3eMJreH QOH4 ruu C qIeHOBe Ha TexHHTe ynpaBflTenH h,lH KOHTponHH OpraHLl.

C,qeA rasnrrHeHHe Ha ropHHTe flpoueAypr4 KoMhcHtTa npHcT'],nu KIM pa3fJle)I(AaHe Ha 3atlBJleHhflTa ilo peAa Ha

TflXHOTO nOCTb[BaHe 3a HaoeneHoror Mtcro.
Kotvucnsra

KOHCTATLIPA:
I. 3a HaeHlaHe Ha Meph H nacr4ula or O6utnucKur [o3eMJleH $oH{ rlo KaAacrpzlnHara Karpra 14 KaTIacrpzlJlHHTe

pefHcrpH ua c. KarexoBetl ca BXoAI,tpanH KaHAhAar?tre, KaKTo cJleABa:

- KasAnAar .llb l. 3a ropn,qrqecKo Jrr{qe, ET: ET ,,fb,OKA X. IIETPOB(', ebe ceAzutulqe H aApec Ha

yrpaBneHue c. KareKoeeu,, yn. ,,Pogoru" J\! 2, npe4craenflBaH o'r fbQKA EO|AAHOB X. IIETPOB c nocrorHeu
aApec rp. fl-[oeA[.re, yJt. ,,Borta" Ns 7.

C noAaAeuo 3arBneHge c Ex.Nl 70-00-185 or 09.03.2016 roanHa rit uaefiaue Ha no3eMJteHH HMOrH c HaqHH Ha rpaiuo
noJr3BaHe ,,flacilu1e" no KaAacl'panHara Kapra H KaAacrparHhre pef l4crpn Ha c. Karexoseu 3a orrnex,qaHe Ha [acHUIHlt

)(HBOTHH.

- KasAnAar l\b 2. 3a Qrru.recrco rruqe: 3EMEAEJICKI,I I]POU3pOAI,ITEI I4BAH EOX(IIJIOB|BO}I(KOB c

nocrorHeH aApec c. Karexoeeu., yr. ,,,Bacul IIeecrch" Ns I l.

Заличени 
обстоятелства 

съгласно чл. 2 от 
ЗЗЛД



C noAaAeno 3atBJleHile c Bx.J',ls 94-(10-729 or 09.03.2016 roAnHa:a Haeu{He Ha no3eMJleHH HMS1H c HaqilH ua rpafiHo
noi.r3BaHe,,flacr[1e" no KaAacrpanHara Kapra il KaAacrpanHHTe pefncrpl Ha c. Karexoseq 3a o,rfnexAaHe Ha nacHUlHH
)KI4BOTH14.

Kotvtl,tcuqra o6croilHo ce 3ano3Ha c npeAcraBeHhre or KaHAhAafzle 4oxynaeurra (flpra,roNeune .lVs I xru
HacTorruHg nporoxol.)

Cle4 xaro ycraHoBlt peAoBtJocrra Ha noAaAeHare AoKyMeHrrf, rcotracvflTa oilpe elu Heo6>roAhMara 3a

BceKu KaHAHAaT nnou-l or nachlUa r Meph, cbfracHo noAaAeHhre:araleH{an H no peAa Ha qr. 3",1 u,an.4 or 3Cfl33 u
pa3npeAenH 14MorHTe 3a 3eMruuero Ha c. KarreKoeeu, KaKTo cJreABa:

PA3TIPEAEXE
I.3.A HAEMAHE HA fIA. 3EMJII4
l. 3a ropu4NqecKo lrue, ET: l0T ,,fbOKA X. fIETPOB,., c.bc Hlue H aApec Ha y[paBneHue c. Ka-nercoeeq,

POB c nocrorHeH a!,pec rp. fllon4nn, yr.yr. ,,Po4onr" Ns 2, rpeAcraBni4BaH o'r' fboKA BO|IIAHOB X. nE
,,Borfa" J\b 7, rcarcro cneABil:

- florseaHH no3eMreHh t,lMorn c HTfl ,,flacHU1e",
nloul or 90.000 AKa no,q Haervt.

O6u 6pofi :Ansuqu: 15. N 4147-0187 s seN,uilutero Ha c. KareKoseu.
Hopvra flM .000 ax:a sa 'i .Q00 arca 3a nMora or 8-10 Karefopur.
Karo ese n )ro tt B-bB Bp 7p-00-185 or 09.03.2016 ro4rHa, KioMvtcuflTa
orpeAenn Aa aBtr Ha: ET "fbOKA X. IIETPOB66 naprura or OIIO 3a cpori croraHcKr.rre 2016-
2017 r.; 201 018-2019 r.: 2019-2020 r.: 2020-2021 r.', 2021-2022 r.: 2022-2023 r.; 2023-2024 r.;
2024-2025 r. f.. KrirK-fo cneaBa:

flopa4r.r roBa, qe qacr or pa3npe!,ene+Al 3a HaeN{aHe or ET ,,fhOKA [.II-IETPOB" nuor He) ronaAa B aKryiulHt4t
cneunanH3kpaH crofi no qr, 5, urt,2 or Hape46a J\b 2 ol l7 $eepyapvl20l5 f. 3a KpurepHnle 3a Aonyc114y6.-, nu
3eMeAeJtcKHTe nJtoUlH 3a nonnoMittaHe no cxeMH H MepKH 3a nnauaHe Fa nnou_I, He ce A.bn)Kh HaeM 3a oronaHcKara
2016-2017 r.

HE HA ]TIAC]II C.K
l. 3a Qnru.recKo Jrrrqe: 3E.MEAEJICKI{ IPOH3BOAI4TEI I,I H BO)KIIJIOB EOXTKOB c nocronueH

aApec c. Kaaercoeeq, yr, ,,Baonr JIeBcKH" J.{b I 1, xaxro cneABa:
florssaHz ro3eMreHu Hrvrora c llTtl,,flachule", ,,Mepa", .,il.uzaga'l- HtMA,4EKnAPI,llrAHH COBr3tgEt-tZ
14 |IOJI3 BAHVI VIMOTVI,
O6u 6poil lt(HBorl.tHcKH eAhHHuH: 14.550 B )KHBorHoar,
Hopva tlM,rl sa XE: 153 000 AKa 3a hMoru or l-7 xarer
Karo s:e npeABHA ropHcrTo H BbB Bpb3Ka cbc 3arereH
onpeAenH Aa ce npeAocraBrr Ha: 3EMEIEJICKII IIP
or OflO 3a cpoK cronaHcKn're 2016-2017 r.;2017-2018 r.; 20t8.f2019 r.:2019-2020 r;2020-2021 r.. rcaxro

Hfn:

,,Mepa", ,,JltBafia" - flogev,reH HMor c HTfl .,,flacraue" c

flo:eu,ren Hvor Nc Kareropr.rr flhour:a
HACMAHC,

cr,o6pareH

acqr 37

r, a-r 4 or
3CIt33

l:txaJ

HaqrH Ha

rpaiiHo

nofl3BaHe

Mecrsoct OnHc Ha st.tao cHtuHh xhBorH14, orl're)rqqaHH B xrlBolHoBbaeH

o6exr (nocror 4147-0187, pefilc-rphpaH o l4HrerpupaLuar.a

ruQopuauuoH 6ABX.
E]'..fboKA

BHitose

nach lllH h

xt4B0THh,

cr,r,racHo $ 2 r
or llP Ha 3Cfl33

Koe

1a

npx
HA

cno_

BKA

MUIEHT

tBH'BAHC

rtrHht

iHBOTH H

)l(E

bpon

XH6OTHff OT

BCEXH BHA NO

Cnpaoxa:a
oTfnex!aHH

XIBOTHH I
Haqh nM,Il

Epoil

xr.tBoThltc

Kt4

eAhHHUrl

no BhaoBe

x14BoTHtl

Hopva

[MJ] ra

XE-rar.
1 -'l

(ara Ha

)}(E)

Hopua

IIMJI ra
XE-rar, 8-

t0
(ara Ha

)I(E)
41 338 axa s

ceBepo3anaaHaTa
qacr or fIH Ns

35300.4.3, nofiro
cnopea Cnncr,r
fl3fl He nonaaa
ue,lhr B cJtot

VI 4r338 flacn ure fboncA KoHe saa 6
MCCCUa

10 )0 r5 15 000 r0 0c0 20 000

06uro: 41338

CJICABA:



florev,re H hMor Ns Kareropnr ll.nout:a
HaeMaHe,

cto6pareu
a c qLt, 37

n, er,r 4 or
3Cn33

lu<al

[]aqnH Ha

rpailHo

nor3BaHe

MecrHoct Ornc ua BtlroBere H 0[

o6err (ttocrorueH o6el

nu$opuaunoHua cncre

3N 
'IBAH 

EO)KT,IJI(

Ir nachluHh )KHBOTHIl, OTfreX,D,aH14 B )KtlBO'IllOBtAeH

) Nl 4 | 47-0 I 22, pef Hc'rphpaH t 14 nrerp tlpanarit

ra na BABX,

B BO)KKOB

Bnaose

ilac t.l ulH 11

',[(t1BOrHH.

cr,rLracHo d 2 e

ol AP sa 3Ctl33

NOe(

ta

nprjl

HA

Br!

IuheHT

BH'AA BE

sHf t
ixaoTHk

XE

Epoii
XHAOTHh OT

BCeXri BH! no

Cnpaaxa ra

oTrnex!aHH

XhBOTHH I
raru flMJl

6poil

)t(h BoT14 H c

Kt4

eahHhl[t4

no BH^!loRe

xt4BoTHlil

[1opua

tlMJl ra

XE-xar
t-7
(AKa Ha

XE)

Hop ua

fIMJI :a
XE-rar. 8-

t0
(axa sa

XE)

90 000 aKa s

ueHrParrHara qacT

or fll4 Np 5300 4 3,
KofTo cnopea
Cnrcr,r fl3fl He

nonaAa ueJlilt B

c,109.

90 000 Iacrue TbONCA Ko:n-uafrru naa

I 2 veceua

0l 0 4 0 6r)0 r0.000 20 000

Osue-N.railril Haa

| 2 ueceua

0 0 83 t2 450 10.000 20 000

Oeue-N4aiKh or
MECTHH

(aBTOXTOHHh.)

nopoalr-Haa l2
Mecetla

0 0 l0 I 500 r5 000 30 000

()6ruo: 90 000

flopaalr roBa, qe qacr or pa3[pe/qeJleH z,A 3a HaeN4aHe or 3EMEAEJIC

EO)I{KOB HMor He flonaAa B aKryanHnt cneuHanu3upaH cnoil no t{,

2015 r. 3a Kpurepnrre 3a Aonycrt4Mocr Ha 3eMeAencKure nJlouu 3a no

nnou, He ce AbJIxI4 HaeM 3a cronaHcKara20l6-2017 r.

CreA usntrHeHile Ha npoueAypure no pa3npeAentHe Ha Heo6xoAnl\

MepH llo peAa Ha 9n.3J A, aJt.4 or 3Cn33 3a 3eMruule'I'o Ha c' Ki

.2016 r. s I 6:00 qaca.

t{ IPOI43BOAI{TIIJI I4BAH EOXTTJIOB
5, u. 2 or Hape46a Nb 2 or I 7 Qespyapr
oN4afaHe no cxeMu il4 N4epKn 3a nflalllaHe Ha

a 3a BceKh KaHAh![aT flnoul oT nacHUIa

KOBeU KOMhCHrrra npeAnara Ha KMera
H14 B fopHoro pa3npeAeneHl4e.

lAaAe Hacrosull4r [poroKoJl Ha Kuera

V

HA

HA

KA
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I4gucxvevu aoKvMeHTU Ilpe.q.craeoHH or Ka+tAUAarure

KaHAnAar Ns ,,.;?.".. ..,., 3a HaeNl

u

)( lTcrpa
l. Konrae or aol(yN4eHr 3a caMo,'ll,ltlHocr la q)il3hqecKH'fe ,rt'l ua: Kol'l li

aor(yMeHT 3a caN4oJllltl Hocr H HorapHanHo 3aBepeHo nbnHoNloulHc
y nbJr HorM o tue HoTo n il ue ;

OT

HA gq
2. Konue er aoKyMeHr 3a perhcrpauhr, Kapra 3a uaeHrilQhKauht
EyJICTAT il yAocroBepeHue 3a aKryarHo cr,croEHile, Koraro Ql:lvec
Jrilue e pe[McTpHpaHo KaTo 3eN'leaencKu IIpot'l3BOA4ren;

no
ioro P'

3. Konue or aoKyMeHr 3a perhcrpauha unv El4K 3a rophahqecKoro rlh
ET. ct,r,racuo q,r.23 o'r 3aroua 3a rbproBcKHR peFhcrt,p;

leH
9.r->

4. Konlte or aot(yN4eHT 3a caMoJl14tlHocr Ha QnlilqecKoro :

npeAcraBntBauo rbproBeua npu ItpoBexaa rlero Ha llpouerypara. /]otiy
3a caMoJrl,rqHocT 14 Horapha,'lHo 3aBepeHo nb.ilHoMotltHo. Kofa'ro TbpfoBel
npeACTaBnsBa OT ,1 hUe, pa3nhqHO OT ,'l14[aTa HNlatuu npaBO

N PCACTAB T,ITEN CTBO;

14 ue,

ICHT

ace
HA

v

5. [or<yueHr 3a pefucrpauufl Ha

CEICKOCTONAHCKH X14BOTHH.

uudopuauroHHa cucreMa Ha EAEX;

x14BorHoBbaeH o6exr c nact
penucrphpaHh n 14urerpnpt

ruH r,r

HATA 3b
6. noxvrveHr or KoMnereHTHHt'e opraHH 3a Jlhnca Ha:

o AaHt,qHu 3aa'b,lxeHht K'b1\1 06uuHa
nocroflHeH aapec 3a Qurruecxoro Jlhltc

vnpaBreHue 3a xlpfiah'recKoro,rl uue n El l

.,Mapurra". K'bM o6ttlttHart
ilJl r1 no ce jla.r 14 ue H aApe

no
HA iq

o ls4rlNeuue KbM !,t'pNaaeH Qoua 3eueae.lre; PN
. 3aAt,rxeuhe KbM at pxaBHtif u o6urttHct<t'lt no3eN4JleH QoHa n 3a 3eN

.tr'. 3le an. 3 r. 2 or 3flC33.
hno

hq
(oNfl4cht'm cLr.iracHo nota,lleHoro ]atB.|cHhe il
rphlro)rrcHIe Nr J t<'unt Her o KoHcTarnpa- qe

e

racva tc.t/co(rcr RcH lrni rta

lxa ol | ,Lo Vll raret-opnrl
axa or Vlll ,to X raretoprr



AzucK. 14 AOKYMCHTil flpeacraae un or KaHAuAarnre

KauAnAar Ns ... tfr.,..... 3a HaeM

,.furs/
l. Konue or aor(yMeHT 3a caMoJthrlHoct- ra QrlrravecKhre r14[a; Kol
Aol(yN4eHT 3a caN4oJt14gHocr h HorapnaJrHo 3aBepeHo nbrHol\tou-l
ynbn HoN4oule HoTo n H ue;

HC OT

o Ha f'>
2. Konr.re or tor(yN4eHT 3a perHcrpauhr, Kapra 3a uleurr$nrau
EynCTAT 11 yaocroBepeHHe 3a aKryanHo ct,cro8Hile, Kofaro dru:nq
nuue e pefhcTphpaHo KaTo 3eMeAencKr4 npou3BoailTen;

fl no
] KOTO fq

3. Konne or aoKyMeHr 3a perucrpauur unu EVIK 3a lopLrarqecKoro Jl

ET, crrlacuo,tJt.23 or 3anoHa 3a r.bpfoBcKl4r perncr.bp; _
4Ue 14

4. Konne or aoKyN4eHT 3a ca[4orHLtftocr Ha Srlruvecnoro
npeAcraBnflBatUo Tt,proBeUa npH npoBexAaHe fo Ha npouelypar.a. l{ox
3a caN4oJ'l14tl Hocr t4 HorapuaJl Ho 3aBepeHo nt Jt Hor\4ourHo. Kora fo t'bptorl
npeacTaBnflBa OT IhUe, pa3rHrlHo o I Jt l4uaTa ni\4aulh IpaB
N PCACTA B HTCJ'I CTBO:

Ir il ue,
iN4CHT

ua ce
) Ha

5. AoKyMeHr 3a penxcrpaqun Ha xflBorHoBbAeH
cencKocTonaHcK14 Xt4BOTHn, perhcTpupaHu
uHQopruauuoHHa cHcreMa Ha EAEX;

o6err c na
e YI Hrerp,

ilulHtl
AHATA f*

6. Aoryvenr or KoMnereHrHHTe opraHh 3a ,rHnca Ha:
o !aHt,,tutt 3aabrxeHr.jr K'bM O6u1.tHa
rrocroflHeH aapec 3a Qr,irnuecKoro J'ntue

n E'i';

,.Mapuua", KbN4 o6ur.rHa"
t4Jlt1 no celan H ule H a,lp

1 no
C HA ?

o JaAbJrxeHHe KbN4 lllpxaeeu SoHa ieveae,rr.te: -a->o 3a.[r,rxeHHe KbM abpxaBHHr r o6utuHcKur no3eMleu doua A 3a 3e
qr.37a ar.3 r.2 or 3flC33.

hno %
(QJrl r.rcheTa cbfnacHo noAaAeHoTo 3a, BJte Hhe l.l

rphr'lo)KeHHe Nl 3 x'una He I o KoHglarupa. qc

e
raen,ta re.r/co6c rseH hK Ha:

,lra or I ro Vll r<aret-oprn
.'Lra or Vlll.Lo X rareroprr
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/ TUMNTbF IIBAHO]g/

ilPOTOKOJI

finec27,04.2016 r.,B H3n.brrHeHue Ha 3anoseaNe Pl{- 09 - 450121.04.2016 r. Ha Krvera sa o6uluHa,,l\4apuqa" u

BbBBpb3Kacpeu-reHue.]r{el4,B3erocnporoKoJlNq3or'11.12.201 5r..urur.HAon.cPeuteHne)fs66'B3erootlporoKon

Ns3or25.02.2016r.r peureHneNrgg,n3erocnporoKoJl}.l"l4or24.03.20l6r.HaO6C,,Mapr4ua"-o6lrac'lflrosAHe

A 3aqBreHVA Ha co6creeFrv,IM Ha )KHBoTHoBbAHN o6ercrn c naciluIHh ce,'lcKocronaHcKH )KHEiorHh, pefHcl-pHpaHH B

I,lurerpnpaHara unsop1rauuoHHa cncTeMa ua BAEX, xenaeuh Aa HaeMaT MepH h rtac!{ua or o6UtuHCKl'lt no3eN4neH

QoHg no KaAacrpzrnHara Kapra H KaAacrparHhre perl4crpu Ha c' Kpucloeo

Ce cu6pa KoMHcITR B clbc'raB :i

Kouttcun B cbcraB:
flpe4ce4are.r: 14Hx. llertp' MilHrcos-3aM. KMer Ha O6uruHa,,MapHqa"
LlleHoee: I . Aeqac,rasa X-luH KaHoEia - l{rapercrop Ha AhpeKUHq ,,06ltl}'lHcra co6cteeHocT"

2,Tans C'rafixoecraL - Cr. eKcnep'f ,,06u1nHcrca co6ctBeHocr"

3. heaHKa,4pa6a4N:raena uaanhcr,,3auluta
Kotvn4cuq-ra 3anoqHa gaceAauHe e , qaca, cr,c 3aAaqa oAI4MaTla 3a BceKH KaHAHAaT

nJronl or nacq1la H MepH no pe,Aa Hil rrJr. '-l7 u,ast.4 or 3Cfl33 H pa3n eMJll'lluero Ha c' Kpucloeo'

Bcexn or LUIeHoBere Ha KOMHcl4tra noAnhca AeKrapauut, qe:

| . He e ,,cBbp3aHo rHue" ilo cvrHcr,Jta ua 3arona 3a npeAorBparsBaHe H ycraHoBtBaHe Ha roHQlux'r Ha ]'lHTepecH c

noniIIHTe 3atB,teHilr 3a HaeMitHe Ha N4epH t4 nttcnula or o6uInHcKHt no3eN'ltleH $oHA vIA c qJIeHOBe Ha ]'exHhre

ynpaBhrenH HnH KOHrponHH OpraHh'

2. Hrrvra N,tarepHruteH hHTepec or peslynrarnTe or 3aceAaHHero'

3. Hsva qacreH hHTepec no cn/rncbJta ua 3axoHa 3a npeAorBparrBaHe H ycraHoBtBaHe Ha xoHQluxr Ha hHTepecH

oT pe3ynraruTe or 3aceAaHHero.

4.3aarrxaeaceLafla3ilEtrailnao6croqlercrBara,Kohroey3Han lal s:,.sBpb3Kacpa6orarrachBKol\,lHol4tra.

5. He e cB.bp3aHo nHue no cMr..lcbna ua -f3 c noAar'thre 3arrBreHHq 3a HaeMaHe Ha MepH n tacvxJa o'r o6uluHcrcns

no3eMJleH $on4 r-r,'rn c qreHoBer Ha t-exHilTe ynpaBuTenH Hr'lh KoHTpoJrlH'1 opfaHH'

cleA u:nrlHeHHe lla fop,HH're npoueAyp14 r(oMHcHrTa nphcT'bnh Kbl\{ pa3rle)KAaHe Ha 3atBJIeHHtTa no peAa Ha

TtxHoTo llocTbnBaHe 3a Hace'|0HOTO Mtc'fo.

Kovttclrsta

KOHCTATLIPA:

I. 3a HaevaHe Ha Meph r.t naoHut.a or O6urr.rHcKhfl rro3eMJren QoH4 no KaAacrpanHara Kapra H KitAacrp€ulHhre

pefhcrpr4 ua c. KpncloBo ca B)(oAl4panH KaHAnAalHTe' KaKTo cJIeaBa:

- KaHAnAar J\b l. 3a QurnuecKo, rHue: 3EMEAEJ'ICKI4 IIPOI43BOAI{TEJI

nocroeHeH aApec c. Kprlc,roso, yl. .,flo6eaa" Jr|e 2.

C noAaAeHo 3arBJreHhe c Bx.Ns 94-00-714 l:,.2) or 10.03.2016 roanHa 3a HaeMaHe Ha no3eN4.rIeHH HivlorH c HaqhH Ha

rpafiHo nor3BaHe ,,J]achu1e" no KitAaorpzrnHi:lra Kapra h KaAacrpanHhre perHcrp]/, Ha c. Kpnr:loeo 3tt orrrex(AaHe Ha

nacuulHH )I(t4BOTHh.

- KauAnAar Nb 2. 3a Quru.recro rllrue: 3EMEAEJICKI'I IPOI{3BOAIITEI ]IEHKA EACI'IJIEBA

BEIUTIKOBA c nocrosHeH Aqpec c. Kprc,roeo, yr. .,Kovcot',tolcrca" Ng 15.

C noAaAeso 3aflBreHHe c Ex.Ns 94-00-715 r(2) or 10.03.2016 roaraHa 3a HaeMaHe Ha no3eMr(3H14 Hlvoln c HaqHH Ha

rpafino nor3BaHe,,flacHule" no KrrAacrpa,rHa'ra Kapra H KaAacrpzL'tHHTe perHcrpH Ha c. Kpnc.noao 3a orrrexAaHe Ha

nachuH14 xl4BorHll.

OEJIACT IIJIOBATIB
mel,: 032/ 907 800
rparcc: 032/ 95I 934

web: Www.lqalilsa.or,g
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- KaHAhaar Ns 3. 3a Qn:rn,recxo rrue: 3EMEABJICKI,I ilPOI43BOAIITEJI IIIIMI4T'bP' IIETKOB
KAHAPOB c nocrotHeH aApec c, Kpmc.noao, yn' .,q-TVI CEnTEMBP[4" Ns l8'
C noAaAeHo 3aqBreHHe c Bx.Ne 94-0t0-717 or Cr9.0-1 .2016 roAr,rHa 3a HaeMaHe Ha no3eMJ'reHH HMo'I'14 c HaiLlHlH ua rpafruo

nor3BaHe ,,flacn1le" tto KaAacrpanHara Kapra h KaAacrpanHuTe perilcrph Ha c. Kpucloeo 3a orrre]KAaHe Ha nacl4u-lHl]

)KI,IBOTHH.

- KaHtutar N 4. 3a Qn:nuecno Jr,Iue: 3EMEAEICKI,I IIPOI43BOAI4TEJI AI'ltMlITblP CTOflHOB
KAHAPOB c [ocroqHeH aApec c. Kpuc,roero. y,r. .,,rln,rnHa llnHrurposa" Ns 5.

C noAaAeHo 3arBJ'reHHe c Bx.J{s 94-00-734 or 10.0.1 .2016 ro4rua 3a HaeMaHe Ha no3eN,t,'reHH HrMOrl4 c HaqHH ualpailHo
nor3BaHe,,flachule" no KaAacrtr)arHara KerpT'a h KaAacrpiL.rHHTe perHcrpu ua c. Kprac,roBo 3a orrre)K,qaHe Ha [acHUrHH

)K14 BOTH t4.

- KaHlulrar J\b 5. 3a {ruruqecrco "rrnue: 3EMEAEJICKI4 IIPOI43BOAI,ITEJI CTOTHKA 3A,IIPflHOBA
CTOflHOBA c nocrosHeH aApec c. l(pur:,roeo, yr, ,.A,reKcaHAbp Cran,t6onuilcxn" Nq 12.

C noAaAeHo 3aflBJreHue c Bx.Ns 94-00-7.19t or 10.0.1 .2016 roAnna 3a HaeMaHe Ha [o3eMJreHH HMOrih c Haqr4H uarpafiHo
noJI3BaHe,,flacnlqe" no KaAacrp€urHara Kapra h KaAacrpzL'rHHTe perncrph Ha c. Kpncroeo 3a orr.nell(AaHe Ha nacrulHh
)KHBOTHh.

KoNtrcilqra o6crofiHo ce 3a[o3Ha c npeAcraBeHilTe or KaHAnAa']ihre AoKyMeurr (flpn,loxeHhe Jtfs 1 rct,n

Hacror ul14fl nporoKon. )

C:reA rcaro ycraHoBr4 pe,AoBFroc'r"Ta Har noAaneHI,ITe AoKyMeH'rI4, KoMl,rcr4f,Ta onpeAe.nn ueo6xo4uMara 3a

BceKr4 KaHAr4Aar flnou or nacilua H Meph, cbrracHo noAaAeHHre 3alBrel]4fl 14 no peAa Ha qr. 1i'l n,an.4 or 3Clfl33 u

pa3npeAen14 HMorHTe 3a 3eMJIHuero Ha c. Kpnc,roao. KaKTo cJ'IeilBa:

PA3TIPEAEJIEHLIE:
I.3.A HAEMAHB HAIIACI,IIUI)T O
- l. 3a Qn:u.recro Jrurlgi 3EMIEIIEJICKI,I IPOU3BOAI4TEJI HBAH CTOflHOB /IOHIIEB 0 roclonHeH

aApec c. Kpr.rcloeo, yl. ,,flo6e4a" N9 2:, KaK'fo creABa:

- IIo,rgeaHH no3eMJleHH HMorH c HTfl ,,f1[aczlqe",,,Mepa", ,,Jlt4Baga" - H,flMA IEKIAPI,IPAH14 COE(]TBEHI4
14 TIOJI3 B A HI4 VLMOTVI.

- O6ur 6poil xusorhlrcKn eAuHhur,r: 13,400 B xHBorHoBr,Aeu o6exr J\e 4148-0037 s sevruuero Ha cr. Jl(pncroeo.
Hopva [M,rl:a XE: 140.000 AKa 3a HMOIH or l-7 Karefopr4r; 280.000 AKa 3a HMorrl or 8-10 Karerop]41.

- Karo B3e npeABhA ropHolo H BbB Bp'b3Ka crc 3aqe,reHre Bx.Ns 94-00-714 (2) or 10.03.2016 roAuHa, Kor\4ucuflra

onpeAenH Aa ce npeAocraBtr rra: ISIIME,IEJICKI'I [POI'I3B
Ofl@ :a cpor cronaHcrKrre 2016-2011 r.; 2017-2018 r.;
CJICABA:

I4'IDJI IIB
1 E-2019 r

AH CTOflHOIB AOHIIEIB nacuula or
: 2019-2020 r.:2020-20121 r.. xaxro

[]o:ev,ren nvor Nl Kareroprr n.nour:a
HAe M a He',,

cr,o6pater r

a <:,1) 37

n,ur 4or
3Cfl3l

I LKaV

I laq Nr r rra

1pailtlo

llOJlriBaHe

MecrH()c r Onnc Ha sa,to
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}TI 14BAH C

:r'e ri 6por nachuHh xl4BorHt, orfrex.laHh B xllBcrrHOBraeH

en o6erq-r) Nr zl 1,18-0037. perhcrpnpaH e Vlurerpnpaaa'ra

a cnc'Te Ma Ha BAEX.
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Hopua
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t-7
(,'lKa Ha
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Hopva
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M eceua

06uro: 34,200

flopasla roBa, Lre pa3npelereHn're 'ra lraeMaHe or 3EMEAEJICKII [POll3BOAlITEJlt I{BAHI CTOflHOB

AOHI{EB hMor6 He nonaAa'r B aKryarHHR creuuaru3l4paH cnoil no tur. 5,at.2 or Hapea6a Ns 2 or l'l dlespyapra

20l5 l. 3a KpHTepHHTe 3a Aonycrr.lv{ocr Ha 3er\4eAeJrcKilre rtnou-(14 3a noAIlo]\{araHe flo cxeMh u MepKLl 3a ltJl,atuaHe Ha

nJronl. He ce A'bnxil HaeM :la cronaHcKara20l6-2017 r'

rr.34. HAEMATTE HA".IIACLIIIIA OT O
- t- Sa q*r"."*o Jrnue: 3iEMEAEJICKII IPOI{3BOAI{TEvII IIEHKA BACI4JIEBA BE.IIUqKOBA c

nocrof HeH aApec c. Kptzcroso,, yJI. ..KoMcol4oJ'lcl(a" JtJb 15, rcarcro cneABa:

- llorseaHH [o3eMreHH Ht\4o'I'14 r: l-l']-[l ,,fIacnLI1e", ,,Mepa", ,,JInBa4a" - HflMA AEKJIAPI'IPAHI4 COE(]TBEHI4

14 tloi'I3 BA Hl4 I4MOT 14.

- 06ur 6pofi xneorhHcK14 eiAhHhul4: 13,4010 B )Kr.rBornoBbAeH o,6eKr Xb 4148-0047 e gevrlrulero Ha c. F(pucloeo.

Hopvra |IMJI :a XE: 184.000 ,IKa 3a hMoru or l-7 Kareroput; 368.000 AKa 3a HMorH or 8-10 Karerotrnii.

- Karo B3e npeABKA foprHolo 14 Br,B Bllb3Ka crc 3aqereH14e Bx.]fs 94-00-'7 15 (2) or 10.03.2016 roAuHa,, KOMHcHrra

onpeAerh Aa ce npeAocri:rBrr ua: 3|EMIDIEJICKI4 IIPOII3I]OAI4TEI IIEHKA BACI4JIIEBA BEJIII{TIKOBA

nacyua or O1O 3a cpoK eronaHcKr4re20l6-2011 r.;2011-t1018 r.;2018-2019 r.;2019'2020 r.;2020-2021 r.,

KaKTO C,'le,llBa:

llore rv,reH rnor Nl Kareroprn fl.roru ttr
HaeNraHe,

cr,odpa:en

a c '{,q 3i'
h, an 4 01'

:lcn33
/IKAI

lla,{rrH Ha
-r paii Ho

TIOI3 BAHE

Mccrroc r Onrc Ha Bl1.:toBere n 6pol nacrutHtl x14BorHh, orlle)KilaHil B xl4Bo'tHoltaeH

o6exr (rrocroruen o6ercr) Nl 4 148-0047, perHcrphpar{ u HHrerpnpanala

r.ruQopvauHoH Ha cHcrei\4a rra EAEX,
,}N IlEHKA BACI,IJT EBA BEJTI{TIKOBA

[iHaoae

nacu[tHti

x(HBO'THII.

o'ur,racno $ 2 r
or AP Ha 3Cfl33

KoeQr ilHeHT

ta

nprpaBHr Bare

HA

CbOTBSHHf

BHA XHBOTHH

rru I XE

6 poii

XhBOTHH OT
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oTrtexaaHl
xtBoTHr I
narr flM,[

BpoI

)Kl,tBOTHH0

Kh

EAhHHIIH

no BhaoBe

)KhBOTH1..1

Hopva
flM,[ :a

XE-rar,
t-7
(rKa Ha

XE)

HOpMa

lllMJl:a
.XE-r<ar 8-

l0
riarca Ha

.XE)

27 00 ,II,KA.

Ipe.IlCTaB]rt Balllh

'l acT B
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N'r39918 3 12,
KO14rO CnOpeA

Cnnc'ur< fl3fl He

nonala B c,rot

IV 21 ,100 llaorure TPl,HKOB
tlrtA

foaeaa or 6 ao 24

Meceua-MnqKo
0 600 4 2 4t\0 r0000 20 000

7 | 03 axa.
npeAcTaBnr BauH
qacT B roxHaTa Nry

qacr or flH Ns

39918 5 15, xofiro
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'7 l0l flacrure 3AHKOBHU l-oeeaa Haa 24
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r 000 t6 t6 000 r0,000 20 000

7 I 00 axa.
npeacTaBnfl Bautu
qacT B ceBepHa'Ia

uy ,lacr or flh Ns

39918 5 15, rofir'o
cnopea CnHc'ur
fl3fl He nonaaa s

cJlot

7l0rl ll acn ure 3A hKOB l.l tl

06uo: 4 t .l0l

flopa4u roBa" qe pa3npe,AeneHzre 3a HaeN4aHe or 3EMEABJICKII IPOI43BOAI4TEJI IIIEHKA BACHJIEBA

BEJII4TIKOBA umorn He noflaI(ar B aKr],anHr4r crreuuaril3l1paH cnoil no qJt. 5, at.2 ol HapelSa Nb 2 or l7
$espyapu 2015 r.3a Kphrephhre 3a AilnycrllMocr Ha 3eMeAerch(HTe n,louln 3a noAroMaraHe no cxeMu l,i MepKH 3a

nnailIaHe Ha nnou. He ce AbJllKl4 HaeM 3a croflaHcKara2016-201',1 r.

ilr. 3A HABMAHE HA IACIITIA OT OIIO B 3EMII,I[U]0TO HA C. KPIICJIOBO:
- l. 3a Qnruvecxo JrHue: 3Elf{EAIlJtClKI4 IIPOI43BOAI4TIIJI ALIMI,ITLP IIETKOB K/\HAPOB c tlocrotHeH

aApec c. Kpuc,roeo, yn. .,g-TVl CEITEMBF'14" -lfs 18, rarcro cneABa:



florseaHH no3eMneHH vMo'ru c HTfl ,,l1acnLqe", ,,Mepa", ,,Jh.1Baga,,: 101.365 AKa Haeru HNro..H c HT|I
,,Ilaciltqe".
O6U 6por7 xhBorHHcK]4 eAAHa\u',55.-15 s xHBorHoBr,Aen o6exr J\b 4l4g-0034 e seN,unlulero Ha c. Kprc,roso.
Hopn'raflMJIgaXE: 69lt.500Arca:laHMIolr4orl-TKarefop14n; l395.000AKa3a14Morr4or8-l0Ka.refopr,{,
I{aro sse npeABHA fopHoro lr4 BlbB Bpb3Ka cbc 3ars,'teHHe Bx.J\s 94-00-717 or 0g.03.20}6 ro4uuit, rroMt4cl4rra
OrpeAeril Aa ce npeAorlraBnr Ha: 3EMEAEJICKI4 IIP0H3BOAI4TBJI AI4MHTbP IIETKOB KAHAPOB
nachua or ollo 3a cporK croraHcKHrr:2016-2011 r.:2017-2018 r.; 20lg-201g r.:2019-2020 r.;iLl,L0-2021 r.,
KAKTO CJICNBA:

llopagu roBa, qe pa3npeAe.reHhr 3a Haer bp IIETI{OB----]I(AHIPOB hMor He nonaAa B aKryanH,fl eneL\L4anu3vpaH croil no qr, 5, ast.2 or Hapea6a,Ns 2 or l7 <penpyapa
2015 r.3a KpHrepHhre 3aAoltycrllMo.'Ha 3eMeAencKnre flJlou1, 3a noArroMafaHe ro.;;;;;p;;;r';r,il;,]i"";
nJloul, He ce AbJtlKh HaeM 3a crorrilHcKara2(ll6-2017 r.

.34 E HA TIA AOT 3EM CJI- l. 3a Qu:uvecro nrue: 3EMEAE,jICKI4 IIPOI43BO/II,IT AITMI4TTP CTOflHOB Kr\UIllpOB cnocrorHeH aApec c. Kprzcroeo, y.t. ,,JTnstnua !uMurpoaa" J',lb 5, KaKTo aneaBa:- florrsaHH no3eMreHu uMoru c HTll ,,flacHU1e", ,,Mepa", ,,JlvrBaga" - H-qMA AEKJIApI{t,AHI4 ccfECTBEHI4
14 |IOJI3BAHUVMOTI4,,

- O6ur 6 'tuu: 10'20'0 B )Kl4BorHoBtAeu o6errNp 4148-0009 e:eivrr4li-lero Ha c. I(pnc,roao.Hopvra qKa 3a HN4c)rH or l-7 Kareropnr, 204.000 AKa 3a HMora or 8-10 Karerop4fl.- Karo B BbB Bpt3Ka cbc 3ase,leHue Bx.J\s 94-00-734 or 10.03.20 lti roansa, KoMHcHrraonpeAe ua: 3EMEIEJICKI4 IIPOI,I3BOAI4TEJI AI4MpITbp croflHoB KAHAPOB
nacHua or Oflo 3a cpoK cronaHcKHre20l6-2017 r.:2017-2018 r.; 2018-2019 r.;2019-2020 r.;2020-2021 r.,
KaKTO CnenBa:

llo:eu,reH nuo'r J.& Kareropnr Ilnour 3a

HaeMaHe.

clo6pareH

a c q,r, 37

A. aJt 4 o'r

3Cil33
litxitJ

Ila.tHH Ha

rpahHo

IoI3BaHe

Mecrrrocr onnc Ha Br/roBere r 6por nacnulHn xhBorHH, o,rr,rexfrfi[fi-lffi""a,rrJre"
o6err (nocrolHeH o6enr) N! 4148-0034, pefhcrpr.{paH s llnrentupitnerra
rH$opvaunoHHa cilc.TeMa Ha 6u\BX,
3il At4\It4T1,P nE I'KOB KAHIIPOB

Brlttose

nac I utH r.l

)|(I-,IBOTH14,

crrrracHo $ 2 a

or AP Ha 3Cfl3ll
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x(hBo'rHD

Hopva

flM,rl ra
XE-rar
t-7

(AKa Ha

)KE)

Hopva

flM,rl ra
XE-ral 8-

t0
(.4rca rra

XB)
-19918 7,1, rcofiro
cnopea Cnncr.r
ll3fI He noneraa s

crot

IV 50 738 flac nure bOHJIYKA Oeue-mairn or
VCCTHX

(aaroxroHHH)
nopo;tn-na,rl2
Mec€rta

0 r50 30 46 500 l5 0Cr0 30 000

06uo s0 738

flo:eu,ren lvor J{: Kareropnn ll.rroulta
Ha0MaHe,

cuo6pa:eH

a c qt.37

n, ar, 4 or-

3tc',tl33

I txaJ

Ha,ruH Ha

TpaHHO

no n3BaHe

Me crHocr onrc ua BhaoBere r 6por nacrurua xhBorHH, orrre*aunr-rlilrorrar;aae"
o6err (nocrorueH o6enr) N! 4148-0009, perHcrpilpaH n klurerpnpana.ra
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OEUII4HA *M A P I4 II A" - OFJACT IIXOBAIdB
fllon4nn, 6".y tr, "Mapuqa" 5J A merr.: 032/ 907 800

rparcc: 432/ 951 934

Vmezpuedae i...,..r..
Knem ng O t't :

/a/ B'b-B Bp'b3Ka c

3a HaeMaHe Ha

KOHCTAT PA:

L 3a uaervaHe Ha MepH 14 nacuula or O6ulnHcKHs rro3eMreH
perucrpr4 Ha c. Cxyrape ca BXoAHpanH KaHAHAarhre, KaKro cneABa:

- KauAnAar l\b l. 3a Qn:u.recmo ruqe: 3EMEAEJI KI4 IIT'IDI43BONI4TEJT MAPTITH 14BiAHOB
MOLUyKOB c nocrogHeH aApec c. Crcvrape, yr. ,,faepn,r l-euos" Ne

aApec c. Cxyrape, yr.,,faapur l-eHoa" Ns:j0, nrrH. Nl H3-14-63
6, .rpe: MTBAH I,IJII4EB AIIIEJII{EIB c nocroqHeH

10.3,20 l6 r., :asepeHo ol Kuera ua c. Cxyrape,
06uIra Ha,,Maplr qa"-o6racr [l,roeAH e.

C noAaAeuo 3aqBreHne c Bx.J\b 94-00-7.15 or
noJr3BaHe,,flacrlqe" no KaAacrpaJrHara Kapra

10.03.2016 roaaHa ga HACMAHE HA TIO3CMJICHA VMOTII C HAqN}J HATOAHHO

ua c. Crcyrape 3a orrne)KAalre Ha nacr4utHH

}KHBOTHH,

- KaHAngar J\b 2. 3a rcpuguvecxo nuqe, ET:
aApec Ha ylpaBneHHe c. Cxyrape, yr. ,,Ma-nvraKa" JlJ!

nocroflHeH aApec c. Cryrape. y,r. ,.Ma.nunxa" Ns 22.

ET ,,HI4 -96-HLIICOJIAIZ XPI4CTC)8... cbc

/ TNMI4TbI> UBAIIO)B/

IIPOTOKOJI

llnec27.04.2016r.,BH3nbrHeHHeHa3anoeeaI,{!P!-09-450121,04.2016r.uaKveraHaO6uluna,,Mapuqa"H
Br,B Bpb3Ka c PerueHne l\e 14, B3ero c nporoKon J"lb 3 or 17.12.201 5 r., n:u. 14 ilon. c Peuresue Nl 66, B30'fo,c nporoKon
J\b3rrr25.02.2016r.a PeueHne}lb99l,B3erocnporoKonJ\i4or24.n.2Al6r.naO6C,,Mapnua"--o6.nacrflrosAhe
vt 3aflBreHls Ha co6creeHHuH Ha )KHEiorHoBbAHH o6errr c nacilu-lH14 ceJlcKocronaHcKH xHBOIHh, pe[Hcr-pupaHfi B

14urerpupauara nHQopvauroHHa chcrr:r!{a ua BABX, xenaeuru Aa HaeN4ar Meph H nachua 91 tJ6ulnucKH,{ rro3eMreH

$oug no KaAacrpanHara Kapra H KaAacrptu'rHhre perucrlln Ha c. Cryrape
Ce cr6pa KoMHcHfl B ctcraB :

Kollrcnq B cbcraB:

llpelcelareJr: Hilr(. flerup MuHxoe-3aN{. KN4er Ha O6quHa,,MapHua"
theHoee: I . lecncrraea KrzHrcaHoaa - f]npexrop Ha AhpeKqrr ,,O5quu<lra co6c.reeHoct"

2. Tans CrailxoecKa - C'r. excnepr ..06ruuHcra co6clBeHocl"
3. Vleauj<a Apa6a4xraeela - [',.r. cneuua!'lr4cr ..3aulrra Ha norpe(5rre,,rHTe"

Kovhchqra 3anoqHa 3aceAaHhe er):00 qaca, cbc 3aAaqa Aa onpeAeJrn ueo6xo4l,rMara3a BceK:H KaHAHAiar nJrour or
rracHUla u Mepil no peAa Ha eJl. 37 u, ast.4 or 3Cfl33 H pa3npeAenv uwo-tvTe 3a 3eMJrHx1ero Ha c. Cxyrape.

Bcerca or qJreHoBere Ha KoMr.rcHtra noA[l4ca AeruIaparrur, qe:

l. He e,,cBbp3aHo Jrnue" tro cMr4c't,ra ua 3aroHa 3a npeAorBparflBaHe H ycraHoBqBaHe Ha rcoH$rurcr Ha HHTeipecn c

noAzuruTe 3aflBJreHnfl 3a HaeMaHe Ha N4epu H flacnua or o6uruucKnfl no3eMJreu $oH4 vlJrv ci qJ'reHoBe Ha r()xHHTe

ynpaB14TenH hJrH KoHTpoJIHH opfaHH.
'2. Hsva MarepnaneH HHrepec or pe3ynrarrre or 3aceAaHHero.

.J. Hsnra qacreH HHTepec tro cMHcb.[a na 3axoHa 3a npe
oT pe3ynTaTHTe oT 3aceAaHfiero.

h ),cTaHoBrBaHe Ha K:oH(pnHK'r Ha [4HrepecH

4.3aAt,rxaeaae Aa na3a B'railna o6crorre,rcrBara, KoHTo e y3 pa6orara cr4 B KoMilcaqla.
Mepfi H flacl4ura or o6ullrHoruq5. He e cBbp3aHo Jruue no cMHct'JIa ua T3 c floAzurrTe 3aq

no3eMJleH QoHA nnu c qIeHoBe Ha TexHHTe ynpaBhTenil ilJIH Ko Hh opfaHH.

uJreA H3frbJrHeHhe Ha fopHHre npoqelypH KoMHcHflra

TflXHOTO nOCTt'nBaHe 3a HaCeICHOTO MtCTO.

Konr.rclrgra

H KbN4 pa3fnelKAaHe Ha 3aflBJreHHt'fa no peAa Ha

no KaAacTp€lJIHaTa KapTa lJ KaAiacTpi)nHhTe

CCA€UIHrtlc H

XPhCTOB c

H KaAaCTpa[HLrTe

22, npepc
'BaH 

OT HI4KONAN XPL{CTOB

Заличени 
обстоятелства 

съгласно чл. 2 от 
ЗЗЛД



C noAaAeuo 3aqBreHue c Bx.J.,ib 94-00-725 or 09.03.20 l6 roAuna3a HaeM4He Ha no3eMJleHu HMo'Tt4 c HaqllFl HaTpailHo

rroJr3BaHe ,,flacuU1e" no KaAacrpanHara Kapra H KaAacrpanHHTe pefhcrph Ha c. Cryrape 3a olr,'lex(AaHe Ha fiachu-tHH

)KHBOTH14.

Kouucasra o6crofiHo ce 3ano3Ha c npeAc'raBeHnre or KaHAHAaTHTe AoKyMeHru (flpu,ToxeHue Ns I xttvt

HacrogulHfl nporoxol.)
CleA xaro ycraHoBl.{ peAoBHocrra Ha noAaAeHr]re AoKyMeFrrli, KoMHcl4gTa onpeAenh Heo,6xoAl4t\4ara 3a

BceKH KaHAHAaT nnoq or nachLua H Meph, cbrnacHo noAaAeHHre 3atB,'leH+41 h no peAa Ha qr. 37 vt,u.4 rtr 3Cfl33 n

pa3npeAenH uMorure 3a 3eN'tJIHuero Ha c. Cxyrape, KaKT'o cneABa:

PA3TIPEXEJIEH4E:
I. 3A HAEMAHE HA TIACLIIU
- l. 3a Qn:nuecrco lrUe: 3EMIIAEJICKI,I [POI43 MOIIIVKOIB c flocrottHeH

aApec c. Cryrape, yl, ,,faepul l-euos" ){l 46, rarro cneABa:

- florssaHH no3eMJreHH fiMorl4 c l-lTfl ,,flacul1e", ,,Mepa", ,,JIysa4a!'- HtMA AEKJIAPI4PAHH COECTBEHH
14 NOI3BAHI4 HMOTI4.

- O6ru 6pofi NnnorHHcKH eAHHr4ltH: 11,400 B )KllBorHoBrAeH o6exr l\b 4134-0122 s zew,nuqero Ha c. Cxyrape.
Hopva |IMJI sa XE: I14.000 Arca 3a HN,rorH or l-7 Kareropr4ri 228.q00 AKa 3a uMorH or 8i-10 rcareropur.

- Karo B3e npeABHA ropHoro H Br,B Bpr,3Ka c'sc 3aqs,'reHNe Bx.J\! 94-00-735 or 10.03.2016 roArasa, KoN,rnclr.qra

orpeAenr Aa ce npeAocraBnr r.ra: 3EMEAEICKII IIPO43BOAI{TEJI MAPTIIH IIBAHOBI IUOIIIyKOB
nacHuta or OflcD 3a cpoK cronaHcKr4re20l6-2017 r.:2011-2018 rt.;2018-2019 r.;2019t-2020 r.;2020-.2021 r.,
KAKTO CICABA:

lorevreu uvor Ns Kareroprr fl,rout :a
HaeMaHe,

ct,o6pa;en

acq,r 37

n, wt, 4 ot
3C'n33

lx<al

Fla.r il H Ha

TpahHo

no.t3BaHe

MecrHocr Onrc Ha BHAqBere r 6por nacltutHr xhBorH14, orl-JloxaaHh B xttBorHoBblleH

o6err (noc'ro4 He H o6exr) Nl 4 I 34-0 I 22, perhcrpupilH e 14 Hrerp npaHara

uH$opnaurorlHa crcrtva Ha BAEX,

3II MAPTT{H t4t}Atl{oB MOUIyKOB

Bn.r,ose

naciltulltl

xhBoTHl.t,

crrracHo $ 2 a

or AP na 3Ctl33

Ko+QtrureHr

ta

npqpaBHrBaHe

HA

clqTEflHrt
BH4 XXgOTHI

Kb\i IXE

Spoi

XIBOTHI OT

BCEKil BIA NQ

Cnpaora ra

oTfn9xaaHl

xHaoTHt x

nasu flM,ll

BpoI
xl4Bo'fl4 Hc

Kh

eahHr,tul4

no Bh40Be

xhBo'rHh

Hoptira

tlMJl:a
XE-rar',

t-7
(axa Ha

XE)

Hopva

fllt4,rl ra

Xll-xar. 8-

r0

(.uia Ha

xE)
66915 | 2'l 2 591 I-lacaue A-b6AKA Osue-mailrn naa

| 2 ueceua
0 150 /o I t,,+00 l0 0Cr0 20 000

6691 5 3 30 0 765 llacurue BO/IOEM A

669 I 5.4. t9 0 969 llac nure I-bONCA

6691 5.5.60 | 124 flacrrue K'brtK-bH

hLlA

669t5 I r 87 3 735 llacnure qAVPAT

E

669r5.r2 67 4 2t4 I lacnure l-F.PtrflA

669t5 t7 7l 2 373 llacnure KA/IA
IIAPA

669t5 t7 73 0 9t I ll ac r ure KAAA
IIAPA

66915 t7.76 3,339 llaorute KANA

NAPA

66915 t7.'t7 27t4 llacuue KAAA
NAPA

669t5 t7 t04 4 292 I l acr ure KAAA
IIAPA

66915 t7 168 0 682 I I acu ure KAAA
I'IAPA

669t5 t966 2 770 llacH ure BECTA

669t5 26.51 |55 llau.rue EJIETUhU

VT'E

66915,26.s3 | 777 llacr Lue EJrErllr4U
rlt L



669t5 26 5+ 6 985 | lacnue ENEUJhII

t41'E
()6u-Lo: 40.391

flopalu roBa, qe pa3npeAereHure, 3a HaeN4aHe or 3EMEAEICKI4 IIPOI43BOAI4TEI
MOIIIyFOB ilN4orr4 He nonaAar B aKryanHhq cnellkanil3upaH cnoil no LtJr.5, a,r.2 or'

$eepyapf 2015 r, 3a KpHrepnure 3ie Aonycrht\4ocr Ha 3eMeAeJ,rcKHre nlroulu 3a noAnoMafaHr3
nJraqaHq Ha ttrtoul, He ce Abnxu Ha(3tM 3a cronaHcKara2016-2017 r.

MAPTI{H I,IEAHOB
Hapeada Nb 2 or 17

ilo cxeN{H 14 tltepKh 'la

II HA C. CKVTAPE:
HI,IKOnAfr XPIICTOB,,, c1,c rleA€ulrrue H aApec Ha

yrpaBrfeHHe c, Crcyrape, y,r. ,,MarvnK:a" J\b 22, npepcraBrflBaH o'r HI4KOI An XPV]|C'fOB XPI4CTOIB c flocroflHeH
aApec c. Cryrape, y,'1. ,,Ma,'t.tHKa" J\b 22, rarcro cneABa:

- flor3eaHH no3eMreHH HMorH c FITII ,,[lacllu1e". ,,Mepa", ,,JlHea,qa" - H.qMA AEKJIAPI4PAHH COECI'BElll4
t4 ftoII3BAHVt VlMOTt4.

- O6ur 6poil xreoruHcKl4 eAhHHutn: 19.500 B xhBorHoBrAes o6exr Jle 4134-0 165 s seNa.nrulero Ha c, Cxyrape.
Hopnaa flM,rl:a }/,f.E:.241,500 4maL'.taAwolt4 or l-7 Karefopnq; 429.000 AKa 3a HN,tort4 or 8-10 xareropnr.

- Karo n:e npeABHA ropHoro h Eit,B Bpb3Ka cbc 3arereHHe Bx.J\s 94-00-125 or 09.03.2Ct 16 roAnHa, Kovthcgrra
orpeAenn Aa ce npeAocraBrr na: ET ,,HI4KI,I-96-HI,IKOJIAIZ XplfCfOB" nacuqa or OIIO 3a cpoK
cronqHcKHre20l6-2011 r.;201',t-2018 r.;2018-2019 r.;2019-2020 r.',2020-2021 r., rcarcro crenBa:

iloreu,ren nuor Nl Kareropnr ll,rour ;a
HaeMaHe,

c'uo6pareH

a c,aL 37

n, a,r. 4 or
3Cft33

/.\KU

HaqrH sa

4lailHo
nif,I3 BaHe

MectHoc t C)nrrc Ha BilroBere n 6pon naoturHt xHBorHh, orr,rexAaHil ts xnBorHrrBrAeH
ofierr (nocrorHeH o6ersr).t'Lr 4 134-0165, perl4crphpaH a HHrerprpana.ra
hHOopMaurioHHa chcreNta na 6ABX,
ET ..H 14K],I-96.H il KO,TAIZ XPUCTOB*

B hloee
IIACilIITHH

)KilBOTH14.

cr,r.racno $ 2 e

o'r /lP ua 3C1133

KocOruueHr
'34

nprpasilrBaHe

HA

cboTBq hH8

BUN XHBOTIIH

r6M I XE

bpo I
XXBOTHH OT

BCEKH BtrI NO

Cnpaora ta
OTTNCXIAHh

XhBOTHil H

raqr fIM,l

Epoil

)Kl.1BO'r-h r'rc

K l.l

eIil Hll Utl

NO BilAOBC

)KhBOTHH

Hopva
IIMJl :a
XE-nar,
l?

(axa na

)|(E)

Hopua

tllvl,Il 3a

XE-rar 8-

l0
(arca sa

XE)
66915,21.15 61 867 ll acn ule t-o,'ttM

I bo,t
Osue-mailru Har
| 2 Meceua

0 t50 04 15 600 t0 000 20 000

Osqe-uaiiru or
VCCTHtr

(aBroxroHHH)
nopoau - ra.l l2
Meceua

0 rs() 26 3 900 l5 000 30 000

flopagra roBa, qe pa3npeAeneHAfl 3a HaeN4aHe ol ET ,,HI4KI,I-96-IFII{KOJIAI;I XPI4CTOB., HMor He nonaaa B

aKryanHut cneqHaJlh3t4paH cJ'Ioil |Io qJ'I. 5, ast.2 or Hape46a J\is 1Z or l7 $eapyapn 201 :j r. 3a r:pr4reprrre 3a
AOIyOTHMOCT Ha 3eMeAeICKHTe nJlOll(H 3a nOAlOMaraHe IIo cxeMH H MepKU 3a nJlaqaHe Ha nJtoul, He ce,qbIDKh HaeM
3a croraHcK ara 20 1 6-20 | 7 r.

C.neA HsnbrHeHHe Ha npoueAypHTe no pa3npeAeJrflue Ha Heo6xoAHN4ara 3a BceKh KaHAHAa'f nnour or nacltula H

Nrepu no peAa Ha qn.37 v,aJt,4 or 3Cfl33 3a 3eMnHuero Ha c. Cr<yrape KoMHcuflra npeAnara Ha KMe'ra r-ra O6utuua

l6 r. e l6:00 .1aca.

TTPEACSAATEJI: HKOB

oaax1|eBa2. TafKoBcKaIIJIEHOBE: KAHOBA 3. LIeaH

Заличени обстоятелства 
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Заличени 
обстоятелства 

съгласно чл. 2 от 
ЗЗЛД

Заличени 
обстоятелства 

съгласно чл. 2 от 
ЗЗЛД

Заличени 
обстоятелства 

съгласно чл. 2 от 
ЗЗЛД



kl:ucryev n IOKYMCHTH flpe4craae H n or KaBAfl aarnre
KaHaqaar JlI! ..

l. Konrae ,

ltor(yMeHT
VTIbJIHOMO

T AOKyi\4eHT 3a CaMOrt4LlH

3a caN40nHqHocT H HoT

ueHoTo nuue;

cT la qil3HqecKil're nrlua; Kon
puan Ho 3aBepeHo nbJ'r HoMo[lH

eoT
r Ha f ctl

2. Konne
BYIICTA-
J'lhue e pel

)r aor(yMeHr 3a perhcrp
14 yAocroBepeHUe 3a aKTy

r.icTpHpaHo KaTo 3eMeAeIc K

ul,rfl, Kapra 3a uaeHruQlrrcaqr.t
n Io ct cron Hhe, Koraro dt4:t4,]e

n po Lr3 Boanren :

no
KOTO fa

3. Konne r

ET, c'ur-,ra

r aoKyMeHT 3a perucTpaur
Ho Lrr. 23 or 3axoHa 3a rbn

t u:tu F.L4K ra ropr.rar.rqecKpro n

_oPfiil4r pe!!cl b!.
ue 14

"@4. Konue
n p9,ac Ta BJr

3a caN4OJt t4

n peAcra Bn

I OCACTA B il

oT aoKyMeHT 3a caM
rBauo T'bpfoBeua npu npor
LHOCr 14 HOTaphanHO 3aBep(
lBa oT Jtuue, pa3nH9H
teJlcTBo;

n U.r nocr Ha Srirrivec rgr.o
:)ri.qaHero Ha npoueayparai llox)
ro ltbJrHo[4ouHo, KotaTo T]pfoBe

oT nhuaTa il[4auH npaBC

ruue.
MCHT

ta ce

HA f-
5..(oxyue
cerc KocTo
u Hdoprr,tau

T 3a pefncTpauHn Ha

raHcKl4 xHBoTHll, p

roHHa cHcreua Ha BABX:

x14BorHoBbaeH o6err c

nlcrpfipaH H B Ant
nac

fp14p

IUH H

H ATA

ra-
6. norvrr,le T OT KOMNCTCHTHhTC OPfAH ]a it 11 flca ila:
o [aut ,t H

nocTot H e I

VflPAB,ICHI

| 3aa'br)KeHHr KbM 06ru
aapec 3a Qururecroro

e 3a lopuaHLlecKoTo JlHue h

tHh ,.Mapnua", hir,rvr o6
H lle uJtA ilo ceaan H ue
r li:

HHAT

aap(
no
HA r

. 3aabnx HUe KbN4 At,pNaeeH 0oHa MpAen hel 4€1-
o lg4rlxt
qn.37s a,'r

HHe KbN4 AtpNaaHrn u o6u
3 r.2 or 3IlC33.

14qtcKr4fl ro3eMJteH QoH,a n:a:e hno

flcHtIa o1,lrlacHO no.la;leH(ITO 3arBiteHhe I
fplr.rortrcrtne Nl J rr,ivt ncto t(otlcra'rhpa. qq

e

iacMa r e,r/ooficrseHHK Ha.

. aKa or I ao Vll Karerophil
. ara or Vlll ao X rareroprr

6



14sucryev n OKYMEHTU llpeacraeeu n or Ka HAfi aarure

l. Konr,re <

aoKyN4eHr
vnbnHoMol

T AOr(yMeHT 3a CaN,tOJl 14ril1

3a caMoJ't t4rt HocT H Ho't

leHoTo nhue;

cr ;a 0nln.tecKhle rhr.ra; KonH
p4anHo 3aBepeHo n-brHoN{oulH(

OT

HA 8*
2. Konr,re i

EYJICTAT
nnue e Def

r IoKyMeHr 3a perncTp
h yaocroBepeHne 3a aKry

rcTpHpaHo KaTo 39MeAeJlcKl

u4n, Kapra 3a uAeHruSurcauu:
JrHo cL,crorHHe. Koraro Sr,t3rauec
n po h3 BoA hTen;

no
(oTo t*

3. Konrze o
ET, ct r,rac

' aor(yMeHr 3a pefHcrpauil
ro q,r.23 or 3arcoua 3a lbD

tjlu EVIK ra opuerqecKoro Jt t,

rutclttlpgl r4!1!!;
Ieh

4. Konue
IpeacTa Bn

3a caMoJt H

n peacra Bn

IPEACTAB H

o'T AOKyN4eHT 3a CaNl(

Bauo rbpfoBeua nph npoB
HOCT 14 HOrapranHO 3aBepe
Ba oT Jt h ue, pa3n h q Ht

en cTBo;

rl 
411 lroc'f Ha {tnrrlecroro J

xAaHelo Ha npouell)'para. /[ony
o nbJ,r HoN4oruHo. Kot'aTo rt'pfoBe

oT niluaTa hMauh npaBo

H Ue.

IEHT

HA

lie

5. [oryver
ceJt c Kocro I

r.r Hdopn au

T 3a pefucrpauuA Ha
aHQKr4 )KHBOTHA, p(

oHHa cHcreMa Ha 6AEX:

'r{ttBorHoBbjleH o6exr c nac
-tlp,rpvpaHu e VHrerphp

tuH 14

HATA f*
6. Aor<ynrer T OT KOMNCTCHTHilTC OPfAII rfl nHnca Fra:

r [aHtvul
flocTot H e H

ynpaBneH il

3AAbIXEHHfl KbM OSUI
aapec 3a Qrrnuecroro Lr

3a l,OPt4Al4qecKOTO Jl H Ue n

Ha ..Mapuua", Kbr\r o6urruart
r rle r4ltu no cellaJt 4 ue n aApe
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no
HA tre'

o 3atrr',lxe tue K'bN4 [tpxaseH dona 3 M qACN H E; 2*
. 3aArrNe
qn.37e ar.

rile KbN4 abpxaBHHr u o6ru
3 t.2 or 3nC33.

HcKr4fl flo3eN4leH doHA n 3a 3eM no 0

P<
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OEIIIUHA ,,M A P I4 II A" -
flloe4un, 6y r. "Mapvtua,, 57 A

e-m ail : obshtina@maritsa.,rrg

oBrAC'r IIroBAtdBi
mer.: 032/ 907 800

rfuarcc; 032/ 95I 934
web: www.maritsa.b.q

K.uem uat O6w.tuuat lt!^fl'!'
/ [nM],rTbP nBArroB/

IIPOTOKOJI

lnec 09'05'2016 r., Br,B Bpb3Ka c loxnaAHa 3anzcKa or KMera Ha c. MauoJre, BxoAr4parra Bo6rquna "Mapu[a" noA J\b 10-10-306(l) or 09.05.21016 r. z llpororcorr or 0g,04.2016 f.HafrocrorHHara KoMr4or.f,, Ha3HaqeHa cbc lianoeel Nl lp/I_09_S99122.07.2015 f. ua l{trer.a Ha
Oduluua ,,)\4apnqa"

Ce r:r6pa KoMrrcuq B cbcraB :

Kovncur B cbcraB:
llpelcerareJr: r4HX. fle'rrp Mr.rHxos-3aM. KMer Ha o6uruua,.Mapnqa,,
t{'leHoee: l. lecr'rcnaea K,'IzHKaHoEia - lzpercilop Ha r}.rpeKu w ,,O6u1uHoxa co6crBe)Hoor-.

2. Ta."n crafixoscrca - cr. eKcrrepr ,.o(5u1vr ucria co6creeHocr...
3, xaHera To4opona -- fr. cneuuailvclt,,o6ulzuuca co6cleeHoicr,,

Kolrncusra 3a[oqHa 3aceAaHr,re n 9:30 qaca.
KoN{HcHqra pa3rneAa loK.ltalna3anl{cKa o'r KMera na c. MaHoJre, BXoAtrp,aHa e O6qHHar.a

no,{ J\lb l0-10-3i0r5(l) or 09.05.2016 r. orHocHo roBa., qe qacr or Haerara rrrorr no loronop 3a
uaeu J\b fl.M - 06118.04.2016 r. He rpeActraBr'ItBa IlocrorHHo 3arpeBeHa nJrorr kr e rrpaKTr,rqeoKr4
Heu3rIoJ'I3BaeMa 14 rlpeAcraBeHl4t KbM Her IIporoKoJI 3et :lacHeMaHe Ha qaor B roxHara qacr or
no:reMrreH r.rMor JVs 47086.49.66

KOHCTATT4PA:

I.3evele,rcKa 3eMq c nroul or 3.878.aKa. npeAc.r.aBnrBatlua qacr B Htfor.r3ToqHara qacr or
Haerara ll'lotq ro loronop 3a HaeM J\ts flM A61ft.0,1"2016 r. or rro3eMJreH r4Mor
J\! 47086'49'66,lleJll4tr c rlr'Ioul or 229.88;8 Axa, HaN,It4paq ce B MecrHocrra,.Bery. floJrrrHa"'c
rpaftHo np(SAHiLlHaqeHI4e ,,3eue4ercKa rel)HTopr4r" 14 tuaqr4H Ha rpafiuo rroJr3tsaHe ,.I1acnu1e,',
Karefopt4-s v no KaAacrpzurHara Kapra 14 KaAacrpa-[Hhre pefr4crprz Ha c. Mauo,re, ofirurana
,,Mapnqa" - o6,lacr [,roeAze. o4o6peHr4 cbc 3anotsreA I! PI( - fS - 37 o.r 0g.05.2009 r. ua
tr3trr'jJ'rH[{reJtHr4fl Itl'{peKrop na AI-KK - CoQrar, nptt I'pauntlr4 tr cbce Wr I-IVI JTe 47086.49.6'q, iltr4
Ns 47086.49'65,fM -Nlb 47086'19.11, aK'ryBaH c Arcr' za ny6tuuua o6u1zucrca co6orBeHocr,\lr 2634
or 16.03 ,2016 r. er 3acHera Karo Herz3rron3BaeMa repr4ropt.rr.

Bre BpT,3Ka c fopHr4Te KoHcrara\vLr KoMr4cr4.,{Ta

,,Mapaqa":
rrpreAnara Ha Kvena Ha O6rur.rHa

I. Herrara nnour no loroeop 3a lraeN{ Iia flM - 015118.04.2016 r., npeAc.raBnrBaula qacr B
loxHara My rlacr or fro3eMJreH r4Mor Ns 470ij6.49.66. \,enr,rrr c nroul or 229.ggg AKa, HaMapaLU ce
B MecrHocrra,.FJe,rq' flo,t.sua" clpafruo npeAHa3Haqe)Hl,te,,3elte4ercKa repl41opr4fl,. 14 HaqL{H Ha
rpafrHo [oJI3BaHe ,,flacl4[1e", Kareropun Y rro KaAacrpafiuara Kapra u KaAScrpa,,IHI4Te perh0TpH
sa c, MaHole, O6uluua,,Mapt4L\a" - o6lacr.flloegua, o21o6pena .u. runoreA.Ns pA _ lB -37 o.r
08.05.2009 r. Ha ]LI3IIbJIHLITeJIHI4I llr4peKrop ua AfKK - CoQzt. tlpt4 rpaHr4rur,r A c.r,ceru; IIl{ Na

Заличени 
обстоятелства 
съгласно чл. 2 

от ЗЗЛД



47086.49.69,lr]?r J\b 47086.49.65, |Ir4 JVr 470g6,49.r l, arpynaH c Arcr sa n.
co6crneHocr Ng 2634 or 16,03.2016 r. rc(le rpoMeH u or 57 ,472 txa Ha 5;.\;4ll. Haeir,rrrara ueHa no lororop 3a HaeM Ne nM - 0611g.04.2016 r,
roAr4Ha ra ce npoMeHr4 ot 344,83 rena (rpracra qerr4pr4Aeepr u llerupv neBa
cToruuxu), ueobraraeMa c AAC cbfrracHo .u. 45, an. I o1 3arcosa .u oun"ncroftHocr Ha 3.21.56 J'reBa (rpr.rcra ABa,lecer 14 eIJvtH ngBa u rrerAecer 14

Heo6raraelra c l{!C cr,rracHo ttr. 45, ar, I or 3aroHa 3a AaHbK Bbpxy Aobane
Konrucrzsla rrpuKnrouu pabora sa 09.05.2016 r.. Katro rrpeAaAe Hacrofl

Knrera Ha O6rquna,,Mapuqa,, Ha09.05.2016 r. s l6:00 qaca,

TIPEACENATEJI: Musnonr

IIJIEHOBE:

Crafirconclca

prqHa oour4H9.Ka

eAHa CTOnaHCKa

oceMAeceT u 4)vl
xy Ao0aBeHa'ra

Ilecr crorzsru).
crofiHocr.

r4r rrpoToKoJr Ha

3. XaH oAopoBa

Заличени 
обстоятелства 

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Заличени 
обстоятелства 

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Заличени обстоятелства 
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД Заличени обстоятелства 

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

































  

 
 

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 № 15 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на недвижими вещи 
(тополи) – частна общинска собственост, попадащи в обект:  

- Отдел 160, подотдел 160 „а” с площ от 48,000 дка и от подотдел  160 „г” част 
в северната му част с площ от 60,000 дка, представляващи част с обща площ от 
108,000 дка от  поземлен имот № 47086.65.2, с  начин   на   трайно   ползване „Друг  
вид  дървопроизводителна  гора” – частна общинска собственост по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” – област Пловдив, 
одобрени със заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София 

И  
- Отдел 161, подотдел 161 „а” с площ от 79,000 дка; подотдел  161 „б“ с площ 

35,000 дка и подотдел 161 „в” с площ от 24,000 дка, представляващи част с обща 
площ от 138,000 дка от поземлен имот № 47086.65.2, с начин на  трайно  ползване 
„Друг  вид  дървопроизводителна  гора” – частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” – 
област Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр. чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС, 

вр. с чл.115, ал.1, т.1; чл. 118, ал.1 и чл. 119 от Наредбата за реда за управление на 
горските територии общинска собственост на Община „Марица”, Глава шеста 
„Продажба на дървесина и недървесни горски продукти“, Раздел І „Продажба на 
дървесина“. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

1. Общински съвет “Марица”- област Пловдив дава съгласие да се започне 
процедура по извършване на 100 % гола сеч на тополово насаждение, състоящо се 
от 3072 /три хиляди и седемдесет и два/ броя тополи с общо прогнозно количество 
от 1954.84 плътни куб. м. /хиляда деветстотин петдесет и четири плътни куб. м. и 
осемдесет и четири плътни куб. см./ , попадащи в горските участъци, както следва: 

- 1564 /хиляда петстотин шестдесет и четири/ броя тополи с общо прогнозно 
количество от 1007.96 плътни куб.м. /хиляда и седем плътни куб.м. и деветдесет и 
шест плътни куб.см./, попадащи в: Отдел 160, подотдел 160 „а” с площ от 48,000 
дка и подотдел  160 „г” с площ от 60,000 дка; 

- 1508 /хиляда петстотин и осем/ броя тополи с общо прогнозно количество 



  

от 946,88 /деветстотин четиридесет и шест плътни куб.м. и осемдесет и осем 
плътни куб.см./, попадащи в: Отдел 161, подотдел 161 „а” с площ от 79,000 дка; 
подотдел  161 „б“ с площ 35,000 дка и подотдел 161 „в” с площ от 24,000 дка,  

 като подотделите са с обща площ от 246,000 дка, представляващи част от 
поземлен имот  № 47086.65.2, с обща площ на поземления имот от 556,301 дка, с 
трайно предназначение на територията „Горска”, начин на трайно ползване „Друг 
вид дървопроизводителна гора”, адрес на поземления имот: с. Маноле, местност 
«Мерич орман» при граници и съседи на имота: ПИ № 47086.65.1; ПИ № 
47086.52.324; ПИ № 47086.50.124; ПИ № 47086.608.7; ПИ № 47086.61.3; ПИ № 
47086.61.4; ПИ № 47086.61.5; ПИ № 47086.61.2; ПИ № 47086.61.1; ПИ № 
47086.61.6; ПИ № 47086.608.5; ПИ № 47086.22.113; ПИ № 47086.22.205; ПИ № 
47086.22.224 и ПИ № 47086.22.233 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив, одобрени със Заповед 
№ РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актуван с 
акт за частна общинска собственост  № 2209/19.02.2014 г.  

и продажба на прогнозното количество дървесина от 3072 броя тополи,   
маркирани през 2015 г. в стоящо положение и сортиментирани със сортиментни 
ведомости от 27.10.2015 г. за изчисляване на обема и категориите на маркираната 
дървесина в плътни куб. м.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема и утвърждава общата 
начална тръжна цена за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 
прогнозното количество дървесина от тополите по т. 1., маркирани през 2015 г. в 
стоящо положение и сортиментирани със сортиментни ведомости от 27.10.2015 г. за 
изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб. м., в  
размер на 48322.89 лева без ДДС  /четиридесет и осем хиляди триста двадесет и два 
лева и осемдесет и девет стотинки без ДДС/. По силата на чл.2, т.1; чл. 5, ал. 1 и чл. 
6, ал. 1 от ЗДДС, доставката на стоки се облага с данък върху добавената стойност.  

Общата начална тръжна цена за продажба чрез публичен търг с явно 
наддаване на прогнозното количество дървесина от маркираните през 2015 г. в 
стоящо положение и сортиментирани със сортиментни ведомости от 27.10.2015 г. 
за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб. м.  
тополи по т. 1. е образувана, като съгласно чл. 15, ал. 2, т. 3 от Наредбата за реда за 
управление на горските територии общинска собственост на Община „Марица” 
цените по сортименти са съобразени с цените за продажба на дървесина и 
недървесни продукти на Търговско преприятие „Държавно горско стопанство-
Пловдив”, както следва: 

 

Обект  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

 Дървесен 
вид 

Количество 

Цена за 
продажба 

Обща 
стойност   

на корен  без ДДС       

без ДДС   /к. 3 по 
к. 4/ 

плътни 
куб.м. лв./куб.м. лв. 



  

к.1 к.2 к.3 к.4 к.5 
Обект: Отдел 160, подотдел 160 
„а” с площ от 48,000 дка и от 
подотдел  160 „г” част в 
северната му част с площ от 
60,000 дка, представляващи 
част с обща площ от 108,000 дка 
от  поземлен имот № 47086.65.2 
и Отдел 161, подотдел 161 „а” с 
площ от 79,000 дка; подотдел  
161 „б“ с площ 35,000 дка и 
подотдел 161 „в” с площ от 
24,000 дка, представляващи 
част с обща площ от 138,000 дка 
от поземлен имот № 47086.65.2 

  1954.84 24.71961 48322.89 

 
Отдел 160, подотдел 160 „а” с 
площ от 48,000 дка и от 
подотдел  160 „г”част в 
северната му част с площ от 
60,000 дка, представляващи 
част с обща площ от 108,000 дка 
от  поземлен имот № 47086.65.2 

  1007.96 25.20730 25407.95 

Подотдел -160 „а”   725.19 27.17721 19708.64 
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ   725.19 27.17721 19708.64 
Едра   360.43 36.51414 13160.94 
Трупи от 30 до 49 см И-214 101.94 40.1 4087.81 
Трупи от 18 до 29 см И-214 258.49 35.1 9073.12 
Средна    59.72 28.24468 1686.77 
Трупи от 15 до 17 см И-214 37.56 30.1 1130.56 
Технологична дървесина И-214 22.16 25.1 556.22 
Дребна   48.39 25.10 1214.59 
Технологична дървесина И-214 48.39 25.1 1214.59 
Дърва   256.646 14.20769 3646.35 
ОЗМ И-214 63.61 37.6 2391.59 
Дърва за огрев И-214 193.04 6.5 1254.76 

Общо за подотдел –160 „а”   725.19 27.17721 19708.64 

Част от Подотдел -160 „г”   282.77 20.15527 5699.31 
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ   282.77 20.15527 5699.31 
Едра   81.54 35.50550 2895.14 
Трупи от 30 до 49 см И-214 6.61 40.1 265.18 
Трупи от 18 до 29 см И-214 74.93 35.1 2629.96 
Средна    51.62 26.23134 1354.06 



  

Трупи от 15 до 17 см И-214 11.68 30.1 351.57 
Технологична дървесина И-214 39.94 25.1 1002.49 
Дребна   1.62 25.10 40.66 
Технологична дървесина И-214 1.62 25.1 40.66 
Дърва   147.99 9.52395 1409.45 
ОЗМ И-214 14.39 37.6 541.05 
Дърва за огрев И-214 133.6 6.5 868.40 

Общо за част от подотдел –160 
„г”   282.77 20.15527 5699.31 

 
Отдел 161, подотдел 161 „а” с 
площ от 79,000 дка; подотдел  
161 „б“ с площ 35,000 дка и 
подотдел 161 „в” с площ от 
24,000 дка, представляващи 
част с обща площ от 138,000 дка 
от поземлен имот № 47086.65.2 

  946.88   22914.94 

Подотдел -161 „а”   741.51 24.94612 18497.80 
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ   741.51 24.94612 18497.80 
Едра   320.87 36.09075 11580.31 
Трупи от 30 до 49 см И-214 63.58 40.1 2549.56 
Трупи от 18 до 29 см И-214 257.29 35.1 9030.76 
Средна    75.44 28.15276 2123.84 
Трупи от 15 до 17 см И-214 46.06 30.1 1386.41 
Технологична дървесина И-214 29.38 25.1 737.44 
Дребна   42.41 25.10 1064.49 
Технологична дървесина И-214 42.41 25.1 1064.49 
Дърва   302.79 12.31581 3729.15 
ОЗМ И-214 56.62 37.6 2129.04 
Дърва за огрев И-214 246.17 6.5 1600.11 

Общо за подотдел –160 „а”   741.51 24.94612 18497.80 

Подотдел -161 „б”     132.59 22.03102 2921.09 
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ   132.59 22.03102 2921.09 
Едра   48.26 35.33776 1705.51 
Трупи от 30 до 49 см И-214 2.30 40.1 92.03 
Трупи от 18 до 29 см И-214 45.97 35.1 1613.48 
Средна    18.86 25.86352 487.79 
Трупи от 15 до 17 см И-214 2.88 30.1 86.69 
Технологична дървесина И-214 15.98 25.1 401.10 
Дребна   2.01 25.10 50.45 
Технологична дървесина И-214 2.01 25.1 50.45 
Дърва   63.46 10.67414 677.35 



  

ОЗМ И-214 8.52 37.6 320.24 
Дърва за огрев И-214 54.94 6.5 357.11 

Общо за подотдел – 161 „б”     132.59 22.03102 2921.09 

Подотдел -161 „в”     72.78 20.55576 1496.05 
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ   72.78 20.55576 1496.05 
Едра   20.34 35.19402 715.86 
Трупи от 30 до 49 см И-214 0.38 40.1 15.34 
Трупи от 18 до 29 см И-214 19.96 35.1 700.53 
Средна    16.43 26.03731 427.79 
Трупи от 15 до 17 см И-214 3.08 30.1 92.71 
Технологична дървесина И-214 13.35 25.1 335.09 
Дребна   0.36 25.10 9.04 
Технологична дървесина И-214 0.36 25.1 9.04 
Дърва   35.65 9.63142 343.36 
ОЗМ И-214 3.59 37.6 134.97 
Дърва за огрев И-214 32.06 6.5 208.39 

Общо за подотдел – 161 „в”     72.78 20.55576 1496.05 

 
Съобразно достигнатата продажна цена на дървесината, пропорционално се 

изчисляват достигнатите единични цени за всеки сортимент. По силата на чл.2, т.1; 
чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от ЗДДС, доставката на стоки се облага с данък върху 
добавената стойност.  

Посочените количества дървесина са прогнозни. Ако цената на реално 
добитото количество дървесина е по-голяма от договорената се изготвя констативен 
протокол, установяващ разликите, които се доплащат от купувача по достигнатите 
единични цени на корен (без ДДС) за един куб. м. По силата на чл.2, т.1; чл. 5, ал. 1 и 
чл. 6, ал. 1 от ЗДДС, доставката на стоки се облага с данък върху добавената 
стойност.  

3. Продажбата по т. 1 да се извърши съгласно чл.35, ал.1 от ЗОС, по реда на 
Глава шеста „Продажба на дървесина и недървесни горски продукти“, Раздел І 
„Продажба на дървесина“ от Наредбата за реда за управление на горските 
територии общинска собственост на Община „Марица”, чрез публичен търг с явно 
наддаване. 

4. Извършването на сечта е за сметка на купувача; разноските по сделката, 
включително всички данъци и такси се дължат от купувача.  

5. 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: По утвърден със Заповед № 250 от 11.03.2010 г. на Директора на 



  

Изпълнителната агенция по горите и съгласуван с Решение № 14-ОС/2010 г. на 
МОСВ за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие 
лесоустройствен проект на Търговско предприятие „Държавно горско стопанство-
Пловдив” от 2009 год. е предвидено провеждане на гола сеч на тополови дървета, 
попадащи в поземлен имот с идентификатор № 47086.65.2 – частна общинска 
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, 
Община “Марица”- област Пловдив и последващо залесяване в съотношение 1:1. 
В тази връзка със свое Решение № 9, взето с протокол № 1 от 28.01.2014 г. 
Общински съвет „Марица“-област Пловдив прие горскостопански план за с. 
Маноле, в който бе заложено изпълнение на предвиденото в лесоустройствения 
проект на Търговско предприятие „Държавно горско стопанство-Пловдив” от 
2009 год., провеждане на 100 % гола сеч на тополовото насаждение. 

За изпълнение на горепосочената Заповед № 250 от 11.03.2010 г. на Директора 
на Изпълнителната агенция по горите е необходимо да продължи процедурата по 
извършване на 100 % гола сеч на тополовото насаждение в описаните имоти и 
продажба на прогнозните количества дървен материал. В тази връзка в Община 
„Марица”– област Пловдив постъпи Докладна записка от Кмета на с. Маноле, с 
която се прави предложение за започване на процедура по извършване на гола сеч 
на тополово насаждение в землището на с. Маноле и продажба на прогнозното 
количество маркирана дървесина чрез публичен търг с явно наддаване. Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 

  
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  29 
Гласували  29 
За  29 
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 № 16 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2015 г. 
 
 

ОТНОСНО: Разрешение изработване проект на ПУП – План за улична 
регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларен план (ПП)   в обхвата на поземлeн имот № 78080.84.2, м.”Две могили” 
по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област с 
начин на трайно ползване земеделска земя нива за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на 
строеж: „Обществено обслужващи дейности, производствена и складова дейност“. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от ЗМСМА, в съответствие с чл. 124а, ал. 

1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на 
Закона за опазване на земеделските земи  

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване проект на ПУП – 

План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и 
ПУП – Парцеларен план (ПП)  , съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
обхвата на поземлен имот с идентификатор № 78080.84.2, м.”Две могили” по 
кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област с площ 
3000кв.м. с начин на трайно ползване земеделска земя нива за процедура по 
промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за 
изграждане на 

Обществено обслужващи дейности, производствена и складова дейност 
план за улична регулация, парцеларен план на трасета за водоснабдяване, 

канализация и електроснабдяване 
 

Поземлен имот с идентификатор № 78080.84.2, м.”Две могили” по 
кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област с площ 
3000кв.м.  попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 178-Смф смесена-многофункционална структурна зона) с нетни 
устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0,  Поз>40% и височина на застрояване 
до 10 м.  

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 1 
от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба 
№8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и Наредба 
№7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с теренните 



  

дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да изследват да 
отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и в процедура на 
изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по отношение съгласуваност на проектите 
във всички части.  

 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на чл. 
18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на държавен 
здравен контрол. 

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в 
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на 
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова 
извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 като при 
изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ, след Решение на комисията по чл. 17, 
ал. 1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка и трасета при спазване на следните 
изисквания: 

В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива. 

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 

необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни 
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
            Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План за 
регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление поставено 
на определените за това места в сградата на общината и се публикуват на интернет 
страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл. 124б, ал. 2 от 
ЗУТ. 

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
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 № 17 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2015 г. 
 
 
 

ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – План за улична регулация 
(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП)  
в обхвата на поземлeни имоти № 11845.8.1 и № 11845.8.2 в м.”Полук тарла” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област с 
начин на трайно ползване земеделска земя нива за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на 
строеж: „Обществено обслужващи дейности, производствена и складова дейност“. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от ЗМСМА, в съответствие с чл. 124а, ал. 

1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на 
Закона за опазване на земеделските земи  

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването изменение на ПУП 
– План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и 
ПУП – Парцеларен план (ПП), съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
обхвата поземлени имоти с идентификатори № 11845.8.1 и № 11845.8.2, м.”Полук 
тарла” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска 
област с площ 49 582кв.м. с начин на трайно ползване земеделска земя „нива“, за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ 
за изграждане на 
Сгради за производствена и складова дейност и обществено делово обслужване  

план за улична регулация, парцеларен план на трасета за водоснабдяване, 
канализация и електроснабдяване 

Поземлени имоти с идентификатори № 11845.8.1 и № 11845.8.2, м.”Полук 
тарла” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска 
област с площ                49 582кв.м. попадат по Общ устройствен план на Община 
„Марица” в структурна единица 421-Смф смесена-многофункционална структурна 
зона) с нетни устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0,  Поз>40% и височина 
на застрояване до 10 м. 

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 1 
от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба 
№8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и Наредба 



  

№7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с теренните 
дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да изследват да 
отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и в процедура на 
изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП, по отношение 
съгласуваност на проектите във всички части.  

 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ и РЗИ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на чл. 
18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на държавен 
здравен контрол. 

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в 
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на 
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова 
извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 като при 
изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ, след Решение на комисията по чл. 17, 
ал. 1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка и трасета при спазване на следните 
изисквания: 

В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива. 

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 

необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни 
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
            Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План за 
регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление поставено 
на определените за това места в сградата на общината и се публикуват на интернет 
страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл. 124б, ал. 2 от 
ЗУТ. 

 
МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, Общински 

съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 

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

/А. Иванова/ 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
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 № 18 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2015 г. 
 

 
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – План за улична регулация 

(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) 
на поземлен имот № 73242.100.9, м.”Гарваница” по кадастралната карта на с.Труд, 
Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя за процедура 
по промяна предназначението съобразно изискванията на 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. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
опазване на земеделските земи  

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП – 
План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и 
ПУП – Парцеларен план (ПП), Пловдивска област, съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, 
ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 5 от ЗУТ на земеделска земя, за провеждане на процедура по 
промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, 
представляваща поземлен имот с идентификатор № 73242.100.9, м.”Гарваница” по 
кадастралната карта на с.Труд,  

 
Община „Марица”, Пловдивска област с начин на трайно ползване-нива с площ 
4,356дка. за изграждане на обект: 

Производствени и складови дейности и обществено и делово обслужване  
план за улична регулация, парцеларен план на трасета за водоснабдяване, 

канализация и електроснабдяване 
Поземлен имот с идентификатор № 73242.100.9, м.”Гарваница” по 

кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област попада по 
Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 218-Смф 
(смесена многофункционална  устройствена зона) с нетни устройствени показатели 
Пз<50%, Кинт – 1,0,  Поз>40% и височина на застрояване до 10 м.  

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 1 
от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба 
№8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и Наредба 
№7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с теренните 



  

дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да изследват да 
отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и в процедура на 
изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по отношение съгласуваност на проектите 
във всички части.  

 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на чл. 
18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на държавен 
здравен контрол. 

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в 
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на 
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова 
извадка от кадастралната карта в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и 
чл. 63 от ЗУТ, след Решение на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на 
площадка и трасета при спазване на следните изисквания: 

С план схемите за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура да 
се определят и сервитутните им ивици, да се представят трасировъчни данни и площи 
на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива. 

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 

необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни 
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
            Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План за 
регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление поставено 
на определените за това места в сградата на общината и се публикуват на интернет 
страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл. 124б, ал. 2 от 
ЗУТ. 

 
МОТИВИ: Във връзка с възникналото инвестиционно намерение, Общински 

съвет Марица намира решението за целесъобразно. 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
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 № 19 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2015 г. 
 

 
ОТНОСНО: Разрешение изработване изменение на ПУП – План за улична 

регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларен план (ПП) на поземлени имоти с идентификатори №№ 62858.19.633, 
62858.19.43 и 62858.19.40 в м.”Кераните” по кадастралната карта на с.Рогош, 
Община „Марица”, Пловдивска област представляващи земеделска земя и поземлен 
имот с променен статут за процедура по промяна предназначението съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и чл.67а (1) от 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. 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 изменение на ПУП 

– План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и 
ПУП – Парцеларен план (ПП), Пловдивска област, съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, 
ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 5 от ЗУТ на земеделска земя, за провеждане на процедура по 
промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и чл.67а (1) от 
ППЗОЗЗ, представляваща поземлени имоти с идентификатори №№ 62858.19.633, 
62858.19.43 и 62858.19.40 в м.”Кераните” по кадастралната карта на с.Рогош, 
Община „Марица”, Пловдивска област за изграждане на обект: 

Производствено-складова база  
план за улична регулация, парцеларен план на трасета за водоснабдяване, 

канализация и електроснабдяване 
Поземлени имоти с идентификатори №№ 62858.19.633, 62858.19.43 и 

62858.19.40 в м.”Кераните” по кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, 
Пловдивска област попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 527-Смф (смесена многофункционална  устройствена зона) с 
нетни устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0,  Поз>40% и височина на 
застрояване до 10 м.  

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 1 
от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба 
№8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и Наредба 
№7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с теренните 
дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да изследват да 



  

отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и в процедура на 
изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по отношение съгласуваност на проектите 
във всички части.  

 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на чл. 
18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на държавен 
здравен контрол. 

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в 
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на 
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова 
извадка от кадастралната карта в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 
и чл. 63 от ЗУТ, след Решение на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ за утвърждаване 
на площадка и трасета при спазване на следните изисквания: 

С план схемите за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура 
да се определят и сервитутните им ивици, да се представят трасировъчни данни и 
площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива. 

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 

необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни 
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
            Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План за 
регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление поставено 
на определените за това места в сградата на общината и се публикуват на интернет 
страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл. 124б, ал. 2 от 
ЗУТ. 

 
МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, Общински 

съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
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 № 20 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2015 г. 
 

 
 

ОТНОСНО: Съгласие за изменение на улична регулационна линия на УПИ III 
79, кв. 11, по плана на с. Строево, Община „Марица“, с цел привеждането й в 
съответствие с действащата кадастрална карта 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с постъпило 

заявление вх.№94-01-323/6//19.11.2015г. от Анастасия Дойчинова Александрова 
и Марин Ангелов Александров 
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

 Общински съвет „Марица” дава съгласие за изменение на уличната 
регулационна линия на УПИ III 79, кв. 11, по плана на с. Строево, Община 
„Марица“, с цел привеждането й в съответствие с действащата кадастрална карта. 

 
МОТИВИ: Поради възникналото инвестиционно намерение, Общински съвет 

Марица намира решението за целесъобразно. 
 
 

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

/А. Иванова 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
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 № 21 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2015 г. 
 

 
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе 

за електрозахранващ кабел 20кV за захранване на сондаж 3 в поземлен имот с 
идентификатор № 21169.3.37, м.”Кючук кория“, с.Динк, Община „Марица”, 
Пловдивска област, във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение за 
процедура по Закона за опазване на земеделските земи. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от ЗМСМА, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и 

ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
опазване на земеделските земи  
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП – 
Парцеларен план (ПП), съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за 
провеждане на процедура по утвърждаване на трасе за проектиране, съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на трасе за електрозахранващ кабел 20кV за 
захранване на сондаж 3 в поземлен имот с идентификатор № 21169.3.37, м.”Кючук 
кория“, с.Динк, Община „Марица”, Пловдивска област във връзка с осъществяване на 
инвестиционно намерение и провеждане на процедура по Закона за опазване на 
земеделските земи. 

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.  

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 в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и 



  

чл. 63 от ЗУТ, след Решение на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на 
площадка и трасета при спазване на следните изисквания: 

Проектите  да се съгласуват със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни 
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
            Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление поставено 
на определените за това места в сградата на общината  и се публикуват на интернет 
страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 

 
МОТИВИ: Във връзка с провеждане на процедура по утвърждаване на трасе 

по Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
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 № 22 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2015 г. 
 

 
 
ОТНОСНО: 1. Съгласуване на актуализиран Стратегически план за дейността на 
Звеното за вътрешен одит за периода 2014 - 2016 год. 
 2. Съгласуване на Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит за 
2016 год. 
 
ОСНОВАНИЕ: чл. 27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл. 
21, ал.1, т.23 от ЗМСМА. 
 

След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Съгласува представения актуализиран Стратегически план за дейността на 
Звеното за вътрешен одит за периода 2014 - 2016 год. 

2. Съгласува представения Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен 
одит за 2016 год. 

 
 
МОТИВИ: Във връзка с изискванията на Закона за вътрешния одит в 

публичния сектор, Общинския съвет намира решението за целесъобразно. 
 
 
 

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

/А. Иванова 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
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 № 23 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2015 г. 
 
 

ОТНОСНО: 1. План-сметка за приходите и разходите за услугите по 
сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или 
други съоръжения и поддържане чистота на териториите за обществено ползване за 
2016 година. 
2.   Запазване  размера на такса битови отпадъци за жилищните и нежилищни имоти 
на предприятия и граждани за 2016 година, спрямо действащия, приет с   решение № 
238, взето с протокол № 14/12.12.2012 г. на Общински съвет «Марица». 
  

ОСНОВАНИЕ: на основание чл. 21, ал. 1, т.7 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните 
данъци и такси, 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

1. Приема План-сметка за приходите и разходите за дейностите по сметосъбиране, 
сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и 
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване  в Община „Марица” 
за 2016 година в размер на  3 229 266 лв.  /приложение № 2/ 

2. Запазва размера на таксата за битови отпадъци, определена според 
количеството на отпадъците, съобразно вида, броя и честотата на извозване на 
ползваните стандартни съдове в населените места на Община «Марица» -  с. 
Бенковски, с. Войводиново, с. Войсил, с. Граф Игнатиево, с. Динк, с. Желязно, с. 
Калековец, с.Костиево, с. Крислово, с. Маноле, с. Манолско Конаре, с. Радиново, с. 
Рогош, с.Скутаре, с. Строево, с. Трилистник, с. Труд, с. Царацово и  с. Ясно поле за 
2016, спрямо действащия, приет с  решение № 238, взето с протокол № 14/12.12.2012 
г. на Общински съвет «Марица» /приложение № 3/ 

3. Запазва размера на таксата за битови отпадъци на територията на  населените 
места на  Община "Марица" - с. Бенковски, с. Войводиново, с. Войсил, с. Граф 
Игнатиево, с. Динк, с. Желязно, с. Калековец, с. Костиево, с. Крислово, с. Маноле, с. 
Манолско Конаре, с. Радиново, с. Рогош, с. Скутаре, с. Строево, с. Трилистник, с. 
Труд, с. Царацово и  с. Ясно поле, когато не може да се установи количеството на 
отпадъците  за 2016 година, спрямо действащия, приет с  решение № 239, взето с 
протокол № 14/12.12.2012 г. на Общински съвет «Марица»  /приложение № 4/ 

 
 
 



  

 
МОТИВИ: На основание чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, 

таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място  
въз основа на одобрена план-сметка,  Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 
За  18 
Против  0 
Въздържали се 9 



  

 
 
 
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 № 24 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2015 г. 
 

 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на помощи по случай 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: 
 

 Общински съвет “Марица” определя помощ в размер на 100 лв /сто лева/ по 
случай коледните и новогодишните празници на деца и ученици, без един или двама 
родители и на деца до 18 години с увреждания, с постоянен адрес в Община 
„Марица”, по списъци представени от кметовете на кметства.  

 
МОТИВИ: Стана традиция в навечерието на коледните и новогодишните 

празници да се предоставят помощи на деца и ученици, без един или двама родители 
и на деца до 18 години с увреждания, ето защо Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
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 № 25 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Определяне второстепенните разпоредители с бюджет в Община 
„Марица” 
 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл.11 ал. 10 от Закона за публичните финанси 
 

След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Определя  второстепенните разпоредители с бюджет за 2016 година, както следва: 

1.Заместник  Кмет -  Петко Чочев -  за  „Образование” 
2.Кмета на с. Войводиново – за кметство  Войводиново 
3.Кмета на с. Гр. Игнатиево – за кметство Гр. Игнатиево 
4.Кмета на с. Калековец – за кметство Калековец 
5.Кмета на с. Костиево – за кметство Костиево 
6.Кмета на с.Маноле – за кметство Маноле 
7.Кмета на с. Рогош – за кметство Рогош 
8.Кмета на с. Скутаре – за кметство Скутаре 
9.Кмета на с. Строево – за кметство Строево 
10.Кмета на с. Труд – за кметство Труд 
11.Кмета на с. Царацово – за кметство Царацово 

 12.Директора на ОУ „Георги Бенковски” с. Бенковски 
 13.Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Войводиново 
 14.Директора на НУ „Св. Климент Охридски” с. Войсил 
 15.Директора на ОУ „Граф Николай Игнатиев” с. Граф Игнатиево 
 16.Директора на НУ „Отец Паисий” с. Динк 
 17.Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Калековец 
 18.Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Костиево 
 19.Директора на ОУ „Васил Левски” с. Маноле 
 20.Директора на ОУ „Васил Левски” с. Рогош 
 21.Директора на ОУ „Климент Охридски” с. Скутаре 
 22.Директора на ОУ „Христо Смирненски” с. Строево 
 23.Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Труд 
 24.Директора на ОУ „Дядо Иван Арабаджията” с. Царацово 
 25.Заместник кмет – Петко Чочев – Социални дейности 
 
 



  

 
 
МОТИВИ: В изпълнение изискванията на чл.11 ал. 10 от Закона за публичните 

финанси, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
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 № 26 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за изменение на Решение № 278, взето с 
Протокол № 9 от 31.08.2015г.  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА чл. 15, ал. 3 и ал.5 от ЗУТ чл. 19 от 
ЗЗД, чл. 34, ал. 4 от ЗОС, чл. 108 от НПУРОИ  
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

   І. Изменя Решение № 278, взето с Протокол № 9 от 31.08.2015 г. в частта по 
отношение на точка 1.2 от предварителния договор, която придобива следното 
съдържание: 
 
         „1.2.Част от поземлен имот с идентификатор 69874.501.1009 по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с. Строево, община „Марица”- област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-82/08.12.2007 г. 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. Строево, община 
„Марица”, представлява част от улица тупик между о.т. 121 и о.т. 122, 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 
69874.501.1159, с площ от 15 кв.м. за сумата от 300,00 лв., без ДДС.“ 
          ІІ. Възлага на Кмета на община „Марица“ да сключи допълнително споразумение 
към сключения предварителен договор от 25.08.2015г. 

 
МОТИВИ: Поради допусната техническа грешка във идентификаторите на 

поземлените имоти, следва Решение № 278, взето с Протокол № 9 от 31.08.2015г. да се 
измени в частта по отношение на точка 1.2 от предварителния договор. Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
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 № 27 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2015 г. 
 

 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с 
проектен идентификатор № 69874.501.1147 с площ 298 кв.м. и поземлен имот с 
проектен идентификатор № 69874.501.1159, с площ от 15 кв.м., представляващ част 
от ПИ № 69874.501.1009 с НТП „За второстепенна улица“,  включени в 
новообразувания УПИ I-501.1146-жил.стр. и ООД от кв. 59 по регулационния план 
на с. Строево, общ. „Марица”, /съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с 
решение № 18/22.07.2015г.  на ЕСУТ при община „Марица”/, одобрен със заповед № 
РД-09-1407 от 23.10.2015 г. на Кмета на Община „Марица“, влязла в сила на 
09.12.2015 г. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица”.  
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 
характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на: 

1.1. Поземлен имот с проектен идентификатор 69874.501.1147, с площ от 298 
кв.м.     и Поземлен имот с проектен идентификатор 69874.502.1159, с площ от 15 
кв.м., представляващи част от ПИ № 69874.501.1009, с начин на трайно ползване: 
За второстепенна улица, включени в новообразувания УПИ I-501.1146-жил.стр. и 
ООД от кв. 59  /съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с решение № 19, 
взето с протокол № 18 от 22.07.2015 г. на ЕСУТ при Община „Марица”, одобрен 
със заповед № РД-09-1407 от 23.10.2015 г. на Кмета на Община „Марица“, влязла в 
сила на 09.12.2015 г., с устройствени показатели за зона Жм, и съгласно матрица, 
означена в син цвят с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, 
начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 m)“. 

2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на решението 
по т. 1 да започне процедура по промяна на характера на собствеността от 
публична в частна общинска собственост на описаните в т.1 общински поземлени 
имоти и отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 1 и 2 от Закона за 
общинската собственост.  



  

 
 
МОТИВИ: Необходимо да се започне процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична общинска собственост в частна общинска собственост на 
поземлен имот с проектен идентификатор 69874.501.1147, с площ от 298 кв.м.  и 
поземлен имот с проектен идентификатор 69874.502.1159, с площ от 15 кв.м., 
представляващи част от ПИ № 69874.501.1009, с начин на трайно ползване: За 
второстепенна улица, /съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с решение 
№ 19, взето с протокол № 18 от 22.07.2015 г. на ЕСУТ при Община „Марица”, 
одобрен със заповед № РД-09-1407 от 23.10.2015 г. на Кмета на Община „Марица“, 
влязла в сила на 09.12.2015 г., с устройствени показатели за зона Жм, и съгласно 
матрица, означена в син цвят са с трайно предназначение на територията: 
„Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 m)“. Ето защо 
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
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 № 28 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2015 г. 
 

 
 

ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”, Приоритетна ос: 2 «Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване», Инвестиционен приоритет №3: 
„Повишаване достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и 
висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“, 
Специфична цел 3 към ИП3: „Намаляване броя на децата и младежите, настанени в 
институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността“ 
Процедура: BG05M9ОP001-2. 004 ”УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ“ 

 
ОСНОВАНИЕ: на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)  
 

След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1.Дава съгласие Община „Марица” да кандидатства с проект по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”, Приоритетна ос: 2 
«Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване», Инвестиционен 
приоритет №3: Повишаване достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви 
и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“, 
Специфична цел 3 към ИП3: „Намаляване броя на децата и младежите, настанени в 
институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността“ 
Процедура: BG05M9ОP001-2. 004 ”УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ“ 
2.Възлага на Кмета на Община „Марица” да извърши всички необходими действия, 
свързани с изпълнението на т.1 от решението. 

 
 

МОТИВИ:      Процедурата има за цел да се предостави подкрепа на деца в ранна 
детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, 
формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на 
училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и 
предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. Чрез 
подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и 
подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители, се 
цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията. Изпълнението 
на операцията ще даде възможност да се създаде мрежа за интегрирани услуги за 
ранно детско развитие и да се анализират конкретните резултати, което ще даде 



  

основа да бъде разработена цялостна Стратегия за ранно детско развитие в България. 
Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
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 № 29 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за актуализация бюджета на Община „Марица” за 2015 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: 
 

Актуализира   бюджета   на Община „Марица”  за  2015 г. в разходната част по 
дейности и параграфи, както следва: 
             / лева / 

№ 
по 
ред 

§§ 
№    

д-ст Източник на финансиране, обекти, 
наименование на разхода Всичко    

в т. ч.      
с-но с-но държ. дофин. местни      
ЕБК ЕБК д-ти д-ти д-ти      

   П Р И Х О Д И + 21600         
1 27-01 

 
Общински такси за ползване на 
детски градини 

+ 21600 
        

   Р А З Х О Д И  +21 600 0 0 +21 600       
 
1 

 
52-02 

 
311 

Разширение на ЦДГ в УПИ II-
обединено детско заведение, кв.36а, 
по плана на с.Труд 

 
-  63 789 

   
-  63 789 

     
2 52-03 311 Вертикална планировка и 

озеленяване – ЦДГ с. Труд 
+ 58 797   + 58 797 

     
3 52-06 311 Изграждане на ограда- ЦДГ с.Труд + 4 992   + 4 992      
 
4 

 
52-02 

 
311 

Разширение на ЦДГ в УПИ I-детска 
градина, кв.56а, по плана на с. 
Войводиново 

 
- 9 554 

   
- 9 554 

     
5 52-03 311 Слънчев колектор /система/ ЦДГ с. 

Войводиново 
+ 9 554    + 9 554 

     
 
6 

 
52-02 

 
311 

ЦДГ в УПИ IV-детска градина, 
кв.40а,  с. Граф Игнатиево 

 
-103 097 

   
-103097      

7 52-03 311 Детска площадка и съоръжения- ЦДГ 
с. Граф Игнатиево 

 
+ 97 934 

   
+ 97 934      

8 52-05 
 

311 Стопански инвентар - ЦДГ с. Граф 
Игнатиево 

 
+ 1 295 

   
+ 1 295      

9 10-15 311 Материали -ЦДГ с. Граф Игнатиево  
+ 3 868 

   
+ 3 868      

 
10 

 
52-02 

 
738 

Многофункционална сграда в УПИ 
VII-29.73- зеленина и КОО кв.5, по 
плана на с.Желязно,  

 
- 6 100 

  
- 6100 

 

     
11 52-03 738 Вертикална планировка- Много- 

функционална сграда с.Желязно 
 

+ 5 767 
  

+5767 
 

     



  

12 10-15 738 Материали - Многофункционална 
сграда с.Желязно 

 
+    333 

  
+  333 

 
     

13  
52-02 

 
322 

Изграждане на съвременно средищно 
училище с професионална 
насоченост "Земеделие" в с.Маноле 

 
-765 142 

 
-765 142 

  

     
14   

52-01 
  

322 
Придобиване на компютри и хардуер 
-средищно училище с професионална 
насоченост "Земеделие" в с.Маноле 

 
+ 33 600 

 
+33 600 

  

     
15  

52-03 
 

322 
Придобиване на  оборудване - 
средищно училище с професионална 
насоченост "Земеделие" в с.Маноле 

 
+376 853 

 
+376 853 

  

     
16  

52-05 
 

322 
Придобиване на стопански инвентар 
-средищно училище с професионална 
насоченост "Земеделие" в с.Маноле 

 
+ 62 175 

 
+ 62 175 

  

     
17  

52-06 
 

322 
Изграждане на огради - средищно 
училище с професионална 
насоченост "Земеделие" в с.Маноле 

  
+ 292514 

 
+ 292514 

  

     
18 01-01 714 Заплати на персонала +     54   +     54      
19 05-51 714 Осигурителни вноски -      54   -      54      
20 10-16 311 Вода, горива и енергия + 21 600   + 21 600      
21  

52-03 
 

738 
Изграждане на сигнално-охранителна 
система-Многофункционална сграда 
с.Желязно 

 
+     770 

  
+   770 

 

     
22 97-00 998 Резерв -      770   -   770       
23 52-03 122 Конвенционални отоплителни 

устройства  
+ 1000    +1 000 

     
24 97-00 998 Резерв - 1 000   -1 000      

 
МОТИВИ: Настоящата актуализация на бюджета е свързана с : 
   - увеличение на приходите от общински такси за ползване на детски градини, 

с цел завишаване бюджета на детските градини; 
   - във връзка  със счетоводната отчетност и  т. 16.16.5 от ДДС № 20/2004г. на 

Министерство на финансите 
   -  изграждане на сигнално-охранителна система за многофункционална 

сграда с.Желязно;    
  - закупуване на конвенционални отоплителни устройства – с. Граф Игнатиево; 
Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
    

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

/А. Иванова/ 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
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 № 30 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2015 г. 
 

 
 
ОТНОСНО: Предложение за актуализация бюджета на Община „Марица” за 2015 г. 
 

 
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6  от  ЗМСМА и чл.124,  ал.3 от ЗПФ. 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

 1.Актуализира   бюджета   на Община „Марица”  за  2015 г., в частта за 
капиталови разходи - по източник на финансиране, както следва: 

        
           / лева / 

  
§§ 

 
дейност 

 Източник на 
финансиране- целева 

субсидия за КР 
№ по 

ЕБК 
по ЕБК Наименование на обекта          било:            става: 

    276 000 276 000  
 
1 

 
52-02 

 
311 

Разширение на ЦДГ в УПИ II-
обединено детско заведение, 
кв.36а, по плана на с.Труд 

 
124 200 

 
124 200 

 

 
2 

 
51-00 

 
738 

Ремонтно-възстановителни 
работи на читалище в УПИ XIV-
1727, общ. и делово обслужване, 
по плана на с. Скутаре 

 
105 800 

 
- 

 

 
3 

 
52-02 

 
738 

Многофункционална сграда в 
УПИ VII-29.73- зеленина и КОО 
кв.5, по плана на с.Желязно 

 
46 000 

 
99 900 

 

4 52-02 311 ЦДГ в УПИ IV-детска градина, 
кв.40а, по плана на с. Граф 
Игнатиево 

 
        - 

 
51 900 

 

    
  

2. Актуализира бюджета   на Община „Марица”  за  2015 г. по приходната част, 
както следва:            
              
            / лева / 



  

   Наименование на прихода Държавни 
дейности 

Местни 
дейности 

 31-
13 

 Целеви субсидии за капиталови 
разходи от РБ 

-   51 900 +   51 900 

 
МОТИВИ: С цел усвояване целевата субсидия за капиталови разходи, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
Против  0 
Въздържали се 0 
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