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 № 168
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за
управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на Община
„Марица”-област Пловдив за 2015 година”
ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закон за
общинската собственост.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема предложените
актуализация, изменения и допълнения на „Програма за управление и
разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на Община „Марица”-област
Пловдив за 2015 година”, както следва:
1. В раздел „ІII. Постъпили предложения от кметски съвети, кметове на
населени места и общинска администрация за започване на процедура за
продажба по чл.35 от ЗОС.“
За с. Царацово се добавя
ПИ 501.1246 НТП „За друг вид производствен, складов обект“ – 962 кв.м.

2. В раздел „ІV. Продажба на имоти, частна общинска собственост на
собственика на законно построена върху нея сграда без търг или конкурс по
ред, определен в наредбата по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС.“
с. Ясно поле се добавя
ПИ 502.45
Тодорка Георгиева Ганева
ПИ 502.117 Димитър Борисов Димитров

956 кв.м.
1238 кв.м.

3. От раздел „VI. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а от ЗОС“
За с. Скутаре да отпадне

ПИ 502.1219 НТП За друг вид застрояване” –
4. В раздел
юридически

690 кв.м.

,,ІХ. Придобиване на имоти, собственост на физически и
лица“ се добавя:

Чрез извършване на отчуждителни процедури за имоти, собственост на
физически и юдирически лица в населени места за изграждане на обекти от
транспортната инфраструктура на Община „Марица“, както следва:
село Царацово
1.
ПИ № 78080.76.261 с площ 61 кв.м. по КККР на с.Царацово, област
Пловдив, с отреждане за „Местен път“, собственост на Щериона Георгиева
Русинова.
2.
ПИ № 78080.77.29 с площ 204 кв.м. по КККР на с.Царацово, област
Пловдив, с отреждане за „Местен път“, собственост на „ТРАЙДЕНТ“ АД – гр.
София.
3.
ПИ № 78080.79.404 с площ 260 кв.м. по КККР на с.Царацово, област
Пловдив, с отреждане за „Местен път“.
5. В раздел „Х. Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се
предоставят за стопанската 2015-2016 г. за индивидуално ползване по
землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи; §18 от Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи).“
За с. Войсил се добавя:

населено
място
с. Войсил
Част от
имота в
западната
му част

№ на имот
мери и
пасища

Свободн
а площ в
кв.м.

12019. 20.1
12019.20.3

49991
7005

Свободн Стопани
Свободн
№ на а площ в свано от
№ на а площ в
имот
кв.м. общинат имот мери
кв.м.
ливади
а и пасища

Свободн
№ на а площ в
имот
кв.м.
ливади

Свободн Стопани
Свободн
№ на а площ в свано от
№ на а площ в
имот
кв.м. общинат имот мери
кв.м.
ливади
а и пасища

Свободн
№ на а площ в
имот
кв.м.
ливади

За с. Калековец се добавя:

населено
място
с.
Калековец

№ на имот
мери и
пасища

Свободн
а площ в
кв.м.

Част от
имота в
централна
та му част
в размер
на 100000
м2

35300.4.3годен за
подпомага
не

100000

За с. Строево се добавя:

населено
място
с. Строево

Част от
имота в
северната
му част
Част от
имота в
северната
му част

№ на имот
мери и
пасища

Свободн
а площ в
кв.м.

Свободн Стопани
Свободн
№ на а площ в свано от
№ на а площ в
имот
кв.м. общинат имот мери
кв.м.
ливади
а и пасища

Свободн
№ на а площ в
имот
кв.м.
ливади

Свободн Стопани
Свободн
№ на а площ в свано от
№ на а площ в
имот
кв.м. общинат имот мери
кв.м.
ливади
а и пасища

Свободн
№ на а площ в
имот
кв.м.
ливади

69874.68.28 76983.93
част от
имота е
годна за
подпомаган
е
69874.145.2
63360
8 годен за
подпомаган
е
69874.145.3
24000
0 годен за
подпомаган
е

За с. Ясно поле се добавя:

населено
място
с. Ясно
поле
Част от
имота в
североизточ
ната му
част

№ на имот
мери и
пасища

Свободн
а площ в
кв.м.

87669.1.9годен за
подпомаган
е
10000.00
87669.25.9
18821.80

МОТИВИ: С цел осигуряване на постоянни източници на приходи за
общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от общинските
дейности, както и осъществяване на своята жилищна политика и своите социални
функции за населението,Общински съвет Марица намира решението за
целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
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съветници
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26
Гласували
26
За
26
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 169
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Предоставяне на мерите, пасищата и ливадите - общинска
собственост за стопанската 2015-2016 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 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 и за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските
производители, за стопанската 2015-2016 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 пониска от средното годишно рентно плащане за общината или землището, в размер
на 6 лева на декар. 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.
2.) Дава съгласие за отдаване под наем или аренда на общинските ливади 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, в размер на 7,00 лева на
декар. 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 2015-2016 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
годните за подпомагане общински мери, пасища и ливади включени във
Физически блокове и парцели в Системата за идентификация на земеделски
парцели 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, 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.
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 настоящата Наредба 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.
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.) Одобрява 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 лева/декар.
7.) Одобрява 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 преди сключване на договора за първата стопанска
година, а за всяка следваща стопанска година в срок до 02 октомври на годината.
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.) За стопанската 2015-2016 г. сроковете по чл. 37 и от ЗСПЗЗ се удължават
с четири месеца.
14.) Възлага на Кмета на Община „Марица” да организира изпълнението на
настоящето решение.
МОТИВИ: Във връзка с новите изменения в Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (Загл. изм. – ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г.), приети в
Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи (ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм., бр. 31 от 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 имоти и
вещи, собственост на Община „Марица” и с оглед предоставянето на мерите,
пасищата и ливадите - общинска собственост за стопанската 2015-2016 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.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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Приложение № 1
ОБЩИНА “М А Р И Ц А” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
тел.: 032/ 907 800
факс: 032/ 95 19 34
E-mail: obshtina@maritsa.org; Web: www.maritsa.bg

Пловдив, бул. “Марица” 57А

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ
НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ –
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
(за стопанската 2015-2016 година)

Настоящите правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост
на територията на Община „Марица” – област Пловдив се издават във връзка с новите
изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Загл. изм. – ДВ,
бр. 14 от 20.02.2015 г.), приети в Закон за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм., бр. 31 от 2015
г.), на основание чл. 37 и; чл. 37 к и чл. 37 о от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските
производители

ОБЩИНА „МАРИЦА” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ПЕРСПЕКТИВЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЛАН
Раздел І: Нормативни изисквания при ползване на мерите, пасищата и ливадите за
общо и индивидуално ползване при отглеждане на пасищни животни:
А). Съгласно НАРЕДБА № 2 от 17.02.2015 г. за критериите за допустимост на
земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ:
Чл. 1. Постоянно затревените площи според начина на поддържането им са:
1. постоянни или временни пасища за паша на животни;
2. ливади за косене;
3. постоянно затревени площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на паша или
косене.
1.1.) Като постоянни или временни пасища се класифицират постоянно затревени площи с
плътна тревна покривка, които се ползват за паша на селскостопански животни.
1.2.) Като ливади се класифицират постоянно затревени площи с плътна тревна покривка, които
се ползват за добив на сенаж или сено чрез коситба.
1.3.) Като постоянно затревени площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на
паша или косене, се класифицират постоянно затревени площи, върху които не се осъществяват
производствени дейности (паша или коситба), но се поддържат в състояние, което ги прави
пригодни за извършване на паша или косене.
Чл. 2. Допустими за подпомагане са постоянно затревените площи, когато на тях:
1. има не повече от 100 броя дървета и/или храсти на хектар с височина над 0,5 м (за клек и
хвойна – независимо от височината), които са с мозаечно разположение;
2. има мозаечно разположени сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или
оголени терени, които заемат не повече от 10 % от общата площ на пасището, след изключване
на неподходящите за подпомагане площи по чл. 7, ал. 2 от НАРЕДБА № 2 от 17.02.2015 г. за
критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане
на площ.
Чл. 3. Допустими за подпомагане са постоянните или временните пасища, които се използват за
паша на пасищни животни и отговарят на изискванията на чл. 2 .
Чл. 4. Ливадите за косене са допустими за подпомагане, когато отговарят на изискванията на
чл.2 и в зависимост от климатичните условия и почвените характеристики на земята са
извършени коситби, които осигуряват максимална височина на тревостоя 0,7 м във всеки момент
на годината.
Чл. 5. Постоянно затревени площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на паша
или косене, са допустими за подпомагане, когато отговарят на изискванията на чл. 1 и върху тях
са извършени минималните дейности по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от НАРЕДБА № 2 от 17.02.2015 г. за
критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане
на площ, които осигуряват максимална височина на тревостоя 0,35 м във всеки момент на
годината.
Чл.6. Не са допустими за подпомагане постоянно затревени площи или тези части от тях, за
които при проверка на място се установи, че са били изгаряни, освен когато ползвателят на
площта представи документ от компетентна структура на Министерството на вътрешните
работи за осигуряване на пожарна безопасност, че пожарът е резултат на природно явление или
на действия на други лица.
Чл. 7. За постоянно затревените площи, намиращи се в защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), за които има издадени и обнародвани в "Държавен

вестник" заповеди за обявяването им, ал. 3 и 4 се прилагат съобразно режимите и ограниченията,
въведени с тези заповеди.
Б). Специални условия за допустимост за подпомагане на площи, заявени по
мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. съгласно
Наредба № 2 от 17.02.2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи
за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ:
Чл. 1. За подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на
селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР 2007 – 2013 г.) – подмярка "Управление на земеделски
земи с висока природна стойност", и подмярка "Възстановяване и поддържане на затревени
площи с висока природна стойност" от ПРСР 2014 – 2020 г. са допустими:
- постоянни пасища, ако повече от 100 кв. м от заявената площ на земеделския парцел попадат в
земи с висока природна стойност;
- За подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" – направление "Традиционни
практики за сезонна паша (пасторализъм)" от подмярка "Традиционно животновъдство" от
ПРСР 2007 – 2013 и подмярка "Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)" от ПРСР
2014 – 2020 г., са допустими всички постоянни пасища, класифицирани съобразно чл. 4, ал. 1, т.
1 от Наредба № 2 от 17.02.2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за
подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, като се подпомагат с цялата си площ
независимо от процента налични върху тях дървесна или храстовидна растителност, скали,
скални участъци, ерозирали или оголени терени.
Чл. 2. За подпомагане по мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с
Директива 2000/60/EО – за земеделски земи" от ПРСР 2007 – 2013 и мярка 12 "Плащания по
"Натура 2000" и Рамковата директива за водите от ПРСР 2014 – 2020 г. са допустими постоянни
пасища, в които не повече от 25 % от площта на парцела са заети от мозаечно разположени
дървета, храсти, скали и други трайно неподходящи за подпомагане площи, които са с единична
площ под 100 кв. м.

В). Национални стандарти:
1. В изпълнение изискванията на Национален стандарт 7, одобрен със Заповед № РД09-122 от 23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните за одобряване на
Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята в област
„Околна среда, изменение на климата и добро земеделско състояние на земята“:
„Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите:”
- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност - орлова
папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и
аморфа (Amorpha fruticosa)“
Забележка: Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на
земята не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по
Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи и други нормативни актове.

Г). Предоставяне на парцелите на общинските пасища, мери и ливади в населеното място,
които след решение на общинския съвет да се предоставят за индивидуално ползване по реда
на чл. 24 а, ал. 6, т. 4; чл. 37и-чл. 37 о от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на
животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, съобразно броя и вида на
регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или
ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска
единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от
осма до десета категория. Приравняването на броя на различните видове и категории животни
към животинска единица е, както следва:
№ по ред

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Видове пасищни животни,
съгласно § 2в от ДР на ЗСПЗЗ
2
Говеда над 2-годишна възраст
Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години
Биволи над 2-годишна възраст
Биволи на възраст от 6 месеца до 2 години
Овце
Кози
Коне над 6-месечна възраст
Магарета
Мулета
Катъри

Коефициент за
приравняване на
съответния вид животни към 1 ЖЕ
3
1
0,6
1
0,6
0,15
0,15
1
1
1
1

На основание чл. 139, ал. 1, т. 8 от Закона за ветеринаромедицинската дейност се забранява
използването на общинските пасища и водопои от неидентифицирани животни и такива,
които не са обхванати от държавната профилактична програма.

Раздел ІІ: Правила за устойчиво управление на мерите и пасищата, използване на мерите и
пасищата; подобрителни мероприятия:
Растителността в мерите и пасищата се състои от представители на много ботанически
семейства. Основният състав на тревостоя се състои предимно от многодишни видове
представители на следните ботанически групи: житни, бобови и разнотревие.
Видовете със стопанско значение са около 300, като от тях 60 вида са житни, 40 вида
бобови и 200 вида от други семейства.
 Житните треви в мерите и пасищата заемат между 50-75 % от тревостоя. Това са
различни видове власатка, овсига, метлица, райграс, пирей, полевица и др. Отличават се с
голяма дълготрайност, добра хранителна стойност и здрав чим.
 Бобовите треви заемат най - често 5 - 10 %, рядко достигат до 20-30 %. По важни
видове от тях са – люцерна, детелина, звездан, фий, секирче и др. Те подобряват азотния баланс
на почвата. Те са с по-малка дълготрайност, но осигуряват тревен фураж с високо качество.
 Разнотревите са около 40 % от тревостоя. Най- често срещани видове са: живовляк,
звездица, млечка, метличина, лютиче, бял равнец, киселец и др. Те са с различна дълготрайност
и качество в зависимост от вида, фаза на развитие и др.

СВОБОДНА ПАША
Спазват се следните основни положения:
o Началото и края на пасищния сезон трябва да са съобразени с конкретните особености на
района - със състава на растителната покривка, продуктивността и климата.
o Регулиране натоварването на пасището чрез промяна размера и вида на стадата и режима
на използуване на пасището през много сушави и много влажни години.
o Начало на пашата - в края на фаза братене на житните при височина на тревостоя около 815 cm.
o Ранната пролетна както и по-късната есенна паша водят до отпадане на много видове,
които не понасят ранно изпасване, както и до увеличаване на вредните и отровни видове.
o Пасищеоборот - стръмните пасища, където зачимяването е слабо да се използват през
година с цел възстановяване на естествения чим.
o Прилагане на т. н. целенасочена паша на местата, които са най-силно охрастени, особено
в началото на вегетацията.
o Да се пасе на цялата територия като не се допуска струпване на животните на едно и
също място, за да се избегне селективното преизпасване.
o Обикновенно пашата започва от началото на м. май и продължава до края на октомври.
ПАРЦЕЛНА (РЕГУЛИРАНА) ПАША
Спазват се следните основни положения:
o броят на животните трябва да бъдат съобразени с продуктивните възможности на
пасището
o пашата започва при достигане пасищна зрелост на тревите
o животните престояват във всеки парцел до 6 дни
o пашата приключва при използване на около 75% от тревостоя
o след всяко използване се определя период на почивка на парцела – 20 - 30 дни при
поливни условия и 40 – 50 дни при сухи условия
o брой, големина и форма на парцелите – зависят от периода на възстановяване на
тревостоя - при сухи условия броя им е от 10 до 17, а при поливни 5 – 10
o форма - при възможност правоъгълна в съотношение дълга към къса страна 1,5:1
o дългата страна – ориентирана по хоризонталите
o съоражаване на пасището


електропастир

Комбинирано използване- сенокосно и пасищно
o редуване по години
o двуполна система – площа се разделя на две части – едната се пасе до края на юли, а
другата се коси , след което начина на ползване на парцелите се парцелите се сменя.

Пасищен комплекс
4

5

електропастир

6
7

7. водопой

8

8. заслон
3

2

2,3,4,5 и 6 – парцели в
почивка
1. Пасищен парцел

1

Раздел ІІІ. Размер и местоположение на мерите и пасищата на територията на
Община „Марица”:
А) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се предоставят за
стопанската 2015-2016 г. за общо ползване по землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи)

населено място

населено място
с. Бенковски

№ на имот
мери и пасища

№ на имот
мери и пасища
03839.2.66

№ на имот
ливади

кв.м.

кв.м.
5813.26

03839.5.55

3549.85

03839.15.96

13973.45

03839.17.33

1583.4

03839.17.66

75358.99

03839.18.51годен за
подпомагане
03839.19.40

53496.98

03839.22.108

43319.74

03839.24.31

1384.06

03839.24.34

40935.83

03839.25.39

26463.67

03839.25.43

1152.96

03839.32.46

164.03

03839.32.48

1133.09

03839.33.27

1967.46

03839.34.100

1054.48

03839.34.287

8797.96

03839.34.297

2288.27

03839.36.291

3819.21

03839.37.2

9237.79

1067.67

№ на имот
ливади
0

кв.м.

Стопанисв
ано от
общината

№ на имот
мери и
пасища

кв.м.

№ на имот
ливади

кв.м.

кв.м.

Стопанисв
ано от
общината

№ на имот
мери и
пасища

кв.м.

№ на имот
ливади

кв.м.

0

0

0

0

0

0

03839.37.26

6001.89

03839.39.81

2880.42

03839.40.2

17640.67

03839.44.12

2138.28

03839.47.2

7414.6

03839.48.5

4018.08

336656.0
9

11845.12.23

227.64

с. Войводиново
11845.15.1-част
от имота е годна
за подпомагане

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148756.95

11845.16.12

12050.35

11845.19.77

2273.17

11845.42.7

13443.14

11845.50.233

1849.7

11845.50.235

262.37

11845.60.5

849.61

11845.60.6

5838.72

11845.63.5

427.68
185979.33

с. Войсил
12019.9.41

22599.84

12019.14.304

31582.7

12019.14.309

3292.5

12019.25.602

2190.94
59665.98

с. Граф
Игнатиево

17806.2.19

1452.21

17806.4.78

1180.27

17806.13.170годен за
подпомагане
17806.15.145

21906.55

17806.15.146

4283.11

17806.15.233

149.19

17806.15.430част от имота е
годна за
подпомагане
17806.18.147

10758.78

5860.41

1437.45

17806.20.435годен за
подпомагане
17806.23.23

24303.39

17806.33.58

16605.84

17806.37.96

4109.28

5006.04

17806.37.101
17806.38.97

Свободна за
ползване е част
от имота в
южната му част
в размер на
257185 м3

с. Динк

4749.34
3569

17806.39.2

6288.85

17806.39.193

2863.25

17806.43.7

3457.19

17806.46.1

51070.17

17806.47.2

1190.13

17806.47.6

6084.67

17806.61.2годен за
подпомагане

257185.00

17806.61.3

61762.9

17806.61.5

65584.18

17806.61.6

6218.5

17806.61.8

6623.27

17806.61.12

8609.78

17806.61.22годен за
подпомагане
17806.61.24

51117.06

17806.61.26годен за
подпомагане

26416.98

21169.4.65

9125.79

668968.6

4970.47

21169.7.6

33.9

21169.7.7

32.03

21169.7.8

27.04

21169.7.9

14999.63

21169.7.10

299994.93

21169.8.25

139754.13

21169.14.35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2765.13
462577.26

с. Желязно

29235.1.34

3720.06

29235.2.51

1637

29235.8.28

943.52

29235.16.2

478.44

29235.16.4

72.75

29235.20.18
29235.21.43годен за
подпомагане
29235.21.2годен за
подпомагане
29235.23.27
29235.25.8

1411.82
234531.16

105922.09

1664.03
3163.13
353544

с. Калековец
свободна за
ползване е част
от имота в
размер на
113322.11 м2

с.
Калековец
35300.4.3-годен
за подпомагане

113322.11

0

35300.1.194

617.43 35300.4.20годен за
подпомаган
е

5060.43

26853.04

0

35300.4.33

13577.83

35300.4.40

35300.4.100

1846.39

35300.4.44

3880.86 35300.4.21годен за
подпомаган
е
2655.09 35300.4.75

35300.4.101

2483.03

35300.4.45

4134.43

35300.16.92

1218.25

35300.16.93

2970.39

231229.36

с. Костиево

38950.1.123

18900.2

38950.1.125

3578.16

38950.1.126

4223.86

38950.1.201

21858.52

38950.2.82

свободна за
ползване е част
от имота в
размер на
25579.60 м2

903.5

38950.2.636

6378.51

38950.3.20

25579.6

38950.3.21

37620.91

38950.4.625

7759.38

38950.5.616годен за
подпомагане
38950.5.633годен за
подпомагане
38950.8.508

113123.99

19321.43

5735.26

38950.8.509

2390.03

38950.10.387

1783.17

38950.10.513

4150.82

38950.12.1

5253.23

38950.13.442

186.48

38950.13.549

3688.85

38950.13.552

4334.34

38950.14.39

1187.34

38950.18.10

6222.62

38950.18.27

4012.07

38950.18.28

25800.32

38950.21.755

949.29

38950.33.234

1717.34

38950.45.525

2444.14

38950.50.429

32878.24

38950.50.532

55977.77

38950.56.484

2319.03

15476.45

0

0

0

0

0

4318.94

36232.41

0

0

38950.58.15

9057.06

38950.59.608

7059.82

38950.60.594

7523.92

38950.60.600годен за
подпомагане
38950.60.601

58732.13

724.28

38950.61.591

2584.7

38950.65.299

2654.84

508615.2

с. Крислово

свободна за
ползване е част
от имота в
размер на
10000.03 м2

39918.1.65

768.57

39918.5.15

21403.41

39918.7.1годен за
подпомагане
39918.10.68годен за
подпомагане

50741.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10000.03

72913.04

с. Маноле

47086.2.4
47086.2.54

11529.01 47086.8.1

3846.45

81.01 47086.8.6

2294.93

47086.2.55

81 47086.8.30

3379.35

47086.2.56

61572.58 47086.8.42

9756.49

47086.3.101

1063.69 47086.8.65

2600.23

47086.5.136

2331.51 47086.8.86

3249.29

47086.6.31

3562.9 47086.8.91

2568.2

47086.7.102

4947.38 47086.8.92

29062.1

47086.7.104

3533.28

47086.10.251

9698.93

47086.12.101

20653.03

47086.13.152годен за
подпомагане
47086.14.3

27887.93

47086.14.101

22944.4

47086.14.102годен за
подпомагане

44630.46

47086.14.103годен за
подпомагане
47086.14.106

69484.39

47086.14.107

12082.29

47086.14.127годен за
подпомагане
47086.15.69

44578.2

22988.87

47086.15.81

40235.92

8188.74

5260.17

47086.16.301

600.78

47086.20.110

26828.39

47086.22.84

4746.57

47086.22.89

4506.39

47086.22.90

3597.46

47086.22.144

5041.8

47086.22.208

12655.98

47086.22.227

2569.62

47086.22.228

3358

47086.22.229

533.66

47086.28.16

60319.95

47086.28.29

17213.01

47086.28.33

12924.24

47086.28.34

5791.05

47086.31.43

14965.18

47086.33.123

568.75

47086.34.107

4185.67

47086.35.70

4999.76

47086.35.71

8702.18

47086.35.72

5985.89

47086.35.74

25411.54

47086.35.100

7601.04

47086.35.102

9856.8

47086.40.154

17032.37

47086.41.12

27197.64

47086.47.13

22544.46

47086.47.14

6246.15

47086.49.64

25952.81

47086.49.66годен за
подпомагане

229899.11

47086.49.67

2801.35

47086.50.72

13731.52

47086.50.74

95195.02

47086.51.22

1957.53

47086.51.49

13203.28

47086.52.231

35900.41

47086.52.232

63027.77

47086.101.3

17980.56

47086.102.2

26966.09

1259935

56757.04

с. Ман.
Конаре

с. Ман. Конаре
47113.6.3-

част от имота е
годна за

47113.1.20
47113.2.26

3462.39 подпомагане
4103.86 47113.11.61

192990
7827.51

47113.2.41

1891.63 47113.11.99

14061.36

47113.4.28

461.78

47113.4.30

3416.3

47113.4.41

649.91

47113.5.2

35613.11

0

0

0

0

47113.10.38

61457.83

47113.10.43годен за
подпомагане
47113.10.69

247191.13

47113.10.71годен за
подпомагане
47113.10.80

22684.07

14414.81

27099

47113.10.82

429.89

47113.10.95

5573.64

47113.10.97

1444.22

47113.11.1

10732.33

47113.11.98

200062.5

47113.13.16

9618.96

47113.17.50

4928.06

47113.18.14

10930.59

47113.19.29

329.22

47113.20.32

1099.31

47113.25.71

3637.27

47113.26.36

52241.38

47113.26.71

657.92

47113.27.13

6282.16

47113.27.30

798.44

47113.27.36

712.42

47113.37.153

2921.95

47113.37.154

2020.22

47113.37.155

2960.01

47113.37.156

314.58

47113.38.64

2108.73

47113.39.47

1459.69

47113.41.96

2142.43

47113.41.121

1264.27

47113.42.101

3608.02

47113.42.103

1343.82

47113.42.104

2335.35
754403.2

с. Радиново

61412.7.49

766.55

61412.8.87

1347.24

61412.8.105

8035.29

61412.9.41

2885.71

61412.9.43

1686.76

61412.10.44
61412.17.162
61412.23.4

3592
9348.6
5958.66

61412.24.18

60.51

61412.24.19

1258.94

214878.87

0

0

0

0

0

0

0

61412.26.24

7900.95

61412.26.32

23675.72

61412.26.41

377.77

61412.27.8

196.16

61412.27.10

1647.69

61412.28.7

1050.32

61412.28.8

1963.45
71752.32

с. Рогош

62858.5.24

23974.46 62858.27.278

2626.07

62858.5.29

9537.9 62858.28.279

475.33

62858.9.97

589.66 62858.29.280

54.87

62858.11.104

1923.57

62858.12.581

2294.36

62858.14.173

413.09

62858.15.177

189.67

62858.15.1033

1370.76

62858.16.34

1023.75

62858.17.4

6405.23

62858.18.36

10606.94

62858.18.180
62858.18.182

649.7
3275.8

62858.19.55

23199.79

62858.20.28

2327.69

62858.20.207

3313.9

62858.20.213

3484.63

62858.21.228

264.44

62858.25.84

6373.81

62858.25.85

5893.16

62858.25.87

8189.76

62858.26.80

5767.25

62858.26.81

3923.52

62858.27.65

24117.45

62858.28.1

2215.08

62858.28.8

3933.04

62858.28.36

1590.61

62858.29.79

1324.87

62858.29.86

11228.7

62858.30.38

11559.79

62858.30.312

4850.09

62858.30.316

1357.07

62858.31.46

3632.26

62858.31.325

3477.51

62858.32.30

12886.45

62858.32.107

1852

62858.32.109

12786.8

62858.32.394

6741.83

с. Рогош

62858.22.28

1980.25

0

0

62858.32.406

4984.61

62858.33.108

9099.38

62858.33.388

3524.75

62858.33.389

15071.74

62858.34.37

100476.12

62858.34.42

958.2

62858.34.46

5211.35

62858.34.59

32539.84

62858.34.61

3617.47

62858.35.361

566.28

62858.35.384

6705.37

62858.36.57

180.34

62858.36.525

1676.34

62858.38.568

6530.04

62858.40.524

1460.76

62858.40.527

2321.08

62858.47.468

1947.03

62858.47.469

1904.75

62858.47.604

2396.52

62858.48.548

4808.33

62858.57.69

4103.6

62858.57.74

1658.28

62858.59.25

60935.48

62858.60.4

21495.4

62858.60.7

344.67

62858.60.420

2113.72

62858.60.599

17856.85

62858.61.25

17595.3

62858.61.31

1605.89

62858.61.596

1416.47

62858.70.401

7088

62858.70.589

2659.06

62858.70.591

2627.77

62858.70.592

2294.04

62858.70.597

1822.17

580143.4

3156.27
1980.25

с. Скутаре

66915.1.27

2591.47 66915.3.10

3361.35

66915.3.30

765.46 66915.3.31

4239.33

66915.4.19

968.92

66915.5.60

1123.6

66915.11.87

3734.84

66915.12.67

4214.03

66915.15.8

17229.32

66915.17.71

2372.85

66915.17.73

910.98

66915.17.76

3338.85

0

0

0

0

0

66915.17.77

2713.62

66915.17.104

4292.03

66915.17.168

682.21

66915.18.19

5849.61

66915.18.21

6491.12

66915.19.66

2770.34

66915.26.51

1155.43

66915.26.53

1777.13

66915.26.54

6985.6
69967.41

с. Строево

69874.19.21

6170.21

69874.22.30

1842.59

69874.25.21

13152.17

69874.34.7

10454.49

69874.50.23

14256.93

69874.50.25

8575.31

69874.56.44

13413.54

69874.57.32

3394.58

69874.57.33

2894.89

69874.58.38

5565.38

69874.58.40

206.56

69874.71.18

1254.82

69874.74.20

1334.68

69874.81.13

2921.88

69874.107.35

2046.2

69874.121.24

2613.47

69874.124.7

1493.09

69874.143.5

1115.07

69874.145.5годен за
подпомагане
69874.145.6

3237.01

69874.145.15

1469.42

69874.145.20годен за
подпомагане

11366.05

69874.145.22

1316.25

69874.145.24

1041.93

7600.68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8692.93

119829.45

с. Трилистник

73122.5.40

3153.02 73122.18.75

85766.99

73122.5.41

6194.41 73122.18.77

25719

73122.6.36

14595.57

73122.6.39

4507.1

73122.6.42

2125.88

73122.7.15

9056.59

73122.7.21

64714.98

73122.7.24
73122.10.16

10596.49
436.76

73122.16.4

76985.65

73122.16.77

4387.37

73122.17.13

11563.81

73122.17.14годен за
попомагане
73122.17.15

96916.37

73122.17.20годен за
подпомагане
73122.17.28

45776.44

73122.17.32

8681.35

73122.17.33

3927.01

73122.17.56

12611.55

2957.41

4394.92

73122.18.1

7535

73122.18.6

11900.73

73122.18.10

32765.39

73122.18.53

5198.64

73122.18.55

9057.94

73122.18.57

7030.84

73122.18.59

830.62

73122.18.61годен за
подпомагане
73122.18.62

34222.66

12827.65

73122.19.5

6087.72

73122.19.112

1036.71
511039.87

с. Труд

73242.10.172

1372.01

73242.10.174

111485.99

73242.10.171

98.62

1389.25

73242.714.7

605.26

73242.11.173

951.23

73242.714.8

145.21

73242.20.104

939.02

73242.20.108

1307.93

73242.20.109

2613.47

73242.32.63

2433.2

73242.32.65

278.73

73242.34.37

565.51

73242.34.38

1511.62

73242.34.39

2222.21

73242.50.61

1334.8

73242.94.47

78.43

73242.102.595

940.31

73242.121.70

1194.31

73242.150.45

69857.03

73242.150.86

583.97

73242.161.6

1809.52

73242.161.7

94743.18

0

0 с. Труд

0

0

73242.161.8

2734.56

73242.161.9

479.36

73242.161.10

7297.62

73242.161.11

951.1

73242.161.12

1986.33

73242.161.13

18952.5

73242.161.14

2486.48

73242.165.185

1497.15

73242.180.30

3652.76

73242.181.1годен за
подпомагане

430403.49

73242.181.8

246.55

73242.182.24годен за
подпомагане
73242.183.54

72783.37

73242.183.55

2002.84

73242.190.67

4126.15

73242.190.71

9489.46

73242.210.17

539.96

73242.210.19

2611.36

73242.210.21

3207.45

73242.210.22

3458.12

73242.217.859

2687.68

73242.243.80

590.77

173.11

73242.244.8

24234.25

73242.244.9

22558.87

73242.244.21

5331.04

73242.613.37

469.25

73242.613.40

524.06

73242.613.45

1411.37

73242.700.5

1230.65

73242.703.33

2055.86

73242.704.4

2266.53

73242.705.11

2342.73

73242.711.16

4070.44
824978.95

с. Царацово

78080.1.22

2418.28

78080.8.42

3647.42

78080.25.85

3462.7

78080.32.131

2876.92

78080.51.19

782.82

78080.51.167

5379.72

78080.53.2

4129.06

78080.75.10

3760.97

78080.93.267

561.85

78080.94.227

10265.86

849.09

0

0

0

0

0

0

0

78080.94.270

2868.78

78080.112.1

7553.39

78080.135.5

985.81

78080.136.2

2932.74

78080.137.213

783.8

78080.137.236

2740.97

78080.138.32

30890.6

78080.139.64

1958.75

78080.139.65

12993.22

78080.140.80

5407.58

78080.140.93

1163.14

78080.140.94

3125.14

78080.140.102

937.51

78080.142.137

2010.65

78080.142.156

178.25

78080.143.175

480.04

78080.143.193

3744.7

78080.143.195

5458.45

78080.145.1

157.54
123656.66

с. Ясно поле
Свободна за
общо ползване е
част от имота в
размер на
60439.50 м2
Свободна за
общо ползване е
част от имота в
размер на
23797.23 м2
Свободна за
общо ползване е
част от имота в
размер на 884.36
м2

Свободна за
общо ползване е
част от имота в
размер на
24548.58 м2

Свободна за
общо ползване е
част от имота в
размер на
13356.38 м2

с. Ясно поле

87669.1.9годен за
подпомагане

87669.1.15
87669.5.3годен за
подпомагане

60439.50 87669.4.1

10690.65

87669.9.32

5217.57

87669.4.7-част
от имота е
годна за
23797.23 подпомагане
884.36 87669.4.11

14787.16
16670.85

87669.14.50

3350.18

87669.7.39

26571.06 87669.4.27

899.9

87669.7.54

9971.14 87669.4.30

4529.83

87669.15.1

7897.83 87669.5.2

56076.15

87669.16.37

868.22 87669.17.1

8580.01

87669.18.44

509.18 87669.17.4

15332.9

87669.19.1

24548.58 87669.17.16

13394.51

87669.20.22

2384.41 87669.17.24

948.79

87669.23.1

15098.47 87669.17.26

17501.57

87669.23.6

4675.39 87669.22.23

3104.06

87669.23.7

13356.38 87669.22.25

3782.79

0

0

87669.22.31
87669.22.36
191001.75

2881.66
1772.23
170953.06

8567.75

Б) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се предоставят за
стопанската 2015-2016 г. за индивидуално ползване по землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи)

населено място

№ на имот мери
и пасища

Свободна
площ в
кв.м.

№ на имот
ливади

Свободна
площ в
кв.м.

Стопанисва
но от
общината

№ на имот
мери и
пасища

Свободна
площ в
кв.м.

№ на имот
ливади

Свободна
площ в
кв.м.

№ на имот
ливади

Свободна
площ в
кв.м.

Стопанисва
но от
общината

№ на имот
мери и
пасища

Свободна
площ в
кв.м.

№ на имот
ливади

Свободна
площ в
кв.м.

№ на имот
ливади

Свободна
площ в

Стопанисва
но от

№ на имот
мери и

Свободна
площ в

№ на имот
ливади

Свободна
площ в

с. Войсил

Част от имота в
западната му
част

12019.10.12

11970.99

12019.14.35

10208.91

12019.14.36

21307.16

12019.15.42годен за
подпомагане
12019.15.589

10865.89

2129

12019. 20.1

49991

12019.20.3

7005

12019.24.116

1838.11

12019.24.283

1814.21

12019.25.13

5618.34

12019.28.696

2863.65

12019.28.697

636.2
126248.46

населено място
с. Граф
Игнатиево
Част от имота в
западната му
част
Част от имота в
северната му
част
Част от имота в
южната му част

№ на имот мери
и пасища

Свободна
площ в
кв.м.

17806.61.1годен за
подпомагане
17806.61.2годен за
подпомагане
17806.61.391годен за
подпомагане
17806.61.396
годен за
подпомагане
17806.61.398
годен за
подпомагане

140117.41

145896.85

21360.00

164140.00

40 000.00

471514.3

населено място

№ на имот мери
и пасища

Свободна
площ в

кв.м.
с. Калековец
Част от имота в
северозападната
му част
Част от имота в
югозападната
му част
Част от имота в
югозападната
му част
Част от имота в
централната му
част
Част от имота в
централната му
част

35300.4.3-годен
за подпомагане

90000.00

35300.4.3-годен
за подпомагане

26000.00

35300.4.3-годен
за подпомагане

39000.00

35300.4.3-годен
за подпомагане

17500.00

35300.4.3-годен
за подпомагане

100000.00

кв.м.

общината

пасища

кв.м.

кв.м.

№ на имот
ливади

Свободна
площ в
кв.м.

Стопанисва
но от
общината

№ на имот
мери и
пасища

Свободна
площ в
кв.м.

№ на имот
ливади

Свободна
площ в
кв.м.

№ на имот
ливади

Свободна
площ в
кв.м.

Стопанисва
но от
общината

№ на имот
мери и
пасища

Свободна
площ в
кв.м.

№ на имот
ливади

Свободна
площ в
кв.м.

№ на имот
ливади

Свободна
площ в
кв.м.

Стопанисва
но от
общината

№ на имот
мери и
пасища

Свободна
площ в
кв.м.

№ на имот
ливади

Свободна
площ в
кв.м.

№ на имот
ливади

Свободна
площ в
кв.м.

Стопанисва
но от
общината

№ на имот
мери и
пасища

Свободна
площ в
кв.м.

№ на имот
ливади

Свободна
площ в
кв.м.

272500.00

населено място

№ на имот мери
и пасища

Свободна
площ в
кв.м.

39918.3.12годен за
подпомагане

108403.60

с. Крислово

108403.60

населено място

№ на имот мери
и пасища

Свободна
площ в
кв.м.

с. Скутаре
66915.17.63годен за
подпомагане
66915.11.28

53131.26

15665.76
68797.02

населено място

№ на имот мери
и пасища

Свободна
площ в
кв.м.

69874.68.28
част от имота е
годна за
подпомагане
69874.145.1годен за
подпомагане
69874.145.17годен за
подпомагане
69874.145.23годен за
подпомагане
69874.145.28
годен за
подпомагане
69874.145.30
годен за
подпомагане

76983.93

с. Строево

Част от имота в
северната му
част
Част от имота в
северната му
част

53981.07

31008.06

39178.89

63360

24000

384969.97

населено място
с. Ясно поле
Част от имота в
североизточната

№ на имот мери
и пасища

87669.1.9годен за

Свободна
площ в
кв.м.

му част

подпомагане
10000.00
87669.25.9
18821.80
28821.80

В) Физически блокове и парцели на общинските мери и пасища, определени в системата за
идентификация на земеделските парцели по землища:
с. БЕНКОВСКИ – 03839
1. Във ФБ 491 (СЗП) с площ 39,67 ха, е включен имот по КВС № 03839.18.51 с площ
5.35 ха - годен за подпомагане.
с. ВОЙВОДИНОВО - 11845
1. Във ФБ 433 (СЗП) с площ 27.17 ха, е включен имот по КВС № 11845.15.1 с площ 14.88
ха – част от имота е годна за подпомагане.
с. ВОЙСИЛ - 12019
1. Във ФБ 481 (СЗП) с площ 51.47 ха, са включени имоти по КВС №№ 12019.22.1 с площ
12.68 ха; 12019.22.3 с площ 2,93 ха - годни за подпомагане.
2. Във ФБ 163 (ТН) с площ 10.08 ха, е включен имот по КВС № 12019.7.65 с площ 9,09 ха
- годен за подпомагане.
3. Във ФБ 116 (ПМЛ) с площ 0,92 ха, е включен имот по КВС № 12019.15.42 с площ 1,87
ха - годен за подпомагане.
с. ГРАФ ИГНАТИЕВО -17806
1. Във ФБ 98 (ПМЛ) с площ 32.66 ха, са включени имоти по КВС с №№: 17806.61.398 с
площ 4,00 ха; 17806.61.397 с площ 1.00 ха; 17806.61.396 с площ 16,42 ха; 17806.61.22 с
площ 5,11 ха; 17806.61.26 с площ 2,64 ха - годни за подпомагане.
2. Във ФБ 119 (ПМЛ) с площ 33.64 ха, е включен имот по КВС № 17806.61.1 с площ
34.01 ха- годен за подпомагане.
3. Във ФБ 124 (ПМЛ) с площ 24,84 ха, е включен имот по КВС № 17806.61.391 с площ
27.17 ха - годен за подпомагане.
4. Във ФБ 125 (ПМЛ) с площ 40.26 ха, е включен имот по КВС № 17806.61.2 с площ
40.31 ха - годен за подпомагане.
5. Във ФБ 138 (ПМЛ) с площ 3,92 ха, е включен имот по КВС № 17806.20.435 с плош
2.43 ха- годен за подпомагане.
6. Във ФБ 190 (ПМЛ) с площ 3.14 ха, е включен имот по КВС № 17806.13.170 с площ
2.19 - ха годен за подпомагане.
2. Във ФБ 3 (ПМЛ) с площ 3.20 ха, е включен имот по КВС № 17806.15.430 с плош 0.59
ха - част от имота е годна за подпомагане.
с. ЖЕЛЯЗНО - 29235
1. Във ФБ 168 (СЗП) с площ 39,67 ха, е включен имот по КВС № 29235.21.2 с площ 10.59 ха
- годен за подпомагане.
2. Във ФБ 11 (ПМЛ) с площ 25.54 ха, е включен имот по КВС № 29235.21.43 с плош 23.45
ха – годен за подпомагане.

с. КАЛЕКОВЕЦ - 35300
1. Във ФБ 646 (ПМЛ) с площ 68.33 ха, са включени имоти по КВС №№ 35300.4.3 с площ
64.68 ха; 35300.4.20 с площ 0.51 ха; 35300.4.21 с площ 2.69 ха - годни за подпомагане.
КОСТИЕВО - 38950
1. Във ФБ 190 (ПМЛ) с площ 5.04 ха, е включен имот по КВС № 38950.60.600 с площ
5.87 ха - годен за подпомагане.
2. Във ФБ 861 (ПМЛ) с площ 19.14 ха, са включени имоти по КВС №№ 38950.5.616 с
площ 11.31 ха и 38950.5.633 с площ 1.93 ха – годни за подпомагане.
КРИСЛОВО - 39918
3. Във ФБ 327 (СЗП) с площ 8.48 ха, е включен имот по КВС № 39918.7.1 с площ 5.07 ха годен за подпомагане.
4. Във ФБ 347 (СЗП) с площ 8.27 ха, е включен имот по КВС № 39918.10.68 с площ 7.23
ха - годен за подпомагане.
5. Във ФБ 56 (ПМЛ) с площ 10.86 ха, е включен имот по КВС № 39918.3.12 с площ 10.84
ха- годен за подпомагане.
6. Във ФБ 339 (СЗП) с площ 7.43 ха, е включен имот по КВС № 39918.3.13 с площ 3.91 ха
- годен за подпомагане.
с. МАНОЛЕ - 47086
1. Във ФБ 256 (ПМЛ) с площ 23.34 ха, е включен имот по КВС № 47086.49.66 с площ 22.99
ха - годен за подпомагане.
2. Във ФБ 827 (ПМЛ) с площ 2.62 ха, е включен имот по КВС № 47086.13.152 с площ 2.79
ха - годен за подпомагане.
3. Във ФБ 280 (СЗП) с площ 18.24 ха, са включени имоти по КВС №№ 47086.14.103 с площ
6.95 ха; 47086.14.102 с площ 4.46 ха; 47086.14.127 с площ 4.46 ха - годни за подпомагане.
МАНОЛСКО КОНАРЕ - 47113
1. Във ФБ 12 (ПМЛ) с площ 30.31 ха, е включен имот по КВС № 47113.6.3 с
НТП“Ливада“ с площ 19.30 ха – част от имота е годен за подпомагане.
2. Във ФБ 382 (ХЗТ) с площ 22.69 ха, са включени имоти по КВС №№ 47113.10.43 с
площ 24.72 ха и 47113.10.71 с площ 2.67 ха – годни за подпомагане.
РАДИНОВО - 61412
1. Във ФБ 52 (ПМЛ) с площ 18.99 ха, е включен имот по КВС № 614212.28.111 с площ
9.19 ха - годен за подпомагане.
СКУТАРЕ - 66915
1. Във ФБ 18 (ПМЛ) с площ 7.27 ха, е включен имот по КВС № 66915.17.63 с площ 5.31
ха - годен за подпомагане.
2. Във ФБ 6 (ПМЛ) с площ 2.83 ха и във ФБ 7 (ПМЛ) с площ 6.30 ха е включен имот по
КВС № 66915.19.30 с площ 11.81 ха – част от имота е годен за подпомагане.
3. Във ФБ 804 (ПМЛ) с площ 4.03 ха е включен имот по КВС № 66915.23.35 с площ 6.19
ха – част от имота е годен за подпомагане.

СТРОЕВО - 69874
1. Във ФБ 12 (ПМЛ) с площ 7.58 ха е включен имот по КВС № 69874.68.28 с площ 7.70
ха – част от имота е годен за подпомагане.
2. Във ФБ 94 (ПМЛ) с площ 9.18 ха и във ФБ 95 (ПМЛ) с площ 1.46 ха е включен имот
по КВС № 69874.145.28 с площ 10.86 ха – годен за подпомагане.
3. Във ФБ 96 (ПМЛ) с площ 6.19 ха са включени имоти по КВС №№ 69874.145.1 с площ
5.40 ха и 69874.145.6 с площ 0.87 ха – годни за подпомагане.
4. Във ФБ 187 (ПМЛ) с площ 4.47 ха са включени имоти по КВС №№ 69874.145.17 с
площ 3.10 ха и 69874.145.5 с площ 3.24 ха – годни за подпомагане.
5. Във ФБ 188 (ПМЛ) с площ 5.61 ха са включени имоти по КВС №№ 69874.145.23 с
площ 3.92 ха и 69874.145.20 с площ 1.14 ха – годни за подпомагане.
6. Във ФБ 193 (ПМЛ) с площ 7.20 ха е включен имот по КВС № 69874.145.30 с площ
7.52 ха – годен за подпомагане.
7. Във ФБ 180 (ПМЛ) с площ 11.95 ха е включен имот по КВС № 69874.145.30 с площ
7.52 ха – годен за подпомагане.
8. Във ФБ 195 (ПМЛ) с площ 14.82 ха е включен имот по КВС № 69874.145.32 с площ
15.95 ха – годен за подпомагане.
ТРИЛИСТНИК - 73122
1. Във ФБ 10 (ПМЛ) с площ 7.18 ха, е включен имот по КВС № 73122.18.61 с площ 3.42
ха - годен за подпомагане.
2. Във ФБ 45 (ХЗТ) с площ 5.39 ха, е включен имот по КВС № 73122.17.20 с площ 4.58
ха - годен за подпомагане.
3. Във ФБ 47 (ПМЛ) с площ 9.66 ха, е включен имот по КВС № 73122.17.14 с площ 9.69
ха - годен за подпомагане.
ТРУД - 73242
1. Във ФБ 230 (ПМЛ) с площ 16.67 ха са включени имоти по КВС с №№73242.181.1 с
площ 43.56 ха и 73242.182.24 с площ 7.28 ха - годни за подпомагане.
2. Във ФБ 1064 (ПМЛ) с площ 33.42 ха е включен имот по КВС № 73242.181.1 с площ
43.56 ха – годен за подпомагане.
ЯСНО ПОЛЕ - 87669
1. Във ФБ 11 (ПМЛ) с площ 24.81 ха, е включен имот по КВС № 87669.1.9 с площ 38.08
ха – годен за подпомагане.
2. Във ФБ 23 (ПМЛ) с площ 29.78 ха, е включен имот по КВС № 87669.5.3 с площ 18.39
ха – годен за подпомагане.
3. Във ФБ 26 (ПМЛ) с площ 14.03 ха, е включен имот по КВС № 87669.4.7 с площ 1.48 ха
– част от имота е годен за подпомагане.
Раздел ІV. Списък с данни за земеделските стопани и/или техни сдружения,
регистрирани като юридически лица и отглежданите от тях животни на територията
на Община „Марица“-област Пловдив (Приложение № 1).

Раздел V. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите, пасищата и
ливадите в Община „Марица” – област Пловдив.
1. Задължение на Общината:
- Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери, пасища и ливади от
местното население за пашуване на притежаваните от тях животни.
- Да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите относно
необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите, пасищата и ливадите.
2. Задължение на ползвателите:
Ползването на общинските мери, пасища и ливади, включва следните начини за въздействие
върху тяхното общо състояние, касаещо продуктивността, качеството и ботаническия състав на
тревостоя:
Повърхностни агротехнически мерки:
 почистване - почистването от камъни, дървета и храсти се извършва по механичен и химичен
начин.
- Механичено чрез почистване със специални машини – храсторези, булдозери и др.
- Химично чрез използване на различни препарати за растителна защита;
 регулиране на водния режим, чрез:
 Отводняване
- Чрез построяване на диги, когато почвата се преовлажнява от високите речни води или от
стичащите се от околните склонове води
- Чрез поясни и брегови дренажи, когато преовлажняването се дължи на проникващи отвън
подпочвени води
- Чрез гъста мрежа от открити канали за ускоряване на повърхностния отток
- Чрез мрежа от открити или закрити канали и съоръжения за понижаване високото ниво на
подпочвените води
 Напояване
- гравитачно – 50 – 100 m3
- дъждуване – 50 m3;
 борба с плевелите и вредната растителност - води се диференцирано, съобразно състава на
плевелите. Извършва се механично или с химични средства. Най-подходящ срок за внасяне на
хербициди при естествените пасища е 3-4 седмици след първата паша, в началните фази на
развитие на плевелите. За предпазване на животните от отравяне с хербициди трябва строго да
се спазва карантинния срок, като пашата трябва да се преустановява най-малко за 14 дни.
 торене – Мерите, пасищата и ливадите са силно отзивчиви на торене.
 подсяване - прилага се при оредял тревостой и за подобряването му при наклонени терени.
Използват се тревни смески от следните видове:
- Житни – райграс, ежова главица, червена власатка, безосилеста овсига, ливадна метлица,
тимотейка и др.
- Бобови – детелина, звездан, еспарзета и др.
Извършва се по следните начини:
o Конвенционално – използват се традиционните технологии при отглеждане на тревни
видове или смески от тях
o Система за директно подсяване (СROP) - използват се сеялки за директна сеитба без
предварителни почвообработки
o Самозасяване - дава ефект когато има ценни видове. Постига се чрез късно косене, след
осеменяване на видовете - 2-3 години.
 режим на ползване;

 спазване на установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и екологични норми (да
не се допуска замърсяването на мерите и пасищата с битови, строителни, производствени,
опасни и други отпадъци ) и противопожарни правила (да не се пали растителност в мерите и
пасищата);.
Основни агротехнически мерки:
 подобряване на мерите, пасищата и ливадите чрез оптимизиране на минералното торене:
Торене с минерални торове:
Реагират на торене с азот, фосфор и калий, а при определени случаи се нуждаят от торене с
микроелементи. Разумното и оптимално торене освен, че подобрява добива и хранителната
стойност, подобрява и ботаническия състав на тревостоя. При установено вкисляване на почвите
се налага варуване. Препоръчва се диференцирано торене в зависимост от надморската
височина, респ. ботаническия състав. Препоръчителни са следните норми за торене:
 За високопланинския пояс: азот – 15 -16 кг/дка, Р2О5 – 8-10 кг/дка, К2О – 12-14 кг/дка и
микроторене с бор и мед;
 За планинския пояс: азот – 14 - 15 кг/дка, Р2О5 – 10-12 кг/дка, К2О – 10 - 12 кг/дка и
микроторене с бор и мед;
 За предпланинския пояс: азот – 12 – 14 кг/дка, Р2О5 – 8 – 10 кг/дка, К2О – 8 – 10 кг/дка,
микроторене с молибден, бор и мед,
Определянето на торовите норми се извършва след анализиране на почвени проби за
запасеност с основните хранителни елементи – N,P, K и pH.
o Торене с азотни торове – ежегодно, рано на пролет и след коситба при ливадите или след
изпасване при пасищата. Нормите на торене варират от 60 до 120 kg/ha активно вещество в
зависимост от степента на запасеност на почвите. Основно се използват амониевата селитра,
карбамидът и амониевия сулфат.
o Торене с фосфорни торове – внасят се през есента или рано напролет при норми 80-120
kg/ha. Използват се двоен или троен суперфосфат, както и костно брашно. Целесъобразно е да се
използват естествени меки фосфати и алуминиево калциев фосфат разрешени от Наредба
22/2001 за биологично производство на растителни продукти и храни от растителен произход и
неговото означаване върху тях /изм.ДВ бр.10/10.02.2006/
o Торене с калиеви торове – най – често се използват калиевият сулфат, калиев хлорид,
калиева сол и растителна пепел. Внасят се през есента или рано напролет при норми 60 - 100
kg/ha. Тук също е препоръчително да се използват посочените в наредба 22/2001 необработена
сол на калиевата основа (каинит или силвинит), както и калиев сулфат съдържащ магнезиева
сол.
o Торене с калциеви торове – с тях се торят киселите почви. Използват се сатурачна,
обикновена вар и кредата (млян варовик). Нормите на торене са в зависимост от киселинността.
Внася се около 2-3 t/ha обикновена вар или 3-5 t/ha сатурачна вар.
o Микроторене – Торенето с Mo, B, Cu, Co, Zn и др., повишава добивите и подобрява
качеството на сеното. Най - често използван е Мо, като се прилага в комбинация с фосфорно
торене под формата на молибденизиран суперфосфат. Използва се 50 - 100g/ha чист молибден
или 450-500 g/ha натриев молибдат.;
 органично торене на мерите и пасищата:
Торене с органични торове:
Оборски тор
Това е най-ефективния органичен тор. Съдържа около 0,5 % азот; 0,2% фосфор и 0,6% калий.
Влияе силно върху ботаническия състав на тревостоя – увеличава процента на житните и бобови
треви за сметка на разнотревието. Внася се през есента или рано напролет при норма 15-20 t на
хектар.
Компост
Приготвя се от различни органични отпадъци. Внася се рано през пролетта при норма 15-20
t/ha всяка година или 30-40 t/ha през година.
Торова течност
Съдържа между 0,25 и 0,1 % фосфор; 0,5% калий и 0,03 % калции. Тори се през пролетта и
вегетационния период при норма на торене 5-6 t торова течност на хектар предварително

разредена във вода в съотношение 1:3 или 1:4.
Торене на егреци
Прилага се в райони с развито овцевъдство. Може да увеличи добивите от 17 до 120 %. Като
норма може да се приеме престояването на една овца на 1m2 за две денонощия.
 поддържане на мерите и пасищата чрез традиционните земеделски практики /паша и косене
поне веднъж годишно (след 15 юни на текущата година) - При закъсняване с коситбата
плевелните видове се осеменяват и променят ботаническия състав на тревостоя. Важно е да се
определи точно и височината на коситбата (оптималната височина на среза е 5 – 6 см).
Ефективно е въвеждането на сенокосооборот, което изисква определянето на участъци, които да
се косят по различно време;
 рационално и щадящо използване на мерите и пасищата – прилагането на основното
подобряване нарушава естественото растително разнообразие, тъй като чимът се разрушава
напълно след разораване. Създава се изкуствен тревостой, селекционираните сортове се
приспособяват по-трудно към съществуващите условия и трябва да се прилага само в краен
случай чрез разработване и прилагане на рационална система от агротехнически мероприятия;
Почвен слой – Не се допуска нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане на
чимове, камъни, почва, разораване. Не се допуска престоя и преминаването с моторни превозни
средства в пасището. Не се допуска едновременното струпването на големи стада с животни
(над 300 бр. овце и над 50 бр. коне и крави) на едно и също място.
Биологично разнообразие – не се допуска унищожаването на видовете от флората – късане,
изкореняване, изкопаване, сеч на единични или група дървета Провеждането на сеч на отделно
стоящи и групи дървета в общинските мери и пасища да се извършва съгласно Закона за
опазване на селскостопанското имущество. Не се допуска внасяне на неприсъщи видове –
засяване на култивирани растения в границите на пасището. Броят на кучетата е съответно 1 на
100 бр. овце.
Натоварване на пасищните площи – Не се позволява разпръскването на битови отпадъци из
пасището.
Раздел VІ: Процедура за сключване на договори за предоставяне на мерите, пасищата
и ливадите –общинска собственост на Община „Марица” – област Пловдив за
индивидуално ползване на земеделските стопани, отглеждащи пасищни животни:
1. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда
по реда на чл. 24а, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 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, в размер на 6 лева на декар за пасищата и мерите и
7 лева на декар за ливадите. Пазарната цена се актуализира ежегодно до края на месец ноември
на текущата календарна година.
2. Пасища, мери и ливади 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. Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално
ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории и средните годишни рентни
плащания за землището или за общината се обявява в общината и кметствата и се публикува на
интернет страницата на общината в срок до 1 март на предходната стопанска година.
4. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимощите, които имат регистрирани
животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните

пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно
основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от
първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета
категория. Приравняването на броя на различните видове и категории животни към животинска
единица е, както следва:
№ по ред

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Видове пасищни животни,
съгласно § 2в от ДР на ЗСПЗЗ
2
Говеда над 2-годишна възраст
Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години
Биволи над 2-годишна възраст
Биволи на възраст от 6 месеца до 2 години
Овце
Кози
Коне над 6-месечна възраст
Магарета
Мулета
Катъри

Коефициент за
приравняване на
съответния вид животни към 1
ЖЕ
3
1
0,6
1
0,6
0,15
0,15
1
1
1
1

5. Лицата подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март на предходната
стопанска година, към което прилагат:
А. Копие от документ за самоличност за физическите лица; копие от документ
за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице;
Б. Копие от документ за регистрация, карта за идентификация по БУЛСТАТ и
удостоверение за актуално състояние, когато физическото лице е регистрирано като
земеделски производител;
В. Копие от документ за регистрация или ЕИК за юридическото лице и ЕТ,
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
Г. Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо
търговеца при провеждането на процедурата. Документ за самоличност и нотариално
заверено пълномощно, когато търговеца се представлява от лице, различно от лицата
имащи право на представителство;
Д. Документ за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;
Е. Документ от компетентните органи за липса на:
• Данъчни задължения към Община „Марица“, към общината по постоянен
адрес за физическото лице или по седалище и адрес на управление за юридическото
лице и ЕТ;
• Задължение към Държавен фонд Земеделие;
• Задължение към държавния и общинския поземлен фонд и за земи по чл.
37в ал. 3 т. 2 от ЗПСЗЗ.
6. На заявителя се предоставят пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд
под наем или аренда само за регистрираните постоянни животновъдни обекти или за
регистриран един временен животновъден обект. За останалите регистрирани временни
животновъдни обекти не се извършва разпределяне на площи.
7. Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат
площ по реда на ал. 4 и разпределя имотите за всяко землище. Комисията съставя протокол за
окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до 1 май
на предходната стопанска година. Протоколът се обявява в кметството, публикува се на
интернет страницата на общината с посочени, ако има наличие на остатък на имоти и може да се

обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд.
Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.
8. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището
съответната комисия извършва допълнително разпределение в съседно землище, което се
намира в рамките на общината и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в
срок до 1 юни на предходната стопанска година. Този ред се прилага до изчерпване на имотите
за индивидуално ползване от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по т. 4.
Разпределението се извършва последователно в съседното землище по реда на постъпване на
заявленията. Протоколът се обявява в кметството и се публикува на интернет страницата на
общината с посочени наличие на недостиг или остатък на имоти и може да се обжалва по
отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд.
Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.
9. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището и
съседните землища на територията на общината съответната комисия съставя протокол с
посочено наличие на недостиг на имоти. След допитване до съседни общини или общини от
съседни области за наличие на излишък и получен положителен отговор от тяхна страна,
комисията извършва допълнително разпределение на предоставените площи от съседна община
или община от съседна област и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в
срок до 1 юни на предходната стопанска година. Разпределението се извършва последователно
по реда на постъпване на заявленията. Протоколът се обявява в кметството, публикува се на
интернет страницата на общината и се изпраща в съседната община или община от съседна
област. Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако
съдът разпореди друго.
10. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след разпределението
по т. 7, 8 и 9, по заявление от правоимащото лице в срок до 10 юни на предходната стопанска
година, комисията по ал. 7 предоставя служебно на министъра на земеделието и храните или
оправомощено от него лице протоколите по т. 7, 8 и 9, копие от заявлението за допълнително
разпределение на имоти от държавния поземлен фонд.
11. Директорът на областната дирекция „Земеделие“ назначава комисия, в състава на която се
включват представители на общинските служби по земеделие и на областната дирекция
„Земеделие“. Комисията разпределя допълнително необходимата за всеки кандидат площ по
реда на т. 4 в съответното и/или съседни землища и съставя протокол за окончателното
разпределение на имотите от държавния поземлен фонд в срок до 1 юли на предходната
стопанска година.
12. Протоколът по т. 11 се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по
земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна
дирекция „Земеделие“. Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на
разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението
на протокола, освен ако съдът разпореди друго.
13. Въз основа на протоколите на комисиите по т. 7 и 11 и след заплащане на наемната или
арендната цена кметът на общината, съответно директорът на областната дирекция „Земеделие“,
кметът на съседната община или община от съседна област, сключва договори за наем или
аренда. Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Договорите се сключват след 01
октомври на текущата календарна година и съдържат данните по т. 1, 4, 7, 8, 9 и 11, регистрират
се в общинската служба по земеделие. Наемната или арендна цена при сключване на договори за
наем или аренда с Община „Марица“ се заплаща преди сключване на договора за първата
стопанска година, а за всяка следваща стопанска година в срок до 02 октомври на годината.
14. Договорите се изменят по искане на лицето в срок до 01 октомври на текущата стопанска
година при условие, че е намалило или ликвидирало животните си с двустранно подписано
допълнително споразумение към договора за наем или аренда към 02 октомври на текущата
стопанска година за срока на договора.
15. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално
ползване се отдават под наем или аренда чрез търг по реда на Глава шеста от Наредбата за

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост 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.
16. Останалите след провеждане на търга по т. 15 свободни пасища, мери и ливади 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.
17. Приходите от наемните и арендните плащания за ползване на пасища, мери и ливади от
държавния поземлен фонд постъпват в бюджета на Министерството на земеделието и храните, а
от общинския поземлен фонд – в бюджета на общината.
18. В договорите за наем и аренда се предвижда увеличаване на наемната или арендната цена с
официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от Националния
статистически институт.
19. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, за които са сключени наемни
или арендни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица.
20. Договорите за наем и аренда по т. 15:
А. могат да се прекратяват или изменят преди изтичането на срока, по искане на
ползвателя;
Б. се прекратяват преди изтичането на срока при промяна на условията по чл. 37и, ал. 4,
освен в случаите на настъпили форсмажорни обстоятелства.
21. Общината прекратява 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
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 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.), след издаване на решението на общинската служба по земеделие и изтичане на стопанската
година, в която е издадено решението.
22. В срок до 30 ноември на текущата стопанска година кметовете по населени места представят
информация в общината в дирекция „Общинска собственост“ за мерите, пасищата и ливадите от
общинския поземлен фонд на територията на съответното землище, които да се предоставят за
общо и индивидуално ползване за следващата стопанска година.
23. Общинският съвет в срок до 31 декември на текущата стопанска година определя с решение,
прието с мнозинство от общия брой на съветниците:
А. размера и местоположението на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд за
общо и за индивидуално ползване за следващата стопанска година в зависимост от броя и вида
на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище;
Б. правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината за следващата
стопанска година.
24. Пашата на пасищни селскостопански животни се извършва по пасищни райони и пасища
(поддържани площи), без да се надвишава допустимото натоварване и при спазване
определените от кметовете по населени места маршрути за движение на животните, пунктовете
за събирането им и схеми на прокарите за отвеждане на животните до местата за паша.
25. 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 ползване,
могат 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 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 имоти и вещи, собственост на Община
„Марица“ по цени, определени от Общинския съвет.
26. Отдадените под наем/аренда мери, пасища и ливади, за които наемната цена е заплатена, се
предават на наемателя/арендатора от кмета на общината или упълномощено от него лице с
двустранен приемно-предавателен протокол.

27. За поставяне на временни постройки за отглеждане на животни, съгласно изискванията 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., в отдадените под наем или аренда мери и пасища– общинска собственост, за които наемната
цена/цената за арендно плащане е заплатена и има сключен договор за наем или аренда,
наемателите - физически или юридически лица подават молба до кмета на общината. В молбата
се посочва броя на отглежданите животни и номерата на поземлените имоти, върху които лицето
желае да постави временни постройки за отглеждане на животни, брой постройки.
28. Всяка молба се завежда в деловодния регистър на общината. Молби, които не са попълнени
по образец, се връщат на животновъда от служителя, приемащ молбите за допълнения/
корекции.
29. Без промяна на предназначението на земеделските земи в тях се разрешава застрояване с
обекти, свързано с ползването им, чиито функции са съвместими с предназначението на земята,
както следва:
А. при имоти с площ до 10 дка - на едноетажни селскостопански постройки за съхранение
на селскостопанска продукция и инвентар;
Б. при имоти с площ над 10 дка - на селскостопански сгради, постройки и съоръжения за
съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни.
30. За стопанската 2015-2016 г. сроковете по горните точки се удължават с четири месеца, както
следва:
А. Желаещите да наемат общински мери, пасища и ливади за стопанската 2015-2016
година подават заявление по образец в Общината в срок до 10 юли 2015 г.;
Б. На заявителя се предоставят пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд под
наем или аренда само за регистрираните постоянни животновъдни обекти или за регистриран
един временен животновъден обект в зависимост от притежаваните или ползвани на правно
основание пасища, мери и ливади. За останалите регистрирани временни животновъдни обекти
не се извършва разпределяне на площи. Необходимата за всеки кандидат площ за стопанската
2015-2016 година се определя от комисия от общинска администрация, която съставя протокол
за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до 1
септември на 2015 година;
В. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската
2015-2016 година в землището съответната комисия извършва допълнително разпределение в
съседно землище, което се намира в рамките на общината и съставя протокол за окончателното
разпределение на имотите в срок до 1 октомври на 2015 година. Този ред се прилага до
изчерпване на имотите за индивидуално ползване от общинския поземлен фонд.
Разпределението се извършва последователно в съседното землище по реда на постъпване на
заявленията;
Г. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската
2015-2016 година в землището и съседните землища на територията на общината съответната
комисия съставя протокол с посочено наличие на недостиг на имоти. След допитване до съседни
общини или общини от съседни области за наличие на излишък и получен положителен отговор
от тяхна страна, комисията извършва допълнително разпределение на предоставените площи от
съседна община или община от съседна област и съставя протокол за окончателното
разпределение на имотите в срок до 1 октомври на 2015 г. Разпределението се извършва
последователно по реда на постъпване на заявленията;
Д. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за
стопанската 2015-2016 година след разпределението по заявление от правоимащото лице
в срок до 10 октомври на 2015 г., комисията предоставя служебно на министъра на
земеделието
и храните или оправомощено от него лице протоколите от
разпределението, копие от заявлението за допълнително разпределение на имоти от
държавния поземлен фонд. Имотите от ДПФ за стопанската 2015-2016 година се
разпределят от комисия, в състава на която се включват представители на общинските

служби по земеделие и на областната дирекция „Земеделие“ и извършва окончателното
разпределение на имотите от държавния поземлен фонд в срок до 1 ноември на 2015 г.;
Е. Въз основа на протоколите на горепосочените комисии и след заплащане на наемната
или арендната цена се сключват договори за наем или аренда. Минималният срок на договорите
е 5 стопански години. Договорите за стопанската 2015-2016 година се сключват след 01
февруари 2016 година и се регистрират в общинската служба по земеделие.
31. При стопанисване на наетите площи:
А. Наемателят няма право да огражда предоставените му за паша имоти с постоянна
плътна ограда.
Б. Наемателят има право да поставя електропастир.
В. Когато собственикът на пасищните животни и пастирът/ пастирите са различни лица, то
собственикът ангажира и изрично упълномощава другото лице, което да извършва това от
негово име и за негова сметка.
Г. Пастирът е длъжен винаги да носи в себе си своя екземпляр от пълномощното.
Д. По време на извършване на дейността, лицето, съпровождащо стадото, е длъжно
стриктно да спазва изискванията по противопожарна безопасност, указанията на длъжностните
лица и условията, посочени в договора за наем.

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 №170
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 213, взето с протокол № 9 от
16.07.2013 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив.

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” – област Пловдив изменя свое Решение № 213,
взето с протокол № 9 от 16.07.2013 г., както следва:
§ 1. Навсякъде в решението думите „Друг вид земеделска земя ” се
заменят съответно с „Нива”.
МОТИВИ: С цел отстраняване на грешката да се коригира предложения
начин на трайно ползване в горецитираното решение от „Друг вид земеделска
земя ” в „Нива”.Ето защо Общински съвет Марица намира решението за
целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А.Иванова/

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 171
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 214, взето с протокол № 9 от
16.07.2013 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация.

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” – област Пловдив изменя свое Решение № 214,
взето с протокол № 9 от 16.07.2013 г., както следва:
§ 1. Навсякъде в решението думите „Друг вид земеделска земя ” се
заменят съответно с „Нива”.

МОТИВИ: С цел отстраняване на грешката да се коригира предложения
начин на трайно ползване в горецитираното решение от „Друг вид земеделска
земя ” в „Нива”. Ето защо, Общински съвет „Марица” намира решението за
целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е №172
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 149, взето с протокол № 6 от
28.05.2013 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив.
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:
Общински съвет „Марица” – област Пловдив изменя свое Решение № 149,
взето с протокол № 6 от 28.05.2013 г., както следва:
§ 1. Навсякъде в решението думите „Друг вид земеделска земя ” се
заменят съответно с „Нива”.
МОТИВИ: С цел отстраняване на грешката да се коригира предложения
начин на трайно ползване в горецитираното решение от „Друг вид земеделска
земя ” в „Нива”. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за
целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е №173
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 150, взето с протокол № 6 от
28.05.2013 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив.
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:

Общински съвет „Марица” – област Пловдив изменя свое Решение № 150,
взето с протокол № 6 от 28.05.2013 г., както следва:
§ 1. Навсякъде в решението думите „Друг вид земеделска земя ” се
заменят съответно с „Нива”.
МОТИВИ: С цел отстраняване на грешката да се коригира предложения
начин на трайно ползване в горецитираното решение от „Друг вид земеделска
земя ” в „Нива”. Ето защо Общински съвет намира решението за целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 174
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на
собствеността от публична в частна общинска собственост на ПИ 78080.94.224
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община
„Марица” – област Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г.

на Изпълнителния директор на АГКК – София.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация; във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив:
І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в
частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор
№
78080.94.224 с площ от 1543 кв. м, с трайно предназначение „Земеделска
територия” и с начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“ в местността
„Лисичи могили“, при граници и съседи: ПИ № 78080.94.221; ПИ № 78080.94.8
и ПИ № 78080.94.17 - публична общинска собственост по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” – област Пловдив,
одобрени със заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор
на АГКК – София, актуван с акт за публична общинска собственост № 1630 от
25.11.2011 година
І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на
собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по т. І.1.
общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 1 и 2
от Закона за общинската собственост.
МОТИВИ: Необходимо да започне процедура по промяна на характера на
собствеността на описания по-горе имот с нов начин на трайно ползване
„Изоставена орна земя“ от публична общинска собственост в частна общинска
собственост. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за
целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 175
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на сграда с
идентификатор
№ 73122.14.115.1 – частна общинска собственост по
кадастралната карта на с. Трилистник, Община “Марица”- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС
и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се
извърши продажба на сграда с идентификатор № 73122.14.115.1, със застроена
площ 158 кв.м., с предназначение „Складова база, склад“ по кадастралната
карта на с.Трилистник, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-1814/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за
частна общинска собственост № 2474/20.05.2015 година.
2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена за
продажба на сграда с идентификатор № 73122.14.115.1, със застроена площ 158
кв.м., с предназначение „Складова база, склад“ по кадастралната карта на
с.Трилистник, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-14/19.02.2008 г.
на Изпълнителния директор на АГКК-София в размер на 4975,00, без ДДС
(четири хиляди деветстотин седемдесет и пет лева, без ДДС), която е освободена
сделка по ЗДДС, въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3
от ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, която към
месец април 2015 г. е в размер на 4975,00, без ДДС (четири хиляди деветстотин
седемдесет и пет лева, без ДДС).
Данъчна оценка на сградата с идентификатор № 73122.14.115.1 е в размер
на 2229,60 (две хиляди двеста двадесет и девет лева и 60 ст.) лева.
3. Продажбата на имота по т. 1 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 от
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата
на имота е 4975,00, без ДДС (четири хиляди деветстотин седемдесет и пет лева,
без ДДС) в съответствие с т.2.
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат
от купувача за гореописания имот в т.1.
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на
публичен търг с явно наддаване и сключване на договор за покупко-продажба,
съобразно действащото законодателство.
МОТИВИ: Има проявен интерес за закупуване на сградата от страна на
купувач и с оглед осигуряване на приходната част на бюджета на Община
„Марица”-област Пловдив. Ето защо Общински съвет Марица намира
решението за целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………

зам.председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 176
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 11845.502.894, частна общинска
собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална
карта и кадастрални регистри на с. Войводиново, област Пловдив.

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.60, ал.3, изр. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет „Марица“, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, и
чл. 79, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на
поземлен имот № 11845.502.894 с площ по кадастрална скица 513 кв.м., трайно
предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско
застрояване (до 10 м)“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.
Войводиново, Община „Марица”, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-1899/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изм. със Заповед №
КД-14-16-517/28.08.2009 г. на началника на СГКК- Пловдив, с административен
адрес: с. Войводиново, област Пловдив, ул. „Панайот Волов” № 34, съответстващ
на УПИ ХVІІІ-75 от кв. 55 по действащия регулационен план, одобрен със заповед
№ РД-09-409/27.09.1995 година, актуван с акт за частна общинска собственост №
136/25.04.2005 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив
на собственика на еднофамилна едноетажна жилищна сграда с идентификатор
11845.502.894.1 ДРАГОСЛАВА ПЕТРОВА БЪЧВАРОВА, ЕГН 770527****, с
постоянен адрес с. Войводиново, област Пловдив, ул. „Христо Ботев“ № 86.
2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена за
продажба на поземлен имот с идентификатор № 11845.502.894 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, Община „Марица”, област
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-99/05.12.2007 г. на Изпълнителния
директор на АГКК-София, изм. със Заповед № КД-14-16-517/28.08.2009 г. на
началника на СГКК- Пловдив в размер на 5130,00 (пет хиляди сто и тридесет)
лева, (по 10,00 лева/кв.м.) без ДДС, въз основа на пазарна оценка изготвена по
реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр.
Пловдив, която към месец април 2015 г. е в размер на от 4104,00 (четири хиляди
сто и четири) лева, (по 8,00 лева/кв.м.) без ДДС.
Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.894 е 1844,10 (хиляда
осемстотин четиридесет и четири лева и 10 ст.) лева.
3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху
разходите са за сметка на купувача по т.1.
4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на общината
да извърши всички правни и фактически действия по процедурата за продажбата и
сключи договор за покупко-продажба съобразно действащото законодателство.
МОТИВИ: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината,
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 177
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 29235.29.50, частна общинска собственост
на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и
кадастрални регистри на с. Желязно, област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.60, ал.3, изр. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет „Марица“, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация, чл. 35, ал. 3 от ЗОС,
и чл. 79, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена за
продажба на поземлен имот с идентификатор № 29235.29.50 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Желязно, Община “Марица”- област
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-90 от 15.12.2007 г. на Изпълнителния
директор на АГКК - София, в размер от 3192,00 (три хиляди сто деветдесет и два)
лева, по 4,00 лева/кв.м., без ДДС, въз основа на пазарна оценка изготвена по реда
на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив,
която към месец май 2015 г. е в размер на от 3192,00 (три хиляди сто деветдесет и
два) лева, по 4,00 лева/кв.м., без ДДС.
2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на
поземлен имот № 29235.29.50, с площ по кадастрална скица 798 кв.м., трайно
предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско
застрояване (до 10 м)“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.
Желязно, Община „Марица”, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-1890/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с административен
адрес: с. Желязно, област Пловдив, ул. „Георги Иванов” № 15, съответстващ на
УПИ ХІІ-50 от кв. 3 по действащия регулационен план, одобрен със заповед № РД09-408/27.09.1995 година, актуван с акт за частна общинска собственост №
1956/16.11.2012 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр.Пловдив
на собственика на едноетажната еднофамилна жилищна сграда Цветан Атанасов
Малехунов с ЕГН 630313****, с постоянен адрес с. Желязно, община „Марица“,
област Пловдив, ул. „Георги Иванов”, № 15 за сумата 3192,00 (три хиляди сто
деветдесет и два) лева, по 4,00 лева/кв.м., без ДДС.
Данъчната оценка на поземлен имот № 29235.29.50 е 2001,40 (две хиляди и

един лева и 40 ст.) лева
3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху
разходите са за сметка на купувача по т.2.
4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на общината
да извърши всички правни и фактически действия по процедурата за продажбата и
сключи договор за покупко-продажба съобразно действащото законодателство.
МОТИВИ: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината,
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 178
Взето с протокол № 6 от 17.06.2014 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
73122.18.13 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с.
Трилистник, Община “Марица”- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС
и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се
извърши продажба на поземлен имот № 73122.18.13 с площ 4594 кв.м., с
трайно предназначение "Земеделска територия" и НТП "Нива", местност
„Поляната“ по кадастрална карта на с. Трилистник, област Пловдив, одобрена
със Заповед № РД-18-14/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГККСофия, при граници ПИ № 73122.18.51; ПИ № 73122.18.14; ПИ № 73122.18.9 и
ПИ № 73122.18.12, актуван с Акт за частна общинска собственост Акт №
1170/08.07.2010 година.
2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена за
продажба на поземлен имот № 73122.18.13 с площ 4594 кв.м., с трайно
предназначение "Земеделска територия" и НТП "Нива", местност „Поляната“ по
кадастрална карта на с.Трилистник, област Пловдив, одобрена със Заповед №
РД-18-14/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, в размер
5513,00 (пет хиляди петстотин и тринадесет) лева, по 1200 лв/дка, въз основа
на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим
оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, която към месец май 2015 г. е в
размер 5513,00 (пет хиляди петстотин и тринадесет) лева, по 1200 лв/дка.
Данъчната оценка на поземлен имот № 73122.18.13 е 517,70 (петстотин и
седемнадесет лева и 70 ст.) лева.
3. Продажбата на поземления имот по т. 1 да се извърши съгласно чл.78,
ал.1 и 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за
продажбата на имота е 5513,00 (пет хиляди петстотин и тринадесет) лева, по
1200 лв/дка, в съответствие с т. 2.
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.
5. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси се дължат
от купувача за гореописания поземлен имот в т.1.
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на
публичен търг с явно наддаване и сключване на договор за покупко-продажба,
съобразно действащото законодателство.
МОТИВИ: Има проявен интерес за закупуване на имота от страна на
купувач и с оглед осигуряване на приходната част на бюджета на Община
„Марица”-област Пловдив. Ето защо Общински съвет Марица намира
решението за целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 179
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
78080.501.1246 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с.
Царацово, Община “Марица”- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС
и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се
извърши продажба на поземлен имот с идентификатор № 78080.501.1246 с площ
962 кв. м., с трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП „За
друг вид производствен, складов обект“ по кадастрална карта на с. Царацово,
област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на
Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ ХІІ-501.1246 –
производствени и складови дейности, кв.60, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ със
Заповед № РД-09-417/07.04.2015 година, при граници и съседи: ПИ №
78080.501.1061, ПИ № 78080.501.1157; ПИ № 78080.501.1247, ПИ №
78080.501.1152 и ПИ № 78080.501.1033, актуван с Акт за частна общинска
собственост № 2472/13.05.2015 г., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр.
Пловдив.
2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена за
продажба на поземлен имот с идентификатор № 78080.501.1246 с площ 962 кв. м.,
с трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП „За друг вид
производствен, складов обект“ по кадастрална карта на с. Царацово, област
Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния
директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ ХІІ-501.1246 – производствени и
складови дейности, кв.60, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ със Заповед № РД-09417/07.04.2015 година, в размер на 23 088,00 (двадесет и три хиляди и осемдесет и
осем лева с ДДС, по 24,00 лв/кв.м. с ДДС), въз основа на пазарна оценка изготвена
по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр.
Пловдив, която към месец май 2015 г. е в размер на 19 240,00 (деветнадесет хиляди
двеста и четиридесет лева с ДДС, по 20,00 лв/кв.м. с ДДС).
Данъчна оценка на имота е в размер на 4550,30 (четири хиляди петстотин
петдесет лева и тридесет стотинки) лева.
3. Продажбата на поземления имот по т.1 да се извърши съгласно чл.78, ал.1
и 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за

продажбата на имота е 23 088,00 (деветнадесет хиляди двеста и четиридесет лева с
ДДС, по 24,00 лв/кв.м. с ДДС), в съответствие с т.2.
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.
5. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС се
дължат от купувача за гореописания поземлен имот в т.1.
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на
публичен търг с явно наддаване и сключване на договор за покупко-продажба,
съобразно действащото законодателство.
МОТИВИ: Има проявен интерес за закупуване на имота от страна на
купувач и с оглед осигуряване на приходната част на бюджета на Община
„Марица”-област Пловдив. Ето защо Общински съвет Марица намира
решението за целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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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 № 180
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран
поземлен имот № 35300.503.431 в полза на лица с установени жилищни нужди.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 49а, ал. 1
от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в
размер на 12,00 /дванадесет/ лева, без ДДС, изготвена от лицензирани оценители
на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/
разгъната застроена площ за учредяване право на строеж на две жилищни сгради
и определя пазарна цена 12,00 /дванадесет/ лева, без ДДС за 1 кв.м. /един
квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на строеж на
всяка жилищна сграда.
2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на
Борис Стефанов Димов ЕГН 810810**** и Минка Атанасова Атанасова ЕГН
820823****, и двамата с постоянен адрес с. Калековец, ул. „Хан Крум” № 30 да
бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот
– частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен
имот с идентификатор № 35300.503.431 с площ 619 кв.м., с трайно предназначение
на територия „Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до
10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, област
Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 год. на Изпълнителния
директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ ХІ-общ., кв.82 по действащия
регулационен план на селото, одобрен със Заповед № РД-09-324/07.1997 г., с
административен адрес с. Калековец, ул. „Ралица” № 85, при граници на имота:
ПИ № 35300.503.999; ПИ № 35300.503.430; ПИ № 35300.503.429 и ПИ №
35300.503.433 за построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на
застроителния план на с. Калековец, Община „Марица”, област Пловдив.
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече
определената и одобрена цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител
на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ.
4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община

“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на
гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на Закона за общинската
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
МОТИВИ: Кандидатите отговарят на нормативно определените условия,
включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от
обсъждане и вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно
вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо
право на строеж на жилищна сграда. Ето защо Общински съвет Марица намира
решението за целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 181
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран
поземлен имот № 35300.503.431 в полза на лица с установени жилищни нужди.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 49а, ал. 1
от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в
размер на 12,00 /дванадесет/ лева, без ДДС, изготвена от лицензирани оценители
на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/
разгъната застроена площ за учредяване право на строеж на две жилищни сгради
и определя пазарна цена 12,00 /дванадесет/ лева, без ДДС за 1 кв.м. /един
квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на строеж на
всяка жилищна сграда.
2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на
Ангел Стефанов Димов ЕГН 830901**** и Петра Велева Георгиева ЕГН
790213****, и двамата с постоянен адрес с. Калековец, ул. „Хан Крум” № 30 да
бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот
– частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен
имот с идентификатор № 35300.503.431 с площ 619 кв.м., с трайно предназначение
на територия „Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до
10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, област
Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 год. на Изпълнителния
директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ ХІ-общ., кв.82 по действащия
регулационен план на селото, одобрен със Заповед № РД-09-324/07.1997 г., с
административен адрес с. Калековец, ул. „Ралица” № 85, при граници на имота:
ПИ № 35300.503.999; ПИ № 35300.503.430; ПИ № 35300.503.429 и ПИ №
35300.503.433 за построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на
застроителния план на с. Калековец, Община „Марица”, област Пловдив.
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече
определената и одобрена цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител
на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ.
4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община

“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на
гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на Закона за общинската
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
МОТИВИ: Кандидатите отговарят на нормативно определените условия,
включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от
обсъждане и вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно
вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо
право на строеж на жилищна сграда. Ето защо Общински съвет Марица намира
решението за целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 182
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран
поземлен имот № 35300.503.427 в полза на лица с установени жилищни нужди.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 49а, ал. 1
от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в
размер на 12,00 /дванадесет/ лева, без ДДС, изготвена от лицензирани оценители
на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/
разгъната застроена площ за учредяване право на строеж на две жилищни сгради
и определя пазарна цена 12,00 /дванадесет/ лева, без ДДС за 1 кв.м. /един
квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на строеж на
всяка жилищна сграда.
2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на
Атанас Бойчев Георгиев ЕГН 830411**** и Зоя Стефанова Георгиева ЕГН
860812****, и двамата с постоянен адрес с. Калековец, ул. „Зорница” № 41 да
бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот
– частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен
имот с идентификатор № 35300.503.427 с площ 625 кв.м., с трайно предназначение
на територия „Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до
10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, област
Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 год. на Изпълнителния
директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ VІІ-общ., кв.82 по действащия
регулационен план на селото, одобрен със Заповед № РД-09-324/07.1997 г., с
административен адрес с. Калековец, ул. „Хан Крум” № 43, при граници на имота:
ПИ № 35300.503.428; ПИ № 35300.503.432; ПИ № 35300.503.426 и ПИ №
35300.503.433 за построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на
застроителния план на с. Калековец, Община „Марица”, област Пловдив.
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече
определената и одобрена цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител
на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ.
4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община

“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на
гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на Закона за общинската
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
МОТИВИ: Кандидатите отговарят на нормативно определените условия,
включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от
обсъждане и вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно
вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо
право на строеж на жилищна сграда. Ето защо Общински съвет Марица намира
решението за целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 183
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран
поземлен имот № 35300.503.427 в полза на лица с установени жилищни нужди.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 49а, ал. 1
от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в
размер на 12,00 /дванадесет/ лева, без ДДС, изготвена от лицензирани оценители
на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/
разгъната застроена площ за учредяване право на строеж на две жилищни сгради
и определя пазарна цена 12,00 /дванадесет/ лева, без ДДС за 1 кв.м. /един
квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на строеж на
всяка жилищна сграда.
2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на Иван
Петков Михайлов ЕГН 910603**** и Зоя Асенова Михайлова ЕГН 890925****, и
двамата с постоянен адрес с. Калековец, ул. „Зорница” № 19 да бъде учредено
следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – частна
общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с
идентификатор № 35300.503.427 с площ 625 кв.м., с трайно предназначение на
територия „Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до
10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, област
Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 год. на Изпълнителния
директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ VІІ-общ., кв.82 по действащия
регулационен план на селото, одобрен със Заповед № РД-09-324/07.1997 г., с
административен адрес с. Калековец, ул. „Хан Крум” № 43, при граници на имота:
ПИ № 35300.503.428; ПИ № 35300.503.432; ПИ № 35300.503.426 и ПИ №
35300.503.433 за построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на
застроителния план на с. Калековец, Община „Марица”, област Пловдив.
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече
определената и одобрена цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител
на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ.
4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на

гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на Закона за общинската
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
МОТИВИ: Кандидатите отговарят на нормативно определените условия,
включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от
обсъждане и вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно
вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо
право на строеж на жилищна сграда. Ето защо Общински съвет Марица намира
решението за целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
24
24
24
0
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 184
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран
поземлен имот № 35300.503.425 в полза на лица с установени жилищни нужди.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 49а, ал. 1
от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в
размер на 12,00 /дванадесет/ лева, без ДДС, изготвена от лицензирани оценители
на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/
разгъната застроена площ за учредяване право на строеж на две жилищни сгради
и определя пазарна цена 12,00 /дванадесет/ лева, без ДДС за 1 кв.м. /един
квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на строеж на
всяка жилищна сграда.
2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на Янко
Ганчев Илиев ЕГН 790524**** и Иванка Андреева Илиева ЕГН 800326****, и
двамата с постоянен адрес с. Калековец, ул. „Хан Крум” № 4 да бъде учредено
следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – частна
общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с
идентификатор № 35300.503.425 с площ 627 кв.м., с трайно предназначение на
територия „Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до
10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, област
Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 год. на Изпълнителния
директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ V-общ., кв.82 по действащия
регулационен план на селото, одобрен със Заповед № РД-09-324/07.1997 г., с
административен адрес с. Калековец, ул. „Хан Крум” № 39, при граници на имота:
ПИ № 35300.503.433; ПИ № 35300.503.426; ПИ № 35300.503.432 и ПИ №
35300.503.424 за построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на
застроителния план на с. Калековец, Община „Марица”, област Пловдив.
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече
определената и одобрена цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител
на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ.
4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на
гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на Закона за общинската

собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
МОТИВИ: Кандидатите отговарят на нормативно определените условия,
включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от
обсъждане и вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно
вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо
право на строеж на жилищна сграда. Ето защо Общински съвет Марица намира
решението за целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 185
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран
поземлен имот № 35300.503.425 в полза на лица с установени жилищни нужди.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 49а, ал. 1
от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в
размер на 12,00 /дванадесет/ лева, без ДДС, изготвена от лицензирани оценители
на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/
разгъната застроена площ за учредяване право на строеж на две жилищни сгради
и определя пазарна цена 12,00 /дванадесет/ лева, без ДДС за 1 кв.м. /един
квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на строеж на
всяка жилищна сграда.
2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на
Генчо Минчев Минчев ЕГН 820221**** и Златка Миткова Стоилова ЕГН
841215****, и двамата с постоянен адрес с. Калековец, ул. „Зорница” № 25 да
бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот
– частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен
имот с идентификатор № 35300.503.425 с площ 627 кв.м., с трайно предназначение
на територия „Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до
10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, област
Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 год. на Изпълнителния
директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ V-общ., кв.82 по действащия
регулационен план на селото, одобрен със Заповед № РД-09-324/07.1997 г., с
административен адрес с. Калековец, ул. „Хан Крум” № 39, при граници на имота:
ПИ № 35300.503.433; ПИ № 35300.503.426; ПИ № 35300.503.432 и ПИ №
35300.503.424 за построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на
застроителния план на с. Калековец, Община „Марица”, област Пловдив.
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече
определената и одобрена цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител
на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ.
4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на

гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на Закона за общинската
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
МОТИВИ: Кандидатите отговарят на нормативно определените условия,
включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от
обсъждане и вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно
вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо
право на строеж на жилищна сграда. Ето защо Общински съвет Марица намира
решението за целесъобразно.
ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 186
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран
поземлен имот № 35300.503.415 в полза на лица с установени жилищни нужди.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 49а, ал. 1
от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в
размер на 12,00 /дванадесет/ лева, без ДДС, изготвена от лицензирани оценители
на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/
разгъната застроена площ за учредяване право на строеж на две жилищни сгради
и определя пазарна цена 12,00 /дванадесет/ лева, без ДДС за 1 кв.м. /един
квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на строеж на
всяка жилищна сграда.
2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на
Димитър Кънчев Атанасов ЕГН 790324**** и Румяна Иванова Атанасова ЕГН
811013****, и двамата с постоянен адрес с. Калековец, ул. „Ралица” № 49 да бъде
учредено следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот –
частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен
имот с идентификатор № 35300.503.415 с площ 599 кв.м., с трайно предназначение
на територия „Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до
10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, област
Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 год. на Изпълнителния
директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ Х-общ., кв.81 по действащия
регулационен план на селото, одобрен със Заповед № РД-09-324/07.1997 г., с
административен адрес с. Калековец, ул. „Ралица” № 79, при граници на имота:
ПИ № 35300.503.999; ПИ № 35300.503.414; ПИ № 35300.503.416 и ПИ №
35300.503.993 за построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на
застроителния план на с. Калековец, Община „Марица”, област Пловдив.
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече
определената и одобрена цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител
на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ.
4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на
гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на Закона за общинската

собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
МОТИВИ: Кандидатите отговарят на нормативно определените условия,
включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от
обсъждане и вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно
вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо
право на строеж на жилищна сграда. Ето защо Общински съвет Марица намира
решението за целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 187
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран
поземлен имот № 35300.503.415 в полза на лица с установени жилищни нужди.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 49а, ал. 1
от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в
размер на 12,00 /дванадесет/ лева, без ДДС, изготвена от лицензирани оценители
на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/
разгъната застроена площ за учредяване право на строеж на две жилищни сгради
и определя пазарна цена 12,00 /дванадесет/ лева, без ДДС за 1 кв.м. /един
квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на строеж на
всяка жилищна сграда.
2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на Асен
Еленов Илиев ЕГН 720530**** и Атанаска Андонова Стефанова ЕГН 710413****,
и двамата с постоянен адрес с. Калековец, ул. „Ралица” № 37 да бъде учредено
следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – частна
общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с
идентификатор № 35300.503.415 с площ 599 кв.м., с трайно предназначение на
територия „Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до
10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, област
Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 год. на Изпълнителния
директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ Х-общ., кв.81 по действащия
регулационен план на селото, одобрен със Заповед № РД-09-324/07.1997 г., с
административен адрес с. Калековец, ул. „Ралица” № 79, при граници на имота:
ПИ № 35300.503.999; ПИ № 35300.503.414; ПИ № 35300.503.416 и ПИ №
35300.503.993 за построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на
застроителния план на с. Калековец, Община „Марица”, област Пловдив.
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече
определената и одобрена цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител
на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ.
4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на
гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на Закона за общинската

собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
МОТИВИ: Кандидатите отговарят на нормативно определените условия,
включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от
обсъждане и вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно
вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо
право на строеж на жилищна сграда. Ето защо Общински съвет Марица намира
решението за целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 188
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран
поземлен имот № 35300.503.413 в полза на лица с установени жилищни нужди.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 49а, ал. 1
от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в
размер на 12,00 /дванадесет/ лева, без ДДС, изготвена от лицензирани оценители
на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/
разгъната застроена площ за учредяване право на строеж на две жилищни сгради
и определя пазарна цена 12,00 /дванадесет/ лева, без ДДС за 1 кв.м. /един
квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на строеж на
всяка жилищна сграда.
2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на
Велчо Стоянов Райчев ЕГН 780519**** и Петра Георгиева Георгиева ЕГН
810404****, и двамата с постоянен адрес с. Калековец, ул. „Ралица” № 48 да бъде
учредено следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот –
частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен
имот с идентификатор № 35300.503.413 с площ 621 кв.м., с трайно предназначение
на територия „Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до
10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, област
Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 год. на Изпълнителния
директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ VІІІ-общ., кв.81 по действащия
регулационен план на селото, одобрен със Заповед № РД-09-324/07.1997 г., с
административен адрес с. Калековец, ул. „Ралица” № 83, при граници на имота:
ПИ № 35300.503.414; ПИ № 35300.503.999; ПИ № 35300.503.433 и ПИ №
35300.503.412 за построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на
застроителния план на с. Калековец, Община „Марица”, област Пловдив.
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече
определената и одобрена цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител
на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ.
4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на

гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на Закона за общинската
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
МОТИВИ: Кандидатите отговарят на нормативно определените условия,
включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от
обсъждане и вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно
вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо
право на строеж на жилищна сграда. Ето защо Общински съвет Марица намира
решението за целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 189
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран
поземлен имот № 35300.503.413 в полза на лица с установени жилищни нужди.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 49а, ал. 1
от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в
размер на 12,00 /дванадесет/ лева, без ДДС, изготвена от лицензирани оценители
на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/
разгъната застроена площ за учредяване право на строеж на две жилищни сгради
и определя пазарна цена 12,00 /дванадесет/ лева, без ДДС за 1 кв.м. /един
квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на строеж на
всяка жилищна сграда.
2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на
Димитър Стоянов Димитров ЕГН 761006**** и Донка Сашова Димитрова ЕГН
760828****, и двамата с постоянен адрес с. Калековец, ул. „Ралица” № 48 да бъде
учредено следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот –
частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен
имот с идентификатор № 35300.503.413 с площ 621 кв.м., ., с трайно
предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско
застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.
Калековец, област Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 год. на
Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ VІІІ-общ., кв.81
по действащия регулационен план на селото, одобрен със Заповед № РД-09324/07.1997 г., с административен адрес с. Калековец, ул. „Ралица” № 83, при
граници на имота: ПИ № 35300.503.414; ПИ № 35300.503.999; ПИ №
35300.503.433 и ПИ № 35300.503.412 за построяване на жилищна сграда, съгласно
предвижданията на застроителния план на с. Калековец, Община „Марица”, област
Пловдив.
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече
определената и одобрена цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител
на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ.

4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на
гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на Закона за общинската
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
МОТИВИ: Кандидатите отговарят на нормативно определените условия,
включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от
обсъждане и вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно
вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо
право на строеж на жилищна сграда. Ето защо Общински съвет Марица намира
решението за целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 190
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10
/десет/ години на самостоятелни обекти - части от нежилищна сграда в с.
Крислово, община “Марица” – област Пловдив, с цел осъществяване на здравни
услуги.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 50 и 164, ал. 1 от
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община „Марица”.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив дава съгласие да се отдадат
под наем за срок от 10 /десет/ години за извършване на здравни услуги - практика
за първична помощ по медицина – следните самостоятелни обекти, ведно с
правото на достъп до общите и обслужващите помещения, както следва:
- Самостоятелен обект с идентификатор № 39918.501.180.1.2, с площ от
19.00 кв.м.., с предназначение „За здравни и социални услуги“, при съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №
39918.501.180.1.1, 39918.501.180.1.3 и 39918.501.180.1.9 под обекта: няма, над
обекта: 39918.501.180.1.6.
- Самостоятелен обект с идентификатор № 39918.501.180.1.3, с площ от
15.00 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги“, при съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №
39918.501.180.1.4, 39918.501.180.1.2 и 39918.501.180.1.9 под обекта: няма, над
обекта: 39918.501.180.1.6.
Самостоятелните обекти се намират в сграда с идентификатор №
39918.501.180.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 39918.501.180,
с административен адрес на имота: с. Крислово, п.к. 4148, ул. „Георги Димитров“
№ 19 , ет. 1, - по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крислово,
Община Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-35/06.03.2008 г. на
Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани като публична общинска
собственост с Акт за ПОС № 2/03.08.1999 г., надлежно вписан в Службата по
вписванията.
Самостоятелните обекти са с обща площ за наемане 34.00 кв.м. и целта на
отдаването им под наем е използването им за здравни услуги – индивидуална
практика за първична помощ по медицина.

ІІ. Отдаването под наем на описаните в т. І. самостоятелни обекти да се
извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне
на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска
собственост на Община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е
2.50 /два лева и петдесет стотинки/ лева на кв.м. без ДДС или 85.00 /деветдесет и
три лева и петдесет стотинки / лева без ДДС за 34.00 кв.м.
ІІІ.Специфични условия на конкурса:
– Описаните в т. І самостоятелни обекти се отдават под наем, при условие,
че се ползват единствено за целта, за която са предоставени, а именно за лекарски
кабинети, като собствеността им не може да бъде придобивана по давност или по
друг начин, не могат да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по
договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат. Поддържането и
текущите ремонти на отдадените под наем описани в т. І самостоятелни обекти се
извършва от лицето, на което са предоставени, с грижата на добрия стопанин. Ако
самостоятелните обекти по т. І не се използват за това, за което са отдадени под
наем, наемното отношение да бъде прекратено;
– Кандидатите за участие да притежават образователно-квалификационна
степен ”Магистър по медицина“. Да не са с отнети права, да упражняват
медицинска професия в Република България и да нямат финансови задължения
към Община „Марица” към датата на конкурса;
– Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да сключат такъв
в 30-дневен срок след подписване на договор за наем;
– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на
самостоятелните обекти;
– Документи за допускане до участие в конкурса:
1. Заверено копие от документ за регистрация или единен идентификационен
код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е
юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК,
участниците в процедурата, прилагат в офертата си освен документа за
регистрация и удостоверение за актуално състояние.
2. Заверено копие от документ за самоличност на представителя на
юридическото лице или едноличния търговец, когато участникът е юридическо
лице или едноличен търговец.
3. Заверено копие от Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса
на вписани обстоятелства – несъстоятелност и ликвидация, когато участникът е
юридическо лице или едноличен търговец.
4. Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурс, ведно с
упълномощаване за сключване на договор (ако е необходимо), когато участникът
се представлява от лице, различно от лицата, имащи право на представителство,
съгласно документите му за регистрация.
5. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, съдържащо воля
за наемане на имота.
6. Удостоверение от банка с посочена банкова сметка за възстановяване на

внесените гаранции за участие на нерегистрираните в конкурса кандидати и на
неспечелилите конкурса участници /оригинал/.
7. Заверено копие на Удостоверение от Национална агенция по приходите за
наличието или липсата на задължения към държавата.
8. Заверени копия на Удостоверения за наличието или липсата на
задължения към:
- общината по седалище и адрес на управление на юридическото лице или
едноличния търговец, или по постоянен адрес на физическото лице;
- и към Община „Марица”.
9. Документ в оригинал /квитанция/ за внесена гаранция за участие.
10. Заверено копие от документ за закупена конкурсна документация.
11. Декларация по образец за запознат/а и съгласие:
- с условията на конкурсната документация за провеждане и участие в
конкурса ;
- с клаузите за приложения в конкурсната документация проект на договор за
отдаване под наем на помещение – общинска собственост
12. Заверено копие от диплома за завършено висше образование със степен
“Магистър по медицина” на управителя/участника.
13. Заверено копие от Удостоверение от Български лекарски съюз, че
управителя/участника не е с отнети права да упражнява медицинска професия в
Република България.
14. Заверено копие от трудова книжка и/или заверено копие от осигурителна
книжка и/или удостоверение образец УП-3, удостоверяващи трудов стаж на
управителя/ участника, съгласно критерий /К2/ посочен в правилата за провеждане
на публичен конкурс.
- Кабинетите да работят целогодишно.
ІV. Критерии за оценяване на кандидатите:
К1 – Договор с НЗОК:
- Със сключен договор с НЗОК – 10 точки;
- Без сключен договор с НЗОК – 0 точки;
К2 – Професионален опит на участника:
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;
- От 5 до 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;
- От 10 до 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;
К3 – Предложена месечна наемна цена:
- Най-висока предложена месечна наемна цена – 20 точки;
- По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена до 10% – 15
точки;
- По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 10% – 10
точки;
- По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 20% - 5
точки;
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 +К3
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които най –

пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1и К2.
V. Гаранция за участие - 30% от началната конкурсна месечна наемна цена.
VІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да
предприеме необходимите действия за откриване и провеждане на процедура за
отдаване под наем на описаните в т. І самостоятелни обекти, чрез публично
оповестен конкурс при условията на т. І, ІІ, ІІІ, ІV и V от настоящото решение, при
стриктно спазване правилата на Глава Шеста от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, да
организира и проведе конкурса за отдаване под наем и сключи наемния договор,
съобразно действащото законодателство.
МОТИВИ: Във връзка с нуждата на населението на с. Крислово от лекарски
кабинет в селото, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 191
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за сключване на предварителен договор за
уреждане на имуществени отношения по повод промяна границите на поземлени
имоти
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 9, чл. 19 от ЗЗД във връзка
с чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Имуществените взаимоотношения между Община „Марица“ в качеството
и на собственик на ПИ с идентификатор 78080.74.7 находящ се в с. Царацово,
община „Марица“, област Пловдив, област Пловдив, с площ от 424 квадратни
метра по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД
РД-18-78 от 05.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК-София, трайно
предназначение: „земеделска територия“, начин на трайно ползване: „полски
пътища“ при граници на поземления имот: ПИ №№ 78080.74.14, 78080.74.15,
78080.74.320, 78080.74.17, 78080.74.18, 78080.74.361 и „Каскада“ ООД в
качеството и на собственик, съгласно Договор за покупко-продажба на недвижим
имот, вписан под № 135, том 67 на 10.09.2013 г. в Агенцията по вписванията, на
ПИ с идентификатор 78080.74.15 находящ се в с. Царацово, община „Марица“,
област Пловдив, област Пловдив, с площ от 12 510 квадратни метра по
кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД РД-18-78
от 05.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК-София, трайно
предназначение: „земеделска територия“, начин на трайно ползване: „За друг вид
производствен, складов обект“ при граници на поземления имот: 78080.74.320,
78080.74.371, 78080.112.4, 78080.74.318, 78080.502.1170, 78080.74.14, 78080.74.7,
след влизане в сила на изменението на ПУП-ПРЗ приет с Решение № 2, взето
с протокол № 7 от 20.03.2015 г. на ЕСУТ при Община „Марица“ да бъдат уредени
чрез сключване на договор, по силата на който, „Каскада“ ООД да придобие
собствеността върху приобщения към УПИ 74.370-производствени, складови и
търговски дейности, ПИ 78080.74.7 находящ се в с. Царацово, община „Марица“,
област Пловдив, област Пловдив, с площ от 424 квадратни метра по кадастралната
карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД РД-18-78 от 05.12.2007
г. на изпълнителния директор на АГКК-София;
2. Общински съвет „Марица“ определя пазарна цена за ПИ 78080.74.7
находящ се в с. Царацово, община „Марица“, област Пловдив, област Пловдив, с

площ от 424 квадратни метра по кадастралната карта и кадастрални регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на изпълнителния директор на
АГКК-София, предмет на изменение на ПУП-ПРЗ приет с Решение № 2, взето с
протокол № 7 от 20.03.2015 г. на ЕСУТ при Община „Марица“ в размер на
1 696.00 /хиляда шестотин деветдесет и шест/ лева въз основа на пазарна оценка
изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест21“ АД, гр. Пловдив, която към месец май 2015 г. е 1 696.00 лева.
3. Общински съвет „Марица“ приема и одобрява предварителен договор по
чл.17, ал.3 от ЗУТ, представляващ Приложение № 1 и във връзка с чл.17, ал.5 от
ЗУТ, дава съгласие Кмета на Община „Марица“ да сключи договора след влизане в
сила на настоящето решение.
4. След влизане в сила на заповедта на Кмета на Община „Марица“ за
одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ приет с Решение № 2, взето с протокол № 7
от 20.03.2015 г. на ЕСУТ при Община „Марица“, Общински съвет „Марица“
следва да обяви ПИ 78080.74.7 находящ се в с. Царацово, община „Марица“,
област Пловдив, област Пловдив, с площ от 424 квадратни метра по кадастралната
карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК-София – публична общинска собственост,
засегнат от изменението на плана и предмет на договора по т.3 за частна общинска
собственост.
МОТИВИ: Мотивите за извършване на сделката са свързани с
реализирането на инвестиционни намерения на „Каскада“ ООД по обединението
на имоти, собственост на дружеството и на общината. Ето защо Общински съвет
Марица намира решението за целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
23
Гласували
23
За
23
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 192
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Приемане Решение за участие и съвместна дейност с
Регионална дирекция по горите гр.Пловдив в изпълнението на проект по програма
LIFE+ „Възстановяване и опазване на алувиални гори от хабитат * 91EO в
защитени зони НАТУРА 2000 и моделни територии в България LIFE13 NAT
BG000801 „
ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.Дава съгласие Община Марица да вземе участие в изпълнението на проект
по програма LIFE+ „Възстановяване и опазване на алувиални гори от хабитат *
91EO в защитени зони НАТУРА 2000 и моделни територии в България LIFE13
NAT BG000801.
2.Упълномощава Кмета на Община Марица да предприеме всички
необходими фактически и правни действия за сключването на договор за
сътрудничество и възлагане изпълнението на лесокултурна дейност (ЛКД) с
Регионална дирекция по горите гр.Пловдив в рамките на горецитирания проект.
МОТИВИ: Съвместното партньорство ще доведе до повишаване на имиджа
на страните по проекта, Община Марица и РДГ – Пловдив от една страна и ще
допринесе за възстановяване на автохтонната растителност край река Марица и
укрепване на екологичното равновесие по поречието й. Не на последно място стои
и възпитанието на подрастващите в духа на опазване на природата. Ето защо
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.
ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 193
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Съгласие във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за изготвяне на
Проект за ПУП – План за регулация и застрояване на кв. 124 - нов ( улично
пространство о.т. 258, о.т. 350, о.т. 254, о.т. 253 ) по действащия кадастрално
регулационен план на с.Труд и план на улична регулация на с.Труд, представляващ
част от поземлен имот с идентификатор 73242.501.1803 по кадастралната карта на
с.Труд.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11от ЗМСМА, чл.124, ал.1 от ЗУТ, съгласно
чл.108,ал.1, чл.110,ал.1,т.1и чл.112, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” дава съгласие за изготвяне на проект за ПУП – План
за регулация и застрояване на кв. 124 - нов ( улично пространство о.т. 258, о.т.
350, о.т. 254, о.т. 253 ) по действащия кадастрално регулационен план на
с.Труд и план на улична регулация на с.Труд, представляващ част от поземлен
имот с идентификатор 73242.501.1803 по кадастралната карта на с.Труд , с цел
образуване на нови урегулирани поземлени имоти - трафопост и зеленина.
След приемане на проектите от ЕСУТ, да се внесат за приемане от Общински
съвет „Марица”.
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/.
2. Възлага на Кмета на Община „Марица”, да извърши последващи действия, в
съответствие с влезлия в сила ПУП-ПРЗ.
МОТИВИ: С цел по-доброто обслужване на населението, Общински съвет
Марица намира решението за целесъобразно.
ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 194
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 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 № 03839.41.31, м.”Мал. Геренче” по кадастралната карта на
с.Бенковски, 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 № 003839.41.31, м.”Мал. Геренче” по кадастралната карта на
с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област с начин на трайно ползване-нива
с площ 11,331 дка. за изграждане на обект:
Складово-производствена дейност
план за улична регулация, парцеларен план на трасета за водоснабдяване,
канализация и електроснабдяване
Поземлен имот № 03839.41.31, м.”Мал. Геренчета” по кадастралната карта на
с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област попада по Общ устройствен план
на Община „Марица” в структурна единица 128-Псп (складово-производствена
устройствена зона) с нетни устройствени показатели Пз<60%, Кинт – 1,2, Поз>30% 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 с.Бенковски 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
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

намерение,

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 195
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/Парцеларен план /ПП/ за обект: „Газоснабдяване на Община „Марица”, подобект:
„Отклонения от газоразпределителни газопроводи извън границата на
урбанизираната територия на Община „Марица“ - клон 2 – етап 2015“, с изграждане
на подземни разпределителни газопроводи в землището на с.Царацово и с.Радиново,
община „Марица”, Пловдивска област.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Одобрява ПУП-Парцеларен план за обект: обект: „Газоснабдяване на Община
„Марица”, подобект: „Отклонение от газоразпределителни газопроводи извън
границата на урбанизираната територия на Община „Марица“ - клон 2 - етап 2015“, с
изграждане на подземни разпределителни газопроводи в землището на с.Царацово и
с.Радиново, община „Марица”, Пловдивска област с обща дължина 1 477м.,
преминаващо през имоти общинска и частна собственост в землището на с.Царацово
и с.Радиново по следата на вариант единствен, нанесен върху приложен ПУП-ПП
/парцеларен план/.
Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК чрез общински
съвет „Марица” пред административен съд-гр.Пловдив в 14/четиринадесет/ дневен
срок от обнародването му в държавен вестник.
МОТИВИ: Инвестиционното намерение е във връзка с по-доброто обслужване
на бизнеса. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.
ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 196
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Приемане Решение за прекратяване членството на община „Марица"
в Сдружение „Местна инициативна група „Родопи-Марица-Куклен”.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1 ,т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.13, ал.1, т.1 от Устав
на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Родопи - Марица Куклен"
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.Дава съгласие Община Марица да прекрати членството си в Сдружение
"Местна инициативна група Родопи - Марица - Куклен", Булстат 160128468,
създадено с Решение 9769 от 21.11.2007 г. по ф.д. 4355 /2007 на Пловдивски
окръжен съд, партиден номер 22, рег. 5, том 5, стр. 94., както и в Управителния
съвет на Общото събрание на Сдружението.
2.Упълномощава Кмета на Община Марица да предприеме всички
необходими фактически и правни действия, съгласно Устава на Сдружението, като
отправи писмено волеизявление до Сдружението.
МОТИВИ: От учредяването си до настоящия момент, Сдружение "Местна
инициативна група Родопи - Марица - Куклен", не развива дейност, а органите му
на управление не са заседавали. Сдружението, не полага усилия да работи със
своите членове и с местната общност на територията на общините, не информира
и не търси начини да развива дейност. Ето защо Общински съвет Марица намира
решението за целесъобразно.
ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 197
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.

ОТНОСНО: Вземане на решение за ползване на част от натрупаните
средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл.20 от Наредба №7 от
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци:
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 52 от Закона за
управление на отпадъците, чл.8, ал.6 и §4 от Наредбата за разделно събиране на
биоотпадъците
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Дава съгласие за ползване на част от натрупаните средства,
представляващи отчисления за депониране на битови отпадъци на
Регионално депо за неопасни отпадъци, в землището на с. Цалапица, в
общ размер до 35 000,00 /тридесет и пет хиляди/ лв., за разработване на
Общинска програма за управление на отпадъците на Община „Марица“ и
изготвяне на морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на
територията на Община „Марица“.
2. Възлага на Кмета на Община „Марица“, област Пловдив да предприеме
необходимите действия, съгласно разпоредбите на чл. 52 от ЗУО, чл.8,
ал.6 и §4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, чл. 25 от
Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци
МОТИВИ: За улесняване на осигуряването на финансов ресурс и
максимално ускоряване на подготовката на тези документи, общините могат да
ползват като източник на финансиране на подготовката им натрупаните средства
на общините от отчисления по чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци.Ето защо Общински съвет Марица намира

решението за целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 198
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Преобразуване на
заведение „Бисер”.

ЦДГ „Бисер”- с.Труд в Обединено детско

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.7 от
Закона за народната просвета, чл.15, ал.1 и чл.27, ал.4 от Правилника за прилагане
на Закона за народната просвета.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Преобразува Целодневна детска градина „Бисер” в ОДЗ „Бисер” с официален
адрес: с.Труд, област Пловдив, община Марица, ул. „Никола Петков” 17, считано
от 01.09.2015г.
2. Разкрива в ОДЗ „Бисер” две яслени групи за деца от 10 месеца до 3 години.
3. Разходите за новата численост и издръжка на новоразкритите яслени групи до
31.12.2015г, да бъдат разчетени в рамките на Бюджет 2015г в дейност 431 „Детски
ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ”.
5. Възлага на Кмета на община Марица да предприеме необходимите процедури,
съгласно чл.10, ал.7 от Закона за народната просвета и чл.15, ал.1 и ал.4 от
Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.
МОТИВИ: Налице е заявен интерес от страна на родителите за разкриване
на яслена група към детската градина.Ето защо Общински съвет Марица намира
решението за целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 199

Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община „Марица“ в полза на
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по договор по Договор за
отпускане на финансова помощ № 16/226/00431 от 23.12.2014 г. по мярка 226 по
мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности" от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
(ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитите на селските
райони (ЕЗФРСР) за проект “Защитни мероприятия за превенция при горските
пожари в община Марица”, сключен между Община „Марица“ и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 10, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” – област Пловдив да вземе следното решение на
основание чл. 21, ал. 1, т. 10, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и Договор за отпускане на финансова
помощ № 16/226/00431 от 23.12.2014 г. по мярка 226 по мярка "Възстановяване на
горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програма за
развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от
Европейския земеделски фонд за развитите на селските райони (ЕЗФРСР) за
Проект “Защитни мероприятия за превенция при горските пожари в община
Марица”, сключен между Община „Марица“ и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция:
1. Упълномощава кмета на Община „Марица“ да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 10 001.07лв. (десет хиляди и един лев и
седем стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на
извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №
16/226/00431 от 23.12.2014 г. по мярка 226 по мярка "Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програма за развитие на
селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския
земеделски фонд за развитите на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект “Защитни
мероприятия за превенция при горските пожари в община Марица”, сключен

между Община „Марица“ и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община „Марица“ да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор №16/226/00431 от 23.12.2014 г. и да
ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
МОТИВИ: Общината ще поиска плащане на данък върху добавената
стойност върху извършеното авансово плащане за финансиране на одобрените
инвестиционни разходи в размер на 9091.88лв. (девет хиляди и деветдесет и един
лева). Сумата се изплаща от ДФЗ – РА след представяне от страна на Община
„Марица“ на обезпечение – запис на заповед, издадена от Общината в полза на
ДФЗ – РА в размер на 110% от размера на исканото плащане за ДДС за
извършеното авансовото плащане (10 001.07) и решение на Общински съвет за
одобряване на запис на заповед. Ето защо Общински съвет Марица намира
решението за целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 200
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за сключване на предварителен договор за
уреждане на имуществените отношения по реда на чл.17, ал.3 и ал.5 от Закона за
устройство на територията
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 3 от ЗУТ, чл. 200, ал.
2 от ЗУТ, чл. 19 от ЗЗД, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 108 от НПУРОИ,
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
I. Да се сключи предварителен договор по чл.17, ал. 3 от ЗУТ, а именно:
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
за уреждане на имуществените отношения по реда на чл.17, ал.3 и ал.5 от Закона за
устройство на територията
Днес, ___.___.2015 г., в гр.Пловдив, между:
ОБЩИНА "МАРИЦА" - област Пловдив със седалище и адрес на управление
гр. Пловдив, бул."Марица" 57 А, ЕИК 000472182, представлявана от Димитър
Иванов Иванов - кмет на община „Марица” и Надя Петрова Герева – директор на
дирекция „Финансово-счетоводна дейност„ на общината, от една страна,
и
„ТЕМПОДЕМ” ЕООД, седалище и адрес на управление: с. Труд, община
„Марица, област Пловдив, Стопански двор № 2, вписано в Търговския регистър
при Агенция по вписванията с ЕИК: 825387979, представлявано от Ивайло
Василев Димитров, от друга страна,
на основание чл. 17, ал. 3 от ЗУТ, чл. 200, ал. 2 от ЗУТ, чл. 19 от ЗЗД, чл. 34,
ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 108 от НПУРОИ, като се взеха предвид Решение № 311,
взето с протокол № 11 от 25.11.2014 г. на Общински съвет „Марица“, Решение №
6, взето с протокол № 5 от 12.03.2015 г. на ЕСУТ при община „Марица”, с който е
приет проект за изменение на ПУП-ПРЗ и в изпълнение на решение № __ взето с
протокол № __ от __.__.2015 г. на Общински съвет „Марица”, с оглед уреждане на
имуществените отношения, свързани с одобряването на проект за изменение на
подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ І-248,249стопански дейности кв.13 и картонажен цех, УПИ ІV-247-складова база кв.13,
УПИ VІІІ-247-складова база кв.13 и УПИ І-251-стопански дейности кв.15 по плана
на стопански двор № 2, с. Труд и ПИ № 73242.150.252, ПИ № 73242.150.428 и

части от ПИ №№ 73242.150.297, 73242.150.298 и 73242.150.306 – полски пътища –
общинска собственост по КК на с. Труд, се сключи настоящия предварителен
договор.
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
1. ОБЩИНА МАРИЦА, представлявана от кмета Димитър Иванов Иванов
и Надя Петрова Герева – Директор на Дирекция ФСД се задължава след влизане в
сила на изменение на подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване (ПУП-ПРЗ), допуснат във връзка с Решение № 311, взето с протокол
№ 11 от 25.11.2014 г. на Общински съвет „Марица“ да прехвърли на
„ТЕМПОДЕМ” ЕООД, собствеността върху следните недвижими имот –
общинска собственост, а именно:
1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 150.426 /сто и
петдесет точка четиристотин двадесет и шест/ с площ 87 кв.м., представляващ част
от ПИ № 73242.150.298, включен в новообразувания УПИ І-150.430-картонажна
фабрика, производствени и складови дейности /съгласно проект за изменение на
ПУП-ПРЗ, приет с решение № 6, взето с протокол № 5 от 12.03.2015 г. на ЕСУТ
при община „Марица”/, на стойност 1 305 /хиляда триста и пет/ лева без ДДС.
1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 150.421 /сто и
петдесет точка четиристотин двадесет и едно/ с площ 770 кв.м., представляващ
част от ПИ № 73242.150.297, включен в новообразувания УПИ І-150.430картонажна фабрика, производствени и складови дейности /съгласно проект за
изменение на ПУП-ПРЗ, приет с решение № 6, взето с протокол № 5 от 12.03.2015
г. на ЕСУТ при община „Марица”/, на стойност 11 550 /единадесет хиляди
петстотин и петдесет/ лева без ДДС.
1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 150.424 /сто и
петдесет точка четиристотин двадесет и четири/ с площ 447 кв.м., представляващ
част от ПИ № 73242.150.306, включен в новообразувания УПИ І-150.430картонажна фабрика, производствени и складови дейности /съгласно проект за
изменение на ПУП-ПРЗ, приет с решение № 6, взето с протокол № 5 от 12.03.2015
г. на ЕСУТ при община „Марица”/, на стойност 6 705 /шест хиляди седемстотин и
пет/ лева без ДДС.
1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 150.425 /сто и
петдесет точка четиристотин двадесет и пет/ с площ 440 кв.м., представляващ част
от ПИ № 73242.150.306, включен в новообразувания УПИ І-150.430-картонажна
фабрика, производствени и складови дейности /съгласно проект за изменение на
ПУП-ПРЗ, приет с решение № 6, взето с протокол № 5 от 12.03.2015 г. на ЕСУТ
при община „Марица”/, на стойност 6 600 /шест хиляди и шестотин/ лева без ДДС.
2. В замяна на подробно описаните в пункт първи недвижими имоти
„ТЕМПОДЕМ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Труд, община
„Марица, област Пловдив, Стопански двор № 2, вписано в Търговския регистър
при Агенция по вписванията с ЕИК: 825387979, представлявано от Ивайло
Василев Димитров в качеството му на управител, се задължава да прехвърли на

ОБЩИНА „МАРИЦА” собствеността върху следните недвижими имоти, а именно:
2.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 150.420 (сто и
петдесет точка четиристотин и двадесет), представляващ част от ПИ №
73242.150.251 с площ от 3 /три/ квадратни метра, попадащ в пътно платно
/съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с решение № 6, взето с
протокол № 5 от 12.03.2015 г. на ЕСУТ при община „Марица”/, на стойност 45
/четиридесет и пет/ лева без ДДС.
2.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 150.423 (сто и
петдесет точка четиристотин и двадесет и три), представляващ част от ПИ №
73242.150.262 с площ от 43 /четиридесет и три/ квадратни метра, попадащ в пътно
платно /съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с решение № 6, взето с
протокол № 5 от 12.03.2015 г. на ЕСУТ при община „Марица”/, на стойност 645
/шестотин четиридесет и пет/ лева без ДДС.
3. Разликата в стойността на заменяните недвижими имоти в размер на 25
470 /двадесет и пет хиляди четиристотин и седемдесет/ лева се дължи и остава за
сметка на „ТЕМПОДЕМ” ЕООД, представлявано от Ивайло Василев Димитров,
като дружеството следва да я преведе на името на Община „Марица“ по IBAN
сметка BG09CREX92608415816100, BIC CREXBGSF, код за вид плащане 44 56 00,
при банка Токуда банк АД – офис Пловдив в срок от 1 месец след влизане в сила
на Решение на Общински съвет „Марица“ за преобразуване вида на собствеността
от публична общинска собственост в частна общинска собственост на поземлените
имоти по пункт първи от настоящия договор.
3.1. По IBAN сметка BG09CREX92608415816100, код за вид плащане 44 56
00, BIC код на ТОКУДА БАНК АД офис Пловдив - CREXBGSF сумата от 5 094,00
(пет хиляди и деветдесет и четири) лева, представляваща 20% ДДС върху
разликата в стойността на заменяните недвижими имоти в размер на 25 470
/двадесет и пет хиляди четиристотин и седемдесет/ лева без ДДС.
4. „ТЕМПОДЕМ” ЕООД, представлявано от Ивайло Василев Димитров,
следва да заплати всички данъци и такси по сделката в едномесечен срок от
влизане в сила на Решение на Общински съвет „Марица“ за преобразуване вида на
собствеността от публична общинска собственост в частна общинска собственост
на поземлените имоти по пункт първи от настоящия договор, както следва:
4.1. сумата от 1 308 /хиляда триста и осем/ лева - 5% режийни разноски
съгласно чл. 75, ал. 1, т. 2 от НПУРОИ, представляващи 5% върху имота с повисока стойност, вносими на името на община „Марица” по IBAN сметка
BG09CREX92608415816100, BIC CREXBGSF, код за вид плащане 44 70 00, при
банка Токуда банк АД – офис Пловдив;
4.2. сумата от 261.60 /двеста шестдесет и един лев и шестдесет стотинки/
лева, представляващи 20 % ДДС върху режийните разноски, вносими на името на
община „Марица” по IBAN сметка BG09CREX92608415816100, BIC CREXBGSF,
код за вид плащане 44 70 00, при банка Токуда банк АД – офис Пловдив;
4.3. сумата от 509.40 /петстотин и девет лева и четирдесет стотинки/ лева,
представляващи 2% данък на основание чл. 44 и 46 от ЗМДТ, вносими на името на

Община „Марица“ по IBAN сметка BG09CREX92608415816100, BIC CREXBGSF,
код за вид плащане 44 25 00, при банка Токуда банк АД – офис Пловдив;
4.4. сумата от 101.88 /сто и един лева и осемдесет и осем стотинки/ лева,
представляващи 20 % ДДС върху местния данък, вносими на името на община
„Марица” по IBAN сметка BG09CREX92608415816100, BIC CREXBGSF, код за
вид плащане 44 25 00, при банка Токуда банк АД – офис Пловдив;
5. В случай че изменението на ПУП-ПРЗ, приет с решение № 6, взето с
протокол № 5 от 12.03.2015 г. на ЕСУТ при община „Марица”, не влезе в сила
шест месеца след сключване на настоящия договор, се извършва нова оценка, въз
основа на която се сключва окончателният договор.
6. Окончателният договор за прехвърляне на собствеността върху
заменяните недвижими имоти, описани в пункт първи и втори, ще се сключи в
едномесечен срок от влизане в сила на Решението на Общински съвет „Марица“ за
преобразуване на вида на собствеността от публична общинска собственост в
частна общинска собственост на поземлените имоти по пункт първи от настоящия
договор.
7. В случай че ЕСУТ установи, че проектът не може да бъде приет без
изменения, прави служебно предложение до кмета на общината за изменение на
предварителния договор.
8. Настоящият договор е предварителен по смисъла на чл. 19 от ЗЗД, като
всяка от страните може да поиска сключване на окончателен договор при
изпълнение на всички горепосочени условия.
9. В случай че определените суми по пункт четвърти не бъдат внесени в
срока по същата точка от настоящия договор и не се представи документ за
извършеното плащане, договорът се счита за прекратен и „ТЕМПОДЕМ” ЕООД,
представлявано от Ивайло Василев Димитров, не може да черпи от него права и да
иска сключване на окончателен договор.
ЗА ОБЩИНА „МАРИЦА”
...............................
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
Кмет на община „Марица”

ЗА „ТЕМПОДЕМ” ЕООД
...............................
Ивайло Димитров
Управител

................................
Надя Герева
Директор дирекция „ФСД“
II. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху
разходите са за сметка на купувача.
III. Възлага на кмета на общината да сключи предварителен договор при
условията на настоящото решение.

4. След влизане в сила на заповедта на Кмета на Община „Марица“ за
одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ приет с Решение № 6, взето с протокол № 5
от 12.03.2015 г. на ЕСУТ при Община „Марица“, Общински съвет „Марица“
следва да обяви поземлени имоти с проектни идентификатори №№ 150.421;
150.424; 150.425; 150.426 находящи се в с. Труд, община „Марица“, област
Пловдив - публична общинска собственост, засегнати от изменението на плана и
предмет на договора по т.1 за частна общинска собственост.
МОТИВИ: Реализацията на инвестиционното намерение ще доведе до
положителна промяна в облика на района, съответно ще се осигурят нови работни
места. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 201

Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Даване на съгласие Община „Марица“ да придобие
безвъзмездно в собственост чрез дарение от „Земинвест“ ЕАД право на
собственост върху имоти в Стопански двор, с. Войводиново.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община
„Марица” – Област Пловдив във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 23 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет „Марица“, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община „Марица” –
Област Пловдив, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 23 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет „Марица“ неговите комисии и взаимодействието му
с Общинска администрация
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие:
Община „Марица“ да придобие безвъзмездно чрез дарение от „Земинвест“
ЕАД правото на собственост върху следните притежавани от дружеството
недвижими имоти, които съгласно фактическото им ползване представляват
транспортна техническа инфраструктура за територията на Стопански двор в с.
Войводиново (бившето ДЗС, с. Войводиново) и които съгласно одобрената
кадастрална карта представляват:
• Поземлен имот идентификатор 11845.59.50 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-99/12.11.2008г.
на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: с. Войводиново, Община
„Марица”, Област Пловдив, местност Баш пара, с площ от 2 037 кв.м. с
трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно
ползване: за стопански двор;
• Поземлен имот идентификатор 11845.59.51 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-99/12.11.2008г.
на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: с. Войводиново, Община
„Марица”, Област Пловдив, местност Баш пара, с площ от 10 725 кв.м. с

трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно
ползване: за стопански двор;
• Поземлен имот идентификатор 11845.59.57 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-99/12.11.2008г.
на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: с. Войводиново, Община
„Марица”, Област Пловдив, местност Баш пара, с площ от 631 кв.м. с
трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно
ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път.
• Поземлен имот идентификатор 11845.59.116 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-99/12.11.2008г.
на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: с. Войводиново, Община
„Марица”, Област Пловдив, местност Баш пара, с площ от 10 725 кв.м. с
трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно
ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път.
МОТИВИ: Към настоящия момент на територията на Стопанския двор в с.
Войводиново (бившето ДЗС, с. Войводиново) активно се развива търговска и
производствена дейност. Индустриализирането на територията е увеличило
натоварването върху уличната мрежа, то е било съпроводено и с многократно
прокарване на мрежи и съоръжения на техническата инфструктура, което е
влошило нейното състояние. Повече от петнадесет години инфраструктурата не се
поддържа от нейния собственик, което е довело до днешното й влошено
състояние. Община „Марица” не може да извършва ремонти на тази
инфраструктура, защото собствеността не е нейна.
Ето защо във връзка с поддръжката на транспортната техническата
инфраструктура в стопански двор - с. Войводиново от Община „Марица“,
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 202
Взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.
ОТНОСНО: Предложение за актуализация бюджета на Община „Марица”
за 2015 г.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6
публичните финанси

от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от Закона за

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
№
по
ред

§§

№ дст

с-но

с-но

ЕБК

ЕБК

1
2

52-03
52-03

122
831

3

01-01

282

4

02-01

282

5

52-05

6
7

10-15
51-00

532
311

8

10-20

898

311

Източник на финансиране, обекти,
наименование на разхода
РАЗХОДИ
Банкнотоброячна машина
Светофарна уредбас.Граф Игнатиево и с.Труд
Заплати и възн. на персоналатруд. правоотношения
Други възнагр.и плащания-за
нещ.перс., нает по тр. правоотн.
Придобиване на стопански инвентархладилна камера ЦДГ с.Труд
материали
ТП “Газоснабдяване на ЦДГ“Мечта“
с. Маноле
Външни услуги

Всичко
/лева/

държ.

В т. ч.
дофин
.

местни

д-ти

д-ти

д-ти

0
1 700
+ 3 000

0

+29 437

+29 437

-29 437

-29 437

0
1 700
+ 3 000

-2

-2

- 4 698
5 000

- 4 698
5 000

- 5 000

-5 000

МОТИВИ: За нуждите на дирекция „Местни приходи“ към общината е
необходимо да се закупи банкнотоброячна машина.
За проектирането и изработването на светофарна уредба на пътя между с.
Граф Игнатиево и с. Труд, разчетените в първоначалния бюджет средства трябва
да се допълнят с три х.лв.
Компенсирани промени между разходни параграфи за възнаграждения,
свързани с указания на МФ за планиране и отчитане на дейности и задачи на
отбранително-мобилизационна подготовка на държавните дейности. Промяната да
се отрази в Решение № 34 от 16.02.2015 г. на ОбС „Марица“.
Във връзка с включването на допълнителни мерки и дейности към проект
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ с. Маноле“ е необходимо да
се изготви ТП “Газоснабдяване на ЦДГ “Мечта“ с. Маноле.

С настоящата актуализация не се изменя размера на бюджета.Ето защо
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ: ……………
зам.председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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