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 17.05.2016 г.

ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община
„Марица” – област Пловдив за 2016 година”.
ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 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 придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за
2016 година”, както следва:
1. В Раздел „Х. Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се
предоставят за стопанската 2016-2017 г. за ползване по землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи)“.

А. Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се предоставят за
стопанската 2016-2017 г. за индивидуално ползване по землища,
-за с. Маноле отпада:
№ на имот
кв.м. № на кв.м.
населено пасища
имот
Стопанисвано
място
ливади
от общината
с.
Маноле
47086.49.663
част от 3 878
878
кв.м. в
югоизточната
част
свободни

№ на
имот
пасища

кв.м.

№ на
имот
ливади

кв.м.

-за с. Граф Игнатиево се добавя:
населено
място
с. Граф

№ на имот
пасища

кв.м. № на кв.м.
имот
Стопанисвано
ливади
от общината

№ на
имот
пасища

кв.м.

№ на
имот
ливади

кв.м.

Игнатиево
17806.61.2- 145867
част от
145867 м2
в
северната
част
свободни
17806.61.5 65579
Б. Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се предоставят за
стопанската 2016-2017 г. за общо ползване по землища ,
-за с. Маноле се добавя:
№ на имот
кв.м. № на кв.м.
населено пасища
имот
Стопанисвано
място
ливади
от общината
с.
Маноле
47086.49.663
част от 3 878
878
кв.м. в
югоизточната
част
свободни

№ на
имот
пасища

кв.м.

№ на
имот
ливади

кв.м.

-за с. Граф Игнатиево се отпада:
населено
място
с. Граф
Игнатиево

№ на имот
пасища

кв.м. № на кв.м.
имот
Стопанисвано
ливади
от общината

№ на
имот
пасища

кв.м.

№ на
имот
ливади

17806.61.2- 145867
част от
145867 м2
в
северната
част
свободни
17806.61.5 65579

МОТИВИ: Във връзка с чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост,
постъпили предложения на кметове и кметски съвети по населени места за
извършване на разпоредителни действия с имоти - общинска собственост, с цел
осигуряване на постоянни източници на приходи за общинския бюджет за
обезпечаване финансирането на голяма част от общинските дейности, както и

кв.м.

осъществяване на своята жилищна политика и своите социални функции за
населението, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
28
Гласували
28
За
28
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 183

Взето с протокол № 6 от 17.05.2016 г.
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Раздел ІІІ. „Размер и
местоположение на мерите и пасищата на територията на Община „Марица” от
Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за
стопанската 2016-2017 година), приети и утвърдени с Решениe № 14, взето с
протокол № 3 от 17.12.2015 г., изм. и доп. с Решение № 66, взето с протокол № 3
от 25.02.2016 г. и Решение № 99, взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г. на ОбС
„Марица” – област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 37
и, чл. 37 к и чл. 37 о от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, чл.121 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община „Марица“ и за целите на чл.41 от Закона за
подпомагане на земеделските производители.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица”-област Пловдив изменя Раздел ІІІ. „Размер и
местоположение на мерите и пасищата на територията на Община „Марица” от
Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за
стопанската 2016-2017 година), приети и утвърдени с Решениe № 14, взето с
протокол № 3 от 17.12.2015 г., изм. и доп. с Решение № 66, взето с протокол № 3
от 25.02.2016 г. и Решение № 99, взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г., както
следва:
1. В б. А) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се
предоставят за стопанската 2016-2017 г. за общо ползване по землища (чл. 37
и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи), се правят
следните изменения и допълнения:
-за с. Маноле се добавя:

населено
място

№ на имот
пасища

кв.м. № на имот
ливади

47086.49.66част от 3 878
кв.м. в
югоизточната
част
свободни

3 878

с. Маноле

кв.м.

Стопанисвано
от общината

№ на имот
пасища

кв.м.

№ на имот
ливади

кв.м.

-за с. Граф Игнатиево се отпада:
населено
място
с. Граф
Игнатиево

№ на имот
пасища

17806.61.2част от
145867 м2 в
северната
част
свободни
17806.61.5

кв.м. № на имот
ливади

кв.м.

Стопанисвано
от общината

№ на имот
пасища

кв.м.

№ на имот
ливади

кв.м.

145867

65579

2. В б. Б) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се
предоставят за стопанската 2016-2017 г. за индивидуално ползване по
землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи), се правят следните изменения и допълнения:
-за с. Маноле отпада:
населено
място

№ на имот
пасища

кв.м. № на имот
ливади

47086.49.66част от 3 878
кв.м. в
югоизточната
част
свободни

3 878

кв.м.

Стопанисвано
от общината

№ на имот
пасища

кв.м.

№ на имот
ливади

кв.м.

кв.м.

Стопанисвано
от общината

№ на имот
пасища

кв.м.

№ на имот
ливади

кв.м.

с. Маноле

-за с. Граф Игнатиево се добавя:
населено
място
с. Граф
Игнатиево

№ на имот
пасища

17806.61.2част от
145867 м2 в
северната
част
свободни
17806.61.5

кв.м. № на имот
ливади

145867

65579

МОТИВИ: Във връзка с постъпили заявления от кметове по населени места
на Община „Марица“, Общински съвет „Марица“ намира решението за
целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
28
Гласували
28
За
28
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 184

Взето с протокол № 6 от 17.05.2016 г.
ОТНОСНО: Допълнение в “Тарифа за началния размер на наема за
помещения и терени общинска собственост по категория на населените места в
Община “Марица”, област Пловдив”, представляваща Приложение №1 към
Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и
терени общинска собственост на Община “Марица” /Приета с Решение № 228,
взето с протокол №13 от 22.11.2012г. наОбС “Марица”, изм. и доп. с Решение №
143, взето с протокол №6 от 28.05.2013г. на ОбС “Марица”, изм. и доп. с Решение
№ 227, взето с протокол №9 от 16.07.2013г. на ОбС “Марица”, изм. и доп. с
Решение № 50 , взето с протокол № 3 от 04.03.2014 г. на ОбС “Марица”, изм. и
доп. с Решение № 54, взето с протокол № 3 от 23.03.2015 г. на ОбС “Марица”,
изм. и доп. с Решение № 206, взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. на ОбС
“Марица””, изм. и доп. с Решение № 67, взето с протокол № 3 от 25.02.2016 г. на
ОбС “Марица”/
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във вр. с чл. 14, ал. 8 от ЗОС
във връзка със Заповед № РД-02-14-2021/ 14.08.2012г., изм. със Заповед № РД02-14-808/ 25.08.2014 г. на Министъра на регионалното развитие и
благоустройството по
чл. 36,
ал. 2 от Закона за административнотериториалното устройство на Република България.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” допълва “Тарифа за началния размер на
наема за помещения и терени общинска собственост по категория на населените
места в Община “Марица”, област Пловдив”, представляваща Приложение №1
към “Методика за определяне началния размер на наемните цени за помещения и
терени общинска собственост на Община “Марица” – област Пловдив”, като в
раздел ІІІ. УСЛУГИ добавя нова точка № 22, както следва:
т. 22. „Траурни дейности“
2. Общински съвет „Марица” приема изготвената разценка за определяне
на месечната наемна цена за имоти, намиращи се на територията на „Гробищните
паркове“ в населените места от Община „Марица“ от лицензиран оценител –
„ПЛОВДИВИНВЕСТ – 21 АД“ и утвърждава месечните наемни цени на кв.м. по
нова т. 22 съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.

МОТИВИ: Поради възникнала общинска нужда от разценка за отдаване
под наем на имоти или части от тях - общинска собственост за извършване на
„Траурни дейности“ е необходимо да се извърши допълнение към “Тарифа за
началния размер на наема за помещения и терени общинска собственост по
категория на населените места в Община “Марица”, област Пловдив“. Ето защо
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

Общ брой общ. 29
съветници
Присъствали
28
Гласували
28
За
28
Против
0
Въздържали се
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 185
Взето с протокол № 6 от 17.05.2016 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на стояща дървесина на
корен (тополи) – частна общинска собственост, попадащи в части с обща площ от
239,000 дка, както следва:
- Отдел 158 подотдели: „е” с площ 8,000 дка, подотдел „к” с площ 6,000
дка, подотдел „р” с площ 10,000 дка, подотдел „с” с площ 10,000 дка. Обща площ
за Отдел 158 е 34.000 дка.
- Отдел 159 подотдел „е” с площ 64,000 дка, подотдел „и” с площ 12,000
дка, подотдел „к” с площ 20,000 дка, подотдел „л” с площ 24,000 дка. Обща площ
за Отдел 159 е 120.000 дка,
като Отдел 158 и Отдел 159 попадат в поземлен имот с идентификатор
номер 47086.22.206
с начин
на
трайно
ползване „Друг
вид
дървопроизводителна гора”– частна общинска собственост по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” – област
Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния
директор на АГКК-София.
- Отдел 160, подотдел „е” с площ 20,000 дка., подотдел „з” с площ 6,000 дка
и подотдел „г” с полщ 59.000 дка. Общата площ за отдел 160 е 85.000 дка.,
като Отдел 160 попада в поземлен имот с идентификатор номер №
47086.65.2, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна
гора” – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Маноле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със
заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, вр. чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1
от ЗОС, вр. с чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; вр. с чл.115, ал.1, т.1 и чл. 119 от Наредбата
за реда за управление на горските територии общинска собственост на Община
„Марица”, Глава шеста „Продажба на дървесина и недървесни горски продукти“,
Раздел І „Продажба на дървесина“.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет “Марица”- област Пловдив дава съгласие да се
започне процедура по извършване на 100 % гола сеч на тополово насаждение,
състоящо се от 3031 /три хиляди и тридесет и един/ броя тополи с общо
прогнозно количество от 2285.59 плътни куб. м. /две хиляди двеста осемдесет и
пет плътни куб. м. и петдесет и девет плътни куб. см./ , попадащи в горските

участъци, както следва:
- 473 /четиристотин седемдесет и три/ броя тополи попадат в: Отдел 158
подотдели: „е” с площ 8,000 дка, подотдел „к” с площ 6,000 дка, подотдел „р” с
площ 10,000 дка, подотдел „с” с площ 10,000 дка. Обща площ за Отдел 158 е
34.000 дка, представляващи част с обща площ от 34,000 дка от поземлен имот №
47086.22.206;
- 1943 /хиляда деветстотин четиридесет и три/ броя тополи попадат в:
Отдел 159 подотдел „е” с площ 64,000 дка, подотдел „и” с площ 12,000 дка,
подотдел „к” с площ 20,000 дка, подотдел „л” с площ 24,000 дка, представляващи
част с обща площ от 120,000 дка от поземлен имот № 47086.22.206;
- 615 /шестстотин и петнадесет/ броя тополи попадат в: Отдел 160,
подотдел 160 „а” с площ от 48,000 дка и от подотдел 160 „г” част в северната му
част с площ от 60,000 дка, представляващи част с обща площ от 108,000 дка от
поземлен имот № 47086.65.2,
като подотделите са с обща площ от 239.000 дка, представляващи част от
поземлен имот № 47086.22.206, с обща площ на поземления имот от 553.640
дка, с трайно предназначение на територията „Горска”, начин на трайно
ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, адрес на поземления имот: с.
Маноле, местност «Гьопса герен» при граници и съседи на имота: ПИ №
47086.22.233; ПИ № 47086.22.205; ПИ № 47086.608.5; ПИ № 47086.22.217; ПИ
№ 47086.22.231; ПИ № 47086.22.232; ПИ № 47086.22.224; ПИ № 47086.22.207,
актуван с акт за частна общинска собственост № 2210/19.02.2014 г. и част от
поземлен имот № 47086.65.2, с обща площ на поземления имот от 556.301 дка,
с трайно предназначение на територията „Горска”, начин на трайно ползване
„Друг вид дървопроизводителна гора”, адрес на поземления имот: с. Маноле,
местност «Мерич орман» при граници и съседи на имота: ПИ № 47086.65.1; ПИ
№ 47086.52.324; ПИ № 47086.50.124; ПИ № 47086.608.7; ПИ № 47086.61.3; ПИ
№ 47086.61.4; ПИ № 47086.61.5; ПИ № 47086.61.2; ПИ № 47086.61.1; ПИ №
47086.61.6; ПИ № 47086.608.5; ПИ № 47086.22.113; ПИ № 47086.22.205; ПИ №
47086.22.224 и ПИ № 47086.22.233 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив, одобрени със
Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК –
София, актуван с акт за частна общинска собственост № 2209/19.02.2014 г.
и продажба на прогнозното количество дървесина от 3031 броя тополи,
маркирани през 2016 г. в стоящо положение и сортиментирани със сортиментни
ведомости от 04.04.2016 г. за изчисляване на обема и категориите на маркираната
дървесина в плътни куб. м.
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема и утвърждава общата
начална тръжна цена за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
прогнозното количество дървесина от тополите по т. 1., маркирани през 2016 г. в
стоящо положение и сортиментирани със сортиментни ведомости от 04.04.2016 г.
за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.
м., в размер на 53819.28 лева без ДДС /петдесет и три хиляди осемстотин и
деветнадесет лева и двадесет и осем стотинки без ДДС/. По силата на чл.2, т.1; чл.
5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от ЗДДС, доставката на стоки се облага с данък върху

добавената стойност.
Общата начална тръжна цена за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на прогнозното количество дървесина от маркираните през 2016 г. в
стоящо положение и сортиментирани със сортиментни ведомости от 04.04.2016 г.
за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб. м.
тополи по т. 1. е образувана, като съгласно чл. 15, ал. 2, т. 3 от Наредбата за реда
за управление на горските територии общинска собственост на Община „Марица”
цените по сортименти са съобразени с цените за продажба на дървесина и
недървесни продукти на Търговско преприятие „Държавно горско стопанствоПловдив”, както следва:

Обект /Отдел/Подотдел/Сортимент

к.1
Обект: 3031 броя тополи в
Отдел 158 подотдели: „е” с площ
8,00дка, пододел „к” с площ 6,00дка,
подотдел „р” с площ10,00 дка,
подотдел „с” с площ 10,00 дка. Обща
площ за отдел 158 е 34 дка.
Отдел 159 подотдел „е” с площ 64,00
дка, подотдел „и” с площ 12,00 дка,
подотдел „к” с площ 20,00 дка,
подотдел „л” с площ 24,00 дка. Общо
за отдел 159 площ 120 дка.
Отдел 158 и отдел 159 попадат в
поземлен имот с идентификатор
номер 47086.22.206 – начин на
трайно ползване „Друг вид
дървопроизводителна гора” .
Отдел 160, подотдел „е” с площ 20,00
дка., подотдел „з” с площ 6,00 дка и
подотдел „г” с полщ 59дка. Общата
площ за отдел 160 е 85 дка. Отдел 160
попада в поземлен имот № 47086.65.2,
с начин на трайно ползване
„Друг вид дървопроизводителна
гора”
Отдел 158 подотдели: „е” с площ
8,00дка, пододел „к” с площ 6,00дка,
подотдел „р” с площ10,00 дка,
подотдел „с” с площ 10,00 дка. Обща
площ за отдел 158 е 34 дка.
Подотдел -158 „е”

Дървесен
вид
к.2

без ДДС

Обща
стойност
без ДДС
/к. 3 по к.
4/

лв./куб.м.

лв.

к.4

к.5

2285.59

23.54722

53819.28

493.42

20.78918

10257.80

109.08

21.37808

2331.92

Количество
плътни
куб.м.
к.3

Цена за
продажба
на корен

МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ
Едра
Трупи от 30 до 49 см
Трупи от 18 до 29 см
Средна
Трупи от 15 до 17 см
Технологична дървесина
Дребна
Технологична дървесина
Дърва
ОЗМ
Дърва за огрев

109.08
И-214
И-214
И-214
И-214
И-214
И-214
И-214

38.62
21.04
17.59
3.49
1.56
1.93
5.87
5.87
61.096
6.82
54.28

21.37808
40.26805
43
37
23.34097
25
22
20.00
20
9.45640
33
6.5

2331.92
1555.31
904.61
650.70
81.46
39.00
42.46
117.40
117.40
577.75
224.93
352.82

Общо за подотдел –158 „е”

109.08

21.37808

2331.92

Подотдел -158 „к”
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ
Едра
Трупи от 30 до 49 см
Трупи от 18 до 29 см
Средна
Трупи от 15 до 17 см
Технологична дървесина
Дребна
Технологична дървесина
Дърва
ОЗМ
Дърва за огрев

147.7
147.7
49.15
18.18
30.97
7.66
4.38
3.28
9.14
9.14
81.75
8.67
73.08

20.67175
20.67175
39.21965
43
37
23.71540
25
22
20.00
20
9.31133
33
6.5

3053.22
3053.22
1927.53
781.80
1145.72
181.66
109.50
72.16
182.80
182.80
761.23
286.21
475.02

Общо за подотдел –158 „к”

147.7

20.67175

3053.22

Подотдел -158 „р”
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ
Едра
Трупи от 30 до 49 см
Трупи от 18 до 29 см
Средна
Трупи от 15 до 17 см
Технологична дървесина
Дребна
Технологична дървесина
Дърва
ОЗМ
Дърва за огрев

137.97
137.97
44.25
21.57
22.68
4.59
2.56
2.03
8.3
8.3
80.83
7.81
73.02

20.10373
20.10373
39.92509
43
37
23.67320
25
22
20.00
20
9.06020
33
6.5

2773.71
2773.71
1766.73
927.64
839.09
108.66
64.00
44.66
166.00
166.00
732.33
257.70
474.63

137.97

20.10373

2773.71

Общо за подотдел –158 „р”

И-214
И-214
И-214
И-214
И-214
И-214
И-214

И-214
И-214
И-214
И-214
И-214
И-214
И-214

Подотдел -158 „с”
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ
Едра
Трупи от 30 до 49 см
Трупи от 18 до 29 см
Средна
Трупи от 15 до 17 см
Технологична дървесина
Дребна
Технологична дървесина
Дърва
ОЗМ
Дърва за огрев

И-214
И-214
И-214
И-214
И-214
И-214
И-214

Общо за част от подотдел –158 „с”

Отдел 159 подотдел „е” с площ 64,00
дка, подотдел „и” с площ 12,00 дка,
подотдел „к” с площ 20,00 дка,
подотдел „л” с площ 24,00 дка. Общо
за отдел 159 площ 120 дка.
Подотдел -159 „е”
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ
Едра
Трупи от 30 до 49 см
Трупи от 18 до 29 см
Средна
Трупи от 15 до 17 см
Технологична дървесина
Дребна
Технологична дървесина
Дърва
ОЗМ
Дърва за огрев

И-214
И-214
И-214
И-214
И-214
И-214
И-214

98.67
98.67
34.63
12.99
21.64
5.26
3
2.26
5.26
5.26
53.52
6.11
47.41

21.27241
21.27241
39.25037
43
37
23.71103
25
22
20.00
20
9.52576
33
6.5

2098.95
2098.95
1359.20
558.48
800.72
124.72
75.00
49.72
105.20
105.20
509.83
201.66
308.17

98.67

21.27241

2098.95

1792.17

24.30656

43561.48

789.56

24.30820

19192.78

789.56

24.30820

19192.78

334.14
106.62
227.52
62.18
35.41
26.77
44.24
44.24
349.005
58.97
290.04

38.91447
43
37
23.70843
25
22
20.00
20
10.97722
33
6.5

13002.69
4584.47
8418.22
1474.19
885.25
588.94
884.80
884.80
3831.11
1945.85
1885.26

Общо за подотдел –159 „е”

789.56

24.30820

19192.78

Подотдел -159 „и”
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ
Едра
Трупи от 30 до 49 см
Трупи от 18 до 29 см
Средна
Трупи от 15 до 17 см
Технологична дървесина

205.13
205.13
87.75
33.60
54.15
15.74
8.64
7.1

24.58780
24.58780
39.29759
43
37
23.64676
25
22

5043.70
5043.70
3448.19
1444.82
2003.37
372.20
216.00
156.20

И-214
И-214
И-214
И-214

Дребна
Технологична дървесина
Дърва
ОЗМ
Дърва за огрев

И-214
И-214
И-214

11.28
11.28
90.36
15.48
74.88

20.00
20
11.04093
33
6.5

225.60
225.60
997.71
510.99
486.72

Общо за подотдел –159 „и”

205.13

24.58780

5043.70

Подотдел -159 „к”
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ
Едра
Трупи от 30 до 49 см
Трупи от 18 до 29 см
Средна
Трупи от 15 до 17 см
Технологична дървесина
Дребна
Технологична дървесина
Дърва
ОЗМ
Дърва за огрев

506.55
506.55
202.30
57.13
145.17
33.48
20.84
12.64
32.78
32.78
237.99
35.70
202.29

23.24654
23.24654
38.69437
43
37
23.86738
25
22
20.00
20
10.47517
33
6.5

11775.54
11775.54
7827.87
2456.53
5371.35
799.08
521.00
278.08
655.60
655.60
2492.99
1178.10
1314.89

Общо за подотдел –159 „к”

506.55

23.24654

11775.54

Подотдел -159 „л”
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ
Едра
Трупи от 30 до 49 см
Трупи от 18 до 29 см
Средна
Трупи от 15 до 17 см
Технологична дървесина
Дребна
Технологична дървесина
Дърва
ОЗМ
Дърва за огрев

290.93
290.93
135.29
69.15
66.15
13.99
7.72
6.27
18.1
18.1
123.55
23.88
99.67

25.94943
25.94943
40.06653
43
37
23.65547
25
22
20.00
20
11.62120
33
6.5

7549.47
7549.47
5420.78
2973.34
2447.44
330.94
193.00
137.94
362.00
362.00
1435.75
787.89
647.86

Общо за подотдел –159 „л”

290.93

25.94943

7549.47

Отдел 160, подотдел „е” с площ 20,00
дка., подотдел „з” с площ 6,00 дка и
подотдел „г” с полщ 59дка. Общата

476.45

25.10327

11960.45

И-214
И-214
И-214
И-214
И-214
И-214
И-214

И-214
И-214
И-214
И-214
И-214
И-214
И-214

площ за отдел 160 е 85 дка.
Подотдел -160 „г”
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ
Едра
Трупи от 30 до 49 см
Трупи от 18 до 29 см
Средна
Трупи от 15 до 17 см
Технологична дървесина
Дребна
Технологична дървесина
Дърва
ОЗМ
Дърва за огрев

92.81
92.81
21.31
0.38
20.93
21.52
6.56
14.96
0.39
0.39
49.59
3.76
45.83

18.46415
18.46415
37.10770
43
37
22.91450
25
22
20.00
20
8.50952
33
6.5

1713.66
1713.66
790.75
16.45
774.30
493.12
164.00
329.12
7.80
7.80
421.99
124.10
297.90

Общо за подотдел –160 „г”

92.81

18.46415

1713.66

Подотдел -160 „е”
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ
Едра
Трупи от 30 до 49 см
Трупи от 18 до 29 см
Средна
Трупи от 15 до 17 см
Технологична дървесина
Дребна
Технологична дървесина
Дърва
ОЗМ
Дърва за огрев

328.65
328.65
163.38
88.76
74.62
16.01
8.94
7.07
20.43
20.43
128.83
28.83
100

27.28321
27.28321
40.25956
43
37
23.67520
25
22
20.00
20
12.43050
33
6.5

8966.63
8966.63
6577.55
3816.55
2761.00
379.04
223.50
155.54
408.60
408.60
1601.44
951.44
650.00

Общо за подотдел –160 „е”

328.65

27.28321

8966.63

Подотдел -160 „з”
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ
Едра
Трупи от 30 до 49 см
Трупи от 18 до 29 см
Средна
Трупи от 15 до 17 см
Технологична дървесина
Дребна
Технологична дървесина

54.99
54.99
21.94
10.40
11.54
2.5
1.42
1.08
3.38
3.38

23.28000
23.28000
39.84308
43
37
23.70400
25
22
20.00
20

1280.17
1280.17
874.10
447.01
427.09
59.26
35.50
23.76
67.60
67.60

И-214
И-214
И-214
И-214
И-214
И-214
И-214

И-214
И-214
И-214
И-214
И-214
И-214
И-214

И-214
И-214
И-214
И-214
И-214

ОЗМ
Дърва за огрев

Дърва

Общо за подотдел –160 „з”

И-214
И-214

27.17
3.87
23.3
54.99

10.27582
33
6.5
23.28000

279.21
127.76
151.45
1280.17

Съобразно достигнатата продажна цена на дървесината, пропорционално се
изчисляват достигнатите единични цени за всеки сортимент. По силата на чл.2,
т.1; чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от ЗДДС, доставката на стоки се облага с данък върху
добавената стойност.
Посочените количества дървесина са прогнозни. Ако цената на реално
добитото количество дървесина е по-голяма от договорената се изготвя
констативен протокол, установяващ разликите, които се доплащат от купувача по
достигнатите единични цени на корен (без ДДС) за един куб. м., изчислени
пропорционално съобразно достигнатата продажна цена на дървесината. По
силата на чл.2, т.1; чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от ЗДДС, доставката на стоки се облага
с данък върху добавената стойност.
3. Продажбата по т. 1 да се извърши съгласно чл.35, ал.1 от ЗОС, по реда
на Глава шеста „Продажба на дървесина и недървесни горски продукти“,
Раздел І „Продажба на дървесина“ от Наредбата за реда за управление на
горските територии общинска собственост на Община „Марица”, чрез
публичен търг с явно наддаване.
4. Извършването на сечта е за сметка на купувача; разноските по сделката,
включително всички данъци и такси се дължат от купувача.
5. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба съобразно
действащото законодателство.
МОТИВИ: По утвърден със Заповед № 250 от 11.03.2010 г. на Директора на
Изпълнителната агенция по горите и съгласуван с Решение № 14-ОС/2010 г. на
МОСВ за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие
лесоустройствен проект на Търговско предприятие „Държавно горско
стопанство-Пловдив” от 2009 год. е предвидено провеждане на гола сеч на
тополови дървета, попадащи в поземлени имоти с номера 47086.22.206 и
47086.65.2 – частна общинска собственост по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив и
последващо залесяване в съотношение 1:1. В тази връзка със свое Решение №
9, взето с протокол № 1 от 28.01.2014 г. Общински съвет „Марица“-област
Пловдив прие горскостопански план за с. Маноле, в който бе заложено
изпълнение на предвиденото в лесоустройствения проект на Търговско
предприятие „Държавно горско стопанство-Пловдив” от 2009 год., провеждане
на 100 % гола сеч на тополовото насаждение.
За изпълнение на горепосочената Заповед № 250 от 11.03.2010 г. на
Директора на Изпълнителната агенция по горите е необходимо да продължи

процедурата по извършване на 100 % гола сеч на тополовото насаждение в
описаните имоти и продажба на прогнозните количества дървен материал. В тази
връзка в Община „Марица”– област Пловдив постъпи Докладна записка от Кмета
на с. Маноле, с която се прави предложение за започване на процедура по
извършване на гола сеч на тополово насаждение в землището на с. Маноле и
продажба на прогнозното количество маркирана дървесина чрез публичен търг с
явно наддаване.Ето защо Общински съвет Марица намира решението за
целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
28
Гласували
28
За
28
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е №186
Взето с протокол № 6 от 17.05.2016 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
39918.10.65 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с.
Крислово, Община “Марица”- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 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 № 39918.10.65 с площ
611 кв. м., с трайно предназначение на територията "Земеделска” и НТП „Нива“,
местност „с. Крислово“ по кадастрална карта на с. Крислово, област Пловдив,
одобрена със Заповед № РД-18-35/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на
АГКК-София, съответстващ на им. № 010065 по КВС на с. Крислово, при граници
и съседи: ПИ № 39918.10.64, ПИ № 39918.10.66; ПИ № 39918.10.34 и ПИ №
39918.10.58, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2655/03.05.2016 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 № 39918.10.65 с площ 611 кв. м.,
с трайно предназначение на територията "Земеделска” и НТП „Нива“, местност
„с. Крислово“ по кадастрална карта на с. Крислово, област Пловдив, одобрена със
Заповед № РД-18-35/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София в
размер на 611,00 (шестстотин и единадесет лева, по 1000 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 2016 г. е в размер на
611,00 (шестстотин и единадесет лева, по 1000 лв/дка).
Данъчна оценка на имота е в размер на 82,80 (осемдесет и два лева и
осемдесет 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 611,00 (шестстотин и единадесет лева, по 1000 лв/дка), в
съответствие с т.2.
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат
от купувача 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: Мотивите за предложената продажба са, че 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.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
28
Гласували
28
За
28
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 187
Взето с протокол № 6 от 17.05.2016 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран
поземлен имот № 78080.501.982 в полза на лица с установени жилищни нужди.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 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 30,00 /тридесет/ лева, 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 жилищна сграда.
2.
Общински съвет „Марица”- област Пловдив определя пазарна цена за
1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната застроена площ, на база приетата в т.1 от
настоящото решение пазарна оценка, в размер на 20,00 /двадесет/ лева за 1 кв.м.
/един квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на строеж
на жилищна сграда в ПИ № 78080.501.982.
2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на на
Борислав Неделчев Бобев, ЕГН 600929**** и Величка Койчева Грошева - Бобева,
ЕГН 621023****, и двамата с постоянен адрес с.Царацово, ул. „Възраждане” № 4,
да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим
имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху
поземлен имот с идентификатор № 78080.501.982 с площ 860 кв. м., с трайно
предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване
„Незастроен имот за жилищни нужди” по кадастралната карта на с.Царацово,
област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 год. на
Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ ХІ-общ., кв.68
по ЗРП, с административен адрес с.Царацово, ул. „Здравец”, при граници на
имота: ПИ № 78080.52.171; ПИ № 78080.115.7; ПИ № 78080.501.981; ПИ №
78080.501.1161 и ПИ № 78080.501.983 за построяване на жилищна сграда
съгласно предвижданията на застроителния план на с. Царацово, Община
„Марица”, област Пловдив.
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече
определената по т.2 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрени архитектурни проекти с
установена площ за застрояване и спазване на условията по чл.89 от НПУРОИ.
4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община

“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на
гореописаното право на строеж съгласно изискванията на Закона за общинската
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 89, ал.
1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община „Марица”- област Пловдив са спазени и
кандидатите отговарят на нормативно определените условия, включително имат
установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от обсъждане и
вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно вещно право
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо право на
строеж на жилищна сграда. Ето защо Общински съвет намира решението за
целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
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Присъствали
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28
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Въздържали се
1

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 17.05.2016 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран
поземлен имот № 21169.501.476 в полза на лица с установени жилищни нужди.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 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 14,00 лева /четиринадесет лева/, 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 жилищна сграда и
определя пазарна цена 14,00 лева /четиринадесет лева/ за 1 кв.м. /един квадратен
метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на строеж на жилищна
сграда.
2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на Рангел
Рангелов Шаламанов, ЕГН 941130**** и Диана Йосифова Шаламанова ЕГН
931227****, и двамата с постоянен адрес с.Динк, ул. „Победа” № 9 да бъде
учредено следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот –
частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен
имот с идентификатор № 21169.501.476 с площ 862 кв. м., с трайно
предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване „Ниско
застрояване (до10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Динк,
област Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-16/19.02.2008 год. на
Изпълнителния директор на АГКК-София,, с административен адрес с.Динк, ул.
„Родопи“, при граници на имота: ПИ № 21169.501.478; ПИ № 21169.501.477; ПИ
№ 21169.501.439, ПИ № 21169.501.479 и ПИ № 21169.501.475 за построяване на
жилищна сграда съгласно предвижданията на застроителния план на с. Динк,
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: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 89, ал.
1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община „Марица”- област Пловдив са спазени и
кандидатите отговарят на нормативно определените условия, включително имат
установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от обсъждане и
вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно вещно право
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо право на
строеж на жилищна сграда. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира
решението зе целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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28
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2

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 17.05.2016 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне на
поземлен имот № 78080.36.6, частна общинска собственост по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област
Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 3 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”; във връзка с чл. 57,
т.1 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн., ДВ, бр. 41
от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.).
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет “Марица”- област Пловдив:
І. Разрешава разделянето на поземлен имот № 78080.36.6 с обща площ от
27707 кв.м., с трайно предназначение на територията „Земеделска” и с начин на
трайно ползване „Нива”, местност „Тахталийски азмак”, при граници и съседи:
ПИ №№ 78080.37.101, 78080.36.5, 78080.36.112, 78080.37.111 и 78080.36.4 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, област Пловдив на
два нови поземлени имота с проектни номера, както следва:
- проектен имот № 36.113 с проектна площ от 11417 кв.м., с трайно
предназначение на територията „Земеделска” и с НТП „Нива“ в местността
„Тахталийски азмак”, при граници и съседи: ПИ №№ 78080.36.114, 78080.36.4,
78080.37.101, 78080.37.111 и
- проектен имот № 36.114 с проектна площ от 16289 кв.м., с трайно
предназначение на територията „Земеделска” и с НТП „Нива“ в местността
„Тахталийски азмак”, при граници и съседи: ПИ №№ 78080.36.113, 78080.36.5,
78080.37.112, 78080.37.111 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.
Царацово, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на
Изпълнителния директор на АГКК.
ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на решението
по т.І. да започне процедура по отразяване на промяната по реда на Наредба № 3
от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри (Обн., ДВ, бр. 41 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г. и
бр. 82 от 2011 г.).
ІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила и
изпълнението на решението по т. ІІ. да започне процедура по отразяване на

промяната по реда на чл. 58, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост и
предоставяне на препис от изготвените актове за общинска собственост на
новообразуваните имоти на Службата по геодезия, картография и кадастър по
реда на чл. 52, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
МОТИВИ: Поради проявен инвеститорски интерес от земеделски
производители на с. Царацово и с цел продажба на част от имота в размер около
15 000 кв.м., Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ. 29
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28
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28
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0
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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 № 190

Взето с протокол № 6 от 17.05.2016 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне на
поземлен имот № 66915.18.20, публична общинска собственост по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г.
на Изпълнителния директор на АГКК.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 3 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”; във
връзка с чл. 57, т.1 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
(Обн., ДВ, бр. 41 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.).
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 3 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”; във връзка с чл. 57,
т.1 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн., ДВ, бр. 41
от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.), Общински съвет
“Марица”- област Пловдив:
І. Разрешава разделянето на поземлен имот № 66915.18.20 по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г.
на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 18.346 дка, с начин на трайно
ползване „Друг вид земеделска земя”, местност „Вардалите”, при граници и
съседи: ПИ № 66915.18.90; ПИ № 66915.18.89; ПИ № 66915.18.19; ПИ №
66915.502.1197; ПИ № 66915.18.21 - публична общинска собственост, актуван с
Акт № 1656 от 07.12.2011 г., както следва:
- Проектен ПИ № 66915.18.146 с проектна площ от 11.346 дка, с начин на
трайно ползване „Друг вид земеделска земя ”, адрес на поземления имот с.
Скутаре, местност „ Вардалите” по Кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД18-36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК;
и
- Проектен ПИ № 66915.18.147 с проектна площ от 7.000 дка, с начин на

трайно ползване „Друг вид земеделска земя ”, адрес на поземления имот с.
Скутаре, местност „ Вардалите” по Кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД18-36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на решението
по т.І. да започне процедура по отразяване на промяната по реда на Наредба № 3
от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила и
изпълнението на решението по т. ІІ. да започне процедура по отразяване на
промяната по реда на Закона за общинската собственост.
МОТИВИ: Мотивът за разделянето на имота е това, че на място част от
парцела в западната му част се ползва като спортен терен, а източната му част се
ползва за земеделска дейност. Ето защо Общински съвет Марица намира
решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 191

Взето с протокол № 6 от 17.05.2016 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне на
поземлен имот № 47086.23.38, частна общинска собственост по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” - област
Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 3 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”; във
връзка с чл. 57, т.1 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
(Обн., ДВ, бр. 41 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.).
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет “Марица”- област Пловдив:
І. Разрешава разделянето на поземлен имот № 47086.23.38, с НТП
„Изоставена орна земя“ с обща площ 22085 кв.м., местност „Ушовица“ при
граници и съседи: ПИ №№ 47086.24.97, 47086.24.98, 47086.24.50, 47086.24.15,
47086.35.103 и 47086.23.37 по кадастралната карта на с. Маноле, област Пловдив
на два нови поземлени имота с проектни номера, както следва:
- проектен имот № 23.42 с проектна площ от 17983 кв.м., с трайно
предназначение на територията „Земеделска” и с НТП „Изоставена орна земя“,
местност „Ушовица“ при граници и съседи: ПИ №№ 47086.23.43, 47086.24.97,
47086.23.37 и 47086.35.103 и
- проектен имот № 23.43 с проектна площ от 4100 кв.м., с трайно
предназначение на територията „Земеделска” и с НТП „Изоставена орна земя“,
местност „Ушовица“ при граници и съседи: ПИ №№ 47086.24.98, 47086.24.97,
47086.23.42, 47086.35.103 и 47086.24.15 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Маноле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37 от
08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр. София.
ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на решението
по т.І. да започне процедура по отразяване на промяната по реда на Наредба № 3
от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри (Обн., ДВ, бр. 41 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г. и
бр. 82 от 2011 г.).
ІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила и
изпълнението на решението по т. ІІ. да започне процедура по отразяване на
промяната по реда на чл. 58, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост и
предоставяне на препис от изготвените актове за общинска собственост на

новообразуваните имоти на Службата по геодезия, картография и кадастър по
реда на чл. 52, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
МОТИВИ: Постъпило е предложение до общинска администрация от
кметство с. Маноле за започване на процедура по разделяне на общински
поземлен имот № 47086.23.38, с НТП „Изоставена орна земя“. Предложението е
да се отдели съществуващ на терен път, изграден в началото на 1990 г.,
чакълиран, в много добро състояние, използва се интензивно за обслужване
масивите на югозапад от селото. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира
решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 192

Взето с протокол № 6 от 17.05.2016 г.
ОТНОСНО: Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община
„Марица” касаещо разширение на структурна единица 225-Соп (смесена
обслужващо-производствена
усройствена
структурна
единица/зона)
по
кадастралната карта на с.Труд, местност “Ганчовица“, Община „Марица“, област
Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във връзка с
чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и
чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във
връзка с чл. 127, ал. 9 Общински съвет „Марица”, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и
ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
опазване на земеделските земи:
Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”,
касаещо разширение на структурна единица 225-Соп (смесена обслужващопроизводствена усройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на
с.Труд, местност „Ганчовица“, Община „Марица“, област Пловдив, включващо
поземлени имоти с идентификатори № 73242.150.92 и № 73242.150.91 с обща площ
около 18,851дка.
Възлага на възложителя да извърши последващи действия, съгласно ЗУТ и
одобрените към ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия.
След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение на
ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване на ПУП – План за
улична регулация (ПУР) и ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на
поземлен имот с идентификатор № 73242.150.92 м.“Ганчовица“ по кадастралната
карта на с.Труд, Община Марица, област Пловдив, представляващ земеделска земя
за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и
ППЗОЗЗ за изграждане на обект: „Производствена, търговска, складова и
обслужваща база за промишлени стоки“. Одобрява приложеното плановотехническо задание за изработване на ПУП-ПРЗ. Разрешава изготвянето на проекти
на ПУП-Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, при
необходимост от такива, във връзка с провеждането на процедурата по изграждане
на бъдещия обект.

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 1 от
ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба
№8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и Наредба
№7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с теренните
дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да изследват да
отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и в процедура на
изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по отношение съгласуваност на проектите
във всички части.
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ.
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на чл.
18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на държавен
здравен контрол.
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова
извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 като при
изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ.
С подробните устройствени планове и парцеларните планове на трасетата 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 осъществяване на инвестиционно намерение,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 193
Взето с протокол № 6 от 17.05.2016 г.
ОТНОСНО: Предложение за одобряване на проект за инвестиционна
инициатива, съгласно чл. 150, ал. 6 от ЗУТ за „Кабелна линия 20 кV“ от КРУ на
БКТП „Сигмареф“ /съществуващ/ в ПИ 73242.225.158 до нова РУ 20кV в
поземлен имот 73242.225.872, местност „Кошовете“, землище на с. Труд, Община
„Марица“.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл.
150, ал. 3 от ЗУТ.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП на трасе за проектиране „Кабелна линия
20kV“ от КРУ на БКТП „Сигмареф“ /същестестуващ/в ПИ 73242.225.158 до нова
РУ 20кV в поземлен имот 73242.225.872, местност „Кошовете“, землище на с.
Труд, Община „Марица“, област Пловдив преминаваща през общински имоти /с
НТП път/ № 73242.225.65, 73242.225.66 и 73225.148, като част от комплексен
проект за инвестиционна инициатива, изработен на основание чл. 150 от ЗУТ.
Втората съставна част – технически инвестицинен прект, ще бъде съгласуван и
одобрен по чл. 142, ал.6, т.2 от ЗУТ и издадено разрешение за строеж с дата на
одобряване на подробния устройствен план на Общински съвет Марица.
Решението, с което е одобрен проекта за ПУП – ПП, заедно с одобрените
инвестиционни проекти и издаденото разрешение за строеж от главния архитект,
могат да се оспорят в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“,
пред Административен съд Пловдив, съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
МОТИВИ:Във връзка с възникнала инвестиционна
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е №194
Взето с протокол № 6 от 17.05.2016 г.
ОТНОСНО: Одобряване на задание за проектиране и разрешение за
изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за елемент
на техническата инфраструктура – „Подземен кабел 20kV“ от ВС 20kV „Сенсата“ в
ПИ 78080.79.52, местност „Найденови геренчета“, землище с.Царацово до нова РУ
20kV „Интрама“ в ПИ 03839.34.99, местност „Селски ливади“, землище на
с.Бенковски , Община Марица.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и aл.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и
ал.5 от ЗУТ, , предлагам Общинският съвет да вземе следното
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет Марица одобрява техническо задание за проектиране на
линеен обект на техническата инфраструктура и разрешава изработването на ПУППП за: „Подземен кабел 20kV“ от ВС 20kV „Сенсата“ в ПИ 78080.79.52, местност
„Найденови геренчета“, землище с.Царацово до нова РУ 20kV „Интрама“ в ПИ
03839.34.99, местност „Селски ливади“, землище на с.Бенковски, Община Марица,
област Пловдив, във връзка с осъществяване на частно инвестиционно намерение.
Проектът за ПУП – ПП да се изработи въз основа на одобреното задание. При
изработването и процедирането на проекта да се спазват общите правила на ЗУТ,
изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за устройството на отделни
видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствени схеми и планове, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти и нормативните изисквания за този вид обекти.
Преди внасяне на проекта за разглеждане в общински експертен съвет, същият
трябва да се съгласува от възложителя със специализираните контролни органи и
експлоатационни дружества (чл.128, ал.6 от ЗУТ), собственици на подземни и
надземни мрежи и съоръжения, които ще бъдат засегнати от обекта. Проектът за ПУП
– ПП да бъде заверен от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Пловдив за
съответствието му с КККР.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл.124б, ал.2 от
ЗУТ.

МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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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 17.05.2016 г.
ОТНОСНО: ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА „МАРИЦА”,
КАСАЕЩО ИЗМЕНЕНИЕ НА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА 307-ТП И 309-ТП ПО ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ОУП/ НА
ОБЩИНА „МАРИЦА“ ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.КАЛЕКОВЕЦ, ОБЩИНА „МАРИЦА“ ОТ
ДАЛЕКОПЕРСПЕКТИВНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ ЗА УСВОЯВАНЕ ПРЕДИ 2025ГОД. В СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА 307СМФ И 309-СМФ – СМЕСЕНИ-МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ СТРУКТУРНИ ЗОНИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕДИ 2025ГОД.
ОСНОВАНИЕ: ЧЛ.21, АЛ.1, Т.11 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.134, АЛ.1, Т.1 ВЪВ ВР. С ЧЛ.136, АЛ.1 И 127, АЛ.6
ОТ ЗУТ.

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.11 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.134, АЛ.1, Т.1 ВЪВ ВР. С ЧЛ.136, АЛ.1 И
127, АЛ.6 ОТ ЗУТ:
ОДОБРЯВА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА „МАРИЦА”,
КАСАЕЩО ИЗМЕНЕНИЕ НА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА 307-ТП И 309-ТП ПО ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ОУП/ НА
ОБЩИНА „МАРИЦА“ ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.КАЛЕКОВЕЦ, ОБЩИНА „МАРИЦА“ ОТ
ДАЛЕКОПЕРСПЕКТИВНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ ЗА УСВОЯВАНЕ ПРЕДИ 2025ГОД. В СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА 307СМФ И 309-СМФ – СМЕСЕНИ-МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ СТРУКТУРНИ ЗОНИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕДИ 2025ГОД., ПО
ПРИЛОЖЕНАТА СИТУАЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ОБЩИНА „МАРИЦА“, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ
НАСТОЯЩАТА ДОКЛАДНА.
РЕШЕНИЕТО СЕ ОБНАРОДВА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.
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: Поради възникнало инвестиционно намерение на собственици
на земеделски земи в землището на с.Калековец, Общински съвет „Марица“
намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
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 №196
Взето с протокол № 6 от 17.05.2016 г.
ОТНОСНО: Разрешение изработване проект на ПУП – План за улична
регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП –
Парцеларен план (ПП) на поземлен имот с идентификатор № 78080.84.14 в м.”Две
могили” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска
област представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението
съобразно изискванията на ЗОЗЗ.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, в съответствие с чл.
124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане
на Закона за опазване на земеделските земи
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване изменение на ПУП
– План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и
ПУП – Парцеларен план (ПП), Пловдивска област, съгласно чл. 108, ал. 5, чл. 110,
ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 5 от ЗУТ на земеделска земя, за провеждане на процедура по
промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ, в обхвата на
поземлен имот с идентификатор № 78080.84.14 в м.”Две
могили” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска
област за изграждане на обект за
Производствени и складови дейности, обществено и делово обслужване
план за улична регулация, план за регулация и застрояване, парцеларен план
на елементи на техническата инфраструктура
Поземлен имот с идентификатор № 78080.84.14 в м.“Две могили” по
кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област попада по
Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 179-Смф
(смесена многофункционална устройствена зона) с нетни устройствени показатели
Пз<50%, Кинт <1,0, Поз>40% и височина на застрояване до 10 м.
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 1
от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба
№8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и Наредба
№7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с теренните
дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да изследват да
отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и в процедура на

изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по отношение съгласуваност на проектите
във всички части.
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ.
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на чл.
18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на държавен
здравен контрол.
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова
извадка от кадастралната карта в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и
чл. 63 от ЗУТ, след Решение на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на
площадка и трасета при спазване на следните изисквания:
С план схемите за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура да
се определят и сервитутните им ивици, да се представят трасировъчни данни и
площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива.
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м.
Проектите
да се съгласува със съответните администрации, а при
необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.
Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План за
регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление поставено
на определените за това места в сградата на общината и се публикуват на интернет
страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл. 124б, ал. 2 от
ЗУТ.
МОТИВИ: Във връзка с осъщестяваване на инвестиционно намерение,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 197
Взето с протокол № 6 от 17.05.2016 г.
ОТНОСНО: Програма за насърчаване използването на възобновяеми
енергийни източници за периода 2016-2020г. на община „Марица“.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 9 от Закона за енергията
от възобновяеми източници.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Приема Програма за насърчаване използването на възобновяеми
енергийни източници за периода 2016-2020г. на Община „Марица“.
МОТИВИ: В съотвествие н Национален план за действие за енергията от
възобновяеми източници, чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от
възобновяеми източници, кметове на общини разработват общински програми за
използването на енергия от възобновяеми източници на биогорива. Основна цел
на програмите е насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници. Реализацията на този процес се постига чрез определяне на
възможните дейности, мерки и инвестиционни намерения на общината. Ето защо
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 198
Взето с протокол № 6 от 17.05.2016 г.
ОТНОСНО: Отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на
Община „Марица“ на СНЦ „Местна инициативна група-община Марица” за
осигуряване на финансов ресурс за управление на Стратегията за местно
развитие, която е с период на действие от 2016г. до 2023г.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.104 ал.1 т.5 от Закона за
публичните финанси
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Община „Марица“ предоставя за срок от една година безлихвен заем в
размер до 50 000лв. от бюджета на общината на СНЦ „Местна инициативна
група-община Марица”, регистрирано по фирмено дело 55 от 2016г. за
осигуряване на финансов ресурс за управление на Стратегията за местно развитие
, която е с период на действие от 2016г. до 2023г.
2. Упълномощава Кмета на община „Марица” да подпише договор за
предоставяне на безлихвен заем при условията на настоящето решение.
МОТИВИ: МИГ не разполага със самостоятелен финансов ресурс в
изискуемия размер, което препятства възможността му да представи изискуемия
документ „Документ, доказващ наличие на финансов ресурс за управление на
стратегията“, а това от своя страна ще намали неговата конкурентноспособност
при кандидатстването му за одобряване на Стратегията за местно развитие. Ето
защо Общински съвет «Марица» намира решението за целесъобразно.

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

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 199
Взето с протокол № 6 от 17.05.2016 г.
ОТНОСНО: Промяна на числеността и структурата на Дейност „Общинска
администрация” при Община „Марица” – област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Увеличава общата численост на дейност „Общинска администрация”, от
121,5 щ. бр. на 127 щ. бр. считано от 13.06.2016 г., съгласно Приложение № 1.
Увеличението е с 5,5 щ. бр. дофинансирани с местни приходи.
2. Общинският съвет утвърждава структурата на Община „Марица”
съгласно Приложение № 2.
3. Възлага на кмета на Община „Марица” да отрази в длъжностното
разписание промените в числеността и структурата на общината съгласно
Приложение № 1 и Приложение № 2.
МОТИВИ: След направен анализ на действащата структура на общинската
администрация, се преразгледаха функциите на персонала и се направи оценка на
натоварването на дирекциите и служителите във връзка с увеличаване обема на
работа и организация на изпълнението в Общината. Ето защо Общински съвет
«Марица» намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
28
Гласували
28
За
19
Против
7
Въздържали се
2

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 17.05.2016 г.
ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-община Марица“.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската
собственост, , чл.39, ал.4 Закона за общинската собственост, чл.74, ал.4 и чл.102
от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на община „Марица”–област Пловдив във връзка с изпълнението на изискванията
на Наредба 22/15.12.2015г. на Министерство на земеделието и храните за
условията и реда за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.).
След проведено поименно

гласуване Общински съвет “Марица” реши:

1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив учредява безвъзмездно
право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група община „Марица“, представлявано от Гергана Титюкова - Председател на УС,
върху следния недвижим имот:
1 (първи) етаж от сграда с идентификатор № 35300.502.413.5, с предназначение
„Заведение за социални грижи“, с обща площ в размер на 252 кв.м., разположена
в ПИ № 35300.502.413 с НТП „За друг обществен обект, комплекс“ по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, област Пловдив,
одобрена със Заповед № РД-18-13/2008 г. на Изп. директор на АГКК-София, изм.
със Заповед № КД-14-16-1413/05.11.2009 г. на Началника на СГКК-Пловдив, в
едно с оборудвани работни места и компютри, съответстващи на 2 броя
осигурени служители, в това число принтер. Помещението е с възможност за
обособяване на
А)Работни помещения (офис) за осигурените служители на МИГ, както
следва:
-работна стая за изпълнителен директор
-работна стая за експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР
Б)Зала за провеждане на срещи и заседания
В)Помещение за архив
Етажът разполага със санитарни помещения и рампа за хора с увреждания от
тротоара за сградата до фоайето на първи етаж с осигурен достъп до всички

помещения на МИГ.
2. Определя срок за правото на ползване върху недвижимия имот,
подробно описан в т.1, в едно с оборудвани работни места и компютри,
съответстващи на 2 броя осигурени служители, в това число принтер за нуждите
на МИГ-община Марица до 30 септември 2023г. или до приключване на
дейностите по изпълнение на Стратегия за местно развитие.
Срокът за ползване на предоставеното имущество е до първо настъпилото
събитие от изброените.
3. Възлага на Кмета на община „Марица” да проведе процедура по реда
на ЗУТ относно промяна на предназначението на сграда с
идентификатор № 35300.502.413.5, от „Заведение за социални грижи“ в
„Административна сграда“, с оглед обстоятелството, че сградата не се
използва по предназначение и с цел осигуряване дейността на МИГобщина Марица.
4.1.Възлага на Кмета на община „Марица” да подпише договор за
безвъзмездно право на ползване съобразно настоящето решение, като
първоначално договорът бъде подписан със срок за ползване както следва:
до промяната на предназначението на обекта, съгласно т.3 от настоящото
решение .
4.2.След промяната предназначението на сградата, договор за
безвъзмездно право на ползване да се сключи със срок за ползване,
съгласно т.2 от настоящото решение.
5. Ползвателят няма право да преотстъпва за ползване, да ползва
съвместно по договор с трети лица или да отдава под наем имуществото,
предмет на настоящото решение.
МОТИВИ: Местната власт като публичен партньор е задължителен
участник в сформирането и дейността на Местната инициативна група.
В тази връзка Община Марица следва да подпомогне с помещение и
оборудване първоначалната дейност на МИГ и създаването на капацитет на
организацията. Ето защо Общински съвет „Марица" намира решението за
целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
28
28
28
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 № 201
Взето с протокол № 6 от 17.05.2016 г.
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 175, взето с протокол №5 от
26.04.2016г на Общински съвет „Марица“, относно предоставяне на еднократна
финансова помощ на деца сираци абитуриенти, без един или двама родители с
постоянен адрес в община „Марица”.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1 от
ЗДДФЛ и писмо вх. № 12-01-121(1) от 10.05.2016г на Национална агенция по
приходите.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 175, взето с протокол №5
от 26.04.2016г, което придобива следното съдържание:
Общински съвет „Марица” определя еднократна финансова помощ в размер на
334 лв /триста тридесет и четири лева/ на деца сираци абитуриенти през 2016
година с постоянен адрес в община „Марица”, без един или двама родители, по
списъци предоставени от кметовете на кметства.
МОТИВИ: В чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ е предвидено, че облагаеми по този закон са
доходите от всички източници, придобити от данъчно задължените лица през
данъчната година. Паричните доходи, попадащи в обхвата на чл.35 от ЗДДФЛ, се
облагат с авансов данък на основание чл.44а от ЗДДФЛ, като данъчната ставка е
10 на сто. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за
целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 202
Взето с протокол № 6 от 17.05.2016 г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на
средства за пътуване до гр. Пловдив на ученици от социално слаби семейства или
сираци.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 1 т. 6 и ал.2 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” отпуска ежемесечна финансова помощ под
формата на средства за пътуване срещу представена фактура за транспортна
услуга през учебната 2015/2016г на 1. Нина Георгиева Генова и 2. Илиян
Мартинов Войтишев
МОТИВИ: Лицата отговарят на необходимите изисквания за отпускане на
еднократна финансова помощ и са предоставили необходимият набор от
документи. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за
целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 203
Взето с протокол № 6 от 17.05.2016 г.
ОТНОСНО: Предложение за актуализация бюджета на Община „Марица” за
2016 г.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от Закона за
публичните финанси и във връзка с т.24 от ДДС №15/21.12.2015 г. на МФ
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Актуализира бюджета на Община „Марица” за 2016 г., както следва:
/ лева /
№
по
ред

§§
с-но
ЕБК

1

72-01

2

61-02

Източник на финансиране, наименование
на прихода
П Р И Х О Д И - МЕСТНИ
предоставени средства по временна
финансова помощ (-)
трансфери между бюджети - предоставени
трансфери (-)

Всичко
/лева/
0
-50 000
+50 000

МОТИВИ: Предложените промени в приходната част на бюджета са във
връзка с докладна записка вх. № ОбС-199/05.05.2016 г., относно предоставяне от
общината на заемообразни средства на СНЦ „Местна инициативна група-община
Марица“ за осигуряване на финансов ресурс за управление на стратегията за
местно развитие, която е с период на действие от 2016г. до 2023г.
Настоящата актуализация не променя рамката на бюджета. Извършват се
промени между приходни параграфи.
Общински съвет «Марица» намира решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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