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 № 73
Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление и
стопанисване на общинските пътища на територията на Община „Марица“
ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за нормативните актове,
чл.23, чл.52, чл.53 и чл.54 от Закона за пътищата и чл.79, във връзка с чл.76, ал.3 от
Административно-процесуалния кодекс.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Глава „Шеста“
Административно наказателни разпоредби от Наредба за управление и
стопанисване на общинските пътища на територията на Община „Марица“
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление и
стопанисване на общинските пътища на територията на Община „Марица“
Глава Шеста
Административнонаказателни разпоредби
§ 1. Чл. 61 се изменя, както следва:
Чл.61 (1) Наказват се с глоба от 200 до 500 лв. физически лица, които
извършват или разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на
пътя.
1. изсичане и изкореняване на дървета и храсти, косене на трева и бране на
плодове без разрешение на администрацията, която управлява пътя:
2. паша на добитък и опожаряване на растителност:
3. движение с непочистени от кал машини;
4. превозване на мокри товари, с което се овлажнява платното за движение;
5. превоз на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното
разпиляване;
6. поставяне и складиране на материали, които не са свързани с експлоатация
на пътя:
7. влачене на дървета и други предмети:
8. движение с верижни машини, освен при снегопочистване.
(2) При повторно нарушение по ал.1 глобата е от 500 до 1 000 лв.
§ 2. Чл. 62 се изменя, както следва:
Чл.62. (1) Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не
представлява престъпления, физически лица, нарушили разпоредбите за забраната
за строителство в ограничителните зони и извършване на действия извън

специалното ползване, както и нормалното функциониране на водоотводните
съоръжения или които извършват или наредят да бъдат извършени следните
дейности:
1. нанасят на повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и
принадлежностите на пътя;
2. движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари
без разрешение на собственика или общинската администрация;
3. разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда,
извършващи в обхвата на пътя;
4. извършване в обхвата на пътя:
а) дейности застрашаващи безопасността на движението или използване на
пътищата извън тяхното предназначение;
б) дейност, предизвикваща прекъсване, отклоняване или спиране на
движението.
5. извършване в обхвата на пътя без разрешение на администрацията,
управляваща пътя, на:
а) строителни и ремонтни работи по пътищата извън границите на
урбанизираните територии и в населените места без регулационен план:
б) прокарване на нови и ремонт на съществуващи телеграфни, телефонни,
електропроводни, въжени и други линии, кабели, продуктопроводи, водопроводи,
напоителни и други канали;
в) откриване на нови и ремонт на съществуващи крайпътни обекти за
обслужване на пътници и превозни средства и изграждане на пътни връзки към
тези обекти или към съседните имоти:
г) изграждане на рекламни съоръжения и поставяне на рекламни материали;
6. разкриване на кариери на разстояние, по- малко от 300 м. от оста на пътя и
на по- малко от 1000 м. от мостовете, без разрешение на общинската
администрация.
(2) При повторно нарушение по ал 1 глобата е от 2000 до 7 000 лв.
(3) При нарушения по ал.1 т.4 и т. 5, Кметът на Общината уведомява писмено
Районна Дирекция за национален строителен контрол с искане за незабавно
спиране на строителните работи.
§ 3. Чл. 63 се изменя, както следва:
Чл.63. (1) В случаите, когато нарушенията по чл.61 са извършени от
юридически лица и търговци, регистрирани по реда на Търговския закон, се налага
имуществена санкция в размер от 1 000 до 5 000 лв., а при нарушения по чл.62 – в
размер от 3000 до 8000лв.
2) При повторно нарушение по чл.61 имуществена санкция в размер от 2 000 до 7
000 лв., а по чл.62 – в размер от 4 000 до 12 000лв.
(3) Работодателят е отговорен солидарно с работника или служителя за
причинените от тях щети.
§ 4. Наредбата е приета с Решение № 73, взето с Протокол № 4 от
28.03.2017г. на Общински съвет „Марица”.

МОТИВИ: С решение № 117, взето с протокол № 5 от 27.05.2014 г. на
общински съвет „Марица” е приета Наредба за управление и стопанисване на
общинските пътища на територията на Община „Марица“. Във връзка с изменения
в Закона за пътищата – увеличение на размера на глоби на физически лица и
имуществени санкции на юридически лица, се налага необходимостта да се
изменят „Административноправните разпоредби“ от приетата Наредба за
управление и стопанисване на общинските пътища на територията на Община
„Марица“
и
да
се
приведе
в
съответствие
с
Глава
Осма
„Административнонаказателни разпоредби“ на Закона за пътищата.
Към настоящия момент в глава Глава - „Административно наказателни
разпоредби“, на „Наредба за управление и стопанисване на общинските пътища на
територията на Община Марица“, приетите наказания за административни
нарушения по чл.61, ал.1 на физически лица е с глоба от 50 до 500 лв. Същите
нарушения, представляват административни нарушения по смисъла и на Закона за
пътищата по чл.52, ал.1, за които предвиденото наказание е глоба от 200 до 500 лв.;
За административни нарушенията по чл.62, ал.1 и ал.2 на Наредбата,
приетите наказания на физически лица е с глоба от 500 до 1000 лв. При повторно
нарушение по ал.1 глобата е от 1000 лв. до 3000 лв., като същите нарушения,
представляват административни нарушения по смисъла и на Закона за пътищата по
чл.53, ал.1 , за които предвиденото наказание е глоба от 1000 лв. до 5000 лв., а при
повторно нарушение, глобата е от 2000 лв. до 7000 лв.
Съгласно нашата Наредба, е предвидено в чл.63 – В случаите, когато на
нарушенията по чл.61 и чл.62 са извършени от юридически лица и търговци,
регистрирани по реда на Търговския закон, се налага имуществена санкция от 1 000
до 5 000 лв., а при повторно нарушение от 2 000 до 7000 лв. Същите нарушения,
представляват административни нарушения по смисъла и на Закона за пътищата по
чл.54, ал.1, за които предвиденото наказание - имуществена санкция в размер от 1
000 до 5 000 лв., а при нарушения по чл.62 от Наредбата – в размер от 3000 до 8000
лв. При повторно нарушение по чл.61 от Наредбата, имуществена санкция в размер
от 2 000 до 7 000 лв., а по чл.62 от Наредбата – в размер от 4 000 до 12 000лв.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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26
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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 № 74
Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” –
област Пловдив за 2017 година”.
ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4 б от Правилника за
организацията и дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 9 от Закон за общинската
собственост.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема предложените актуализация,
изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2017 година”, както
следва:
1. В раздел „III. По предложения от кметски съвети, кметове на населени
места и общинска администрация за започване на процедура за продажба по чл.35
от ЗОС.
За с. Радиново се добавя:
ПИ 501.210 НТП Ниско застрояване (до 10 м )

- 686 кв.м.

За с. Строево се добавя:
ПИ № 38.1 НТП Нива с площ 844 кв.м.
2. От раздел VI. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а от ЗОС.

За с. Войсил се добавя:
ПИ 501.621 НТП Незастроен имот за жил.нужди -

719 кв.м.

ПИ 501.622 НТП Незастроен имот за жил.нужди -

770 кв.м.

За с. Радиново отпада:
ПИ 501.210 НТП Ниско застрояване (до 10 м )

- 686 кв.м.

3. 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“

За с. Граф Игнатиево се добавя:
ПИ № 501.1749 НТП "За друг обществен обект, комплекс" с площ 201 кв.м.
4. В раздел „VІІ. Свободни терени и помещения – общинска собственост за
отдаване под наем“
За с. Рогош се добавя
Част от УПИ VII – Администрация и ресторант, от кв. 25, съответстваща на ПИ №
62858.501.174, за разполагане на „Павилион за продажба на промишлени стоки (спално
бельо и текстил)“
За с. Ясно поле се добавя
Част от ПИ № 87669.502.532 - публична общинска собственост, представляваща терен за
разполагане на преместваем обект – „Кафе автомат”, с площ за разполагане 0,50 кв.м
5. В Раздел VІІІ. Свободни общински имоти за отдаване под наем/аренда на
имоти, общинска собственост
б. А) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се предоставят за
стопанската 2017-2018 г. за общо ползване по землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи)
За с. Бенковски отпада:
населено
място

№ на имот
пасища

№ на имот
ливади

кв.м.

кв.м.

Стопанисвано
от общината

№ на имот
пасища

кв.м.

№ на имот
ливади

кв.м.

№ на имот
ливади

кв.м.

Стопанисвано
от общината

№ на имот
пасища

кв.м.

№ на имот
ливади

кв.м.

№ на имот
ливади

кв.м.

Стопанисвано
от общината

№ на имот
пасища

кв.м.

№ на имот
ливади

кв.м.

с. Бенковски
03839.44.12

2138

03839.34.297

2288

За с. Радиново се добавя:
населено
място

№ на имот
пасища

кв.м.

с. Радиново
61412.15.22

1020

61412.15.41

2125

За с. Радиново отпада:
населено
място

№ на имот
пасища

кв.м.

с. Радиново
61412.23.4

5958

За с. Царацово отпада:
населено
място

№ на имот
пасища

№ на имот
ливади

кв.м.

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. Царацово
78080.93.267

562

За с. Ясно поле се добавя:
населено
място
с. Ясно
поле

№ на имот
пасища
87669.1.9 част
от 30000 м2 в
североизточната
част свободни

кв.м.

№ на имот
ливади

30000

МОТИВИ: С годишната програма Община „Марица” се стреми, както да
покрие всички нормативни изисквания по управление на общинската собственост,
така и да увеличи в значителна степен ефективността и прозрачността на
управлението на своята собственост и 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.

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

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 75

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 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 2017-2018 година), приети и утвърдени с Решениe № 5, взето с
протокол № 2 от 26.01.2017 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1,т. 8 и т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4 б от
Правилника за организацията и дейността на общински съвет „Марица”, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в съответствие с
изискванията на чл. 37 и; чл. 37 к и чл. 37 о от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи; чл. 121 и чл. 121 а от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица“ и за
целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
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 2017-2018 година), приети и утвърдени с Решениe № 5, взето с
протокол № 2 от 26.01.2017 г., както следва:
1. В б. А) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се
предоставят за стопанската 2017-2018 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. Бенковски отпада:
населено
място

№ на имот
пасища

кв.м.

№ на имот
ливади

кв.м.

Стопанисвано
от общината

№ на имот
пасища

кв.м.

№ на имот
ливади

кв.м.

№ на имот
ливади

кв.м.

Стопанисвано
от общината

№ на имот
пасища

кв.м.

№ на имот
ливади

кв.м.

с. Бенковски
03839.44.12

2138

03839.34.297

2288

За с. Радиново се добавя:
населено
място

№ на имот
пасища

кв.м.

с. Радиново
61412.15.22

1020

61412.15.41

2125

За с. Радиново отпада:
населено
място

№ на имот
пасища

кв.м.

№ на имот
ливади

кв.м.

Стопанисвано
от общината

№ на имот
пасища

кв.м.

№ на имот
ливади

кв.м.

№ на имот
ливади

кв.м.

Стопанисвано
от общината

№ на имот
пасища

кв.м.

№ на имот
ливади

кв.м.

№ на имот
ливади

кв.м.

Стопанисвано
от общината

№ на имот
пасища

кв.м.

№ на имот
ливади

кв.м.

с. Радиново
61412.23.4

5959

За с. Царацово отпада:
населено
място

№ на имот
пасища

кв.м.

с. Царацово
78080.93.267

562

За с. Ясно поле се добавя:
населено
място
с. Ясно
поле

№ на имот
пасища
87669.1.9 част
от 30000 м2 в
североизточната
част свободни

кв.м.

30000

МОТИВИ: Поради приключили и прекратени договори за наем; предстоящи
и извършени процедури по промяна начина на трайно ползване на общински
поземлени имоти с начин на трайно ползване „Пасище“, 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 № 76

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 17806.501.596, частна общинска
собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална
карта и кадастрални регистри на с. Граф Игнатиево, 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 № 17806.501.596, с площ по кадастрална скица 724 кв.м., трайно
предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско
застрояване (до 10 м)“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф
Игнатиево, Община „Марица”, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-184/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с административен
адрес: с. Граф Игнатиево, област Пловдив, ул. „Любен Каравелов“, № 4,
съответстващ на УПИ ХVІ-566 от кв. 53 по действащия регулационен план,
одобрен със заповед № ИК-663/02.06.1987 година, актуван с акт за частна
общинска собственост № 2806/27.02.2017 година, надлежно вписан в Служба по
вписванията – гр.Пловдив на собствениците на еднофамилна жилищна сграда с
идентификатор 17806.501.596.1 със ЗП 67 кв.м., както следва:
1.1 ½ идеална част от № 17806.501.596 на Рада Георгиева Галунска,
постоянен адрес: с. Граф Игнатиево, област Пловдив, ул. „Любен Каравелов“, № 4;
1.2 ½ идеална част от № 17806.501.596 на Христо Иванов Галунски,
с постоянен адрес: гр. Пловдив, ЖК Тракия, бл. 292, вх. А, ет.6.
2. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена от
лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер
5792,00 (пет хиляди седемстотин деветдесет и два) лева, (по 8,00 лева/кв.м.)
без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата
4344,00 (четири хиляди триста четиридесет и четири) лева, (по 6,00
лева/кв.м.) без ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.
Данъчната оценка на поземлен имот № 17806.501.596 е 3424,50 (три хиляди
четиристотин двадесет и четири лева и 50 ст.) лева.

3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху
разходите са за сметка на купувачите 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: Във връзка с осигуряване приходната част на бюджета на
Община „Марица“, Общински съвет намира решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
26
Гласували
26
За
24
Против
0
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 № 77
Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
17806.501.1694 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Граф
Игнатиево, Община “Марица”- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС
и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена
от лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 142
800 (сто четиридесет и две хиляди и осемстотин лева, по 10,00 лв./кв.м. без ДДС),
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата в размер на 171 372
лева с ДДС (сто седемдесет и една хиляди триста седемдесет и два лева, по 12,00
лв./кв.м. с ДДС), като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши
продажба на поземлен имот № 17806.501.1694 с площ 14281 кв. м., с трайно
предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП „За търговски обект,
комплекс“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево,
Община „Марица”, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г.
на Изпълнителния директор на АГКК-София, изм. със Заповед № КД-14-16373/15.03.2011 г. на Началника на СГКК- Пловдив, съответстващ на УПИ ІІ-1694пазар за производители на селскостоп. продукция от кв. 82, при граници и съседи:
ПИ № 17806.501.1265, ПИ № 17806.501.955; ПИ № 17806.501.1714, ПИ №
17806.19.301, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1454/21.03.2011
г., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив за сумата 171 372 лева
с ДДС (сто седемдесет и една хиляди триста седемдесет и два лева, по 12,00
лв./кв.м. с ДДС).
Данъчна оценка на имота е в размер на 58767,70 (петдесет и осем хиляди
седемстотин шестдесет и седем лева и седемдесет 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 171 372 лева с ДДС (сто седемдесет и една хиляди триста
седемдесет и два лева, по 12,00 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 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 при специални условия, а именно: Купувачът се
задължава да предприеме действия по установяване на точното местоположение
на съществуващата подземна инфраструктура (кабели, ВиК съоръжения),
преминаваща през имота. При необходимост от изместването й, същото да
извърши за собствена сметка на основание чл.73 от ЗУТ, преди влизане в сила на
разрешение за строеж за инвестиционен проект.
7. При сключване на договора за покупко – продажба горното да се запише
като прекратително условие.
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
25
Гласували
25
За
16
Против
4
Въздържали се
5

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 № 78/п/

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
17806.501.1749 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Граф
Игнатиево, Община “Марица”- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.3 от ЗОС
и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на ПИ №
17806.501.1749, изготвена от лицензирани оценители на „Пловдивинвест - 21” АД,
гр. Пловдив в размер 8 040,00 лева, без ДДС (осем хиляди и четиридесет лева, без
ДДС), по 40,00 лв/кв.м., без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и
определя сумата в размер на 10 050,00 (десет хиляди и петдесет лева, с ДДС), по
50,00 лв/кв.м., с ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се
извърши продажба на поземлен имот № 17806.501.1749, съответстващ на УПИ
ІІ-501.1749-ОДО, кв.93,
с площ
201 кв.м., с трайно предназначение
"Урбанизирана територия" и НТП "За друг обществен обект, комплекс" по
кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф Игнатиево, област Пловдив,
одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на Изп. директор на АГКК София, изменени със Заповед № КД-14-16-1828/08.11.2013 год. на
Н-ка на СГКК-Пловдив, образуван от делба на УПИ І-501.1720-зеленина,
паркинг, ОДО, кв.93, на собственика на едноетажна сграда с идентификатор №
17806.501.1749.1, със застроена площ 40 кв.м, с предназначение селскостопанска
сграда, Димитър Борисов Димитров, с постоянен адрес: гр. Пловдив, бул.
„България“, № 74, ет.4, ап.45, за сумата 10 050,00 (десет хиляди и петдесет лева,
с ДДС), по 50,00 лв/кв.м., с ДДС.
Данъчната оценка на поземлен имот № 17806.501.1749 е 950,70
(деветстотин и петдесет лева и 70 ст.) лева.
3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху
разходите са за сметка на купувачите 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: Във връзка с това, че има проявен интерес за закупуване и
придобиване правото на собственост на общинския поземлен имот с
предназначение селскостопанска аптека, който имот е включен в годишната
„Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община „Марица” за 2017 година” в раздел IV„Продажба на имоти, частна
общинска собственост на собственка на законно построена върху нея сграда без
търг или конкурс по ред, определен в наредбата по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС,
като имот, за който общината има намерение да открие процедура за продажба и
с оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината, Общински съвет
„Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
24
Гласували
24
За
20
Против
0
Въздържали се
4

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 № 79

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Приемане на решение за отдаване под наем на част от
oбщински имот, представляващ терен за разполагане на преместваем обект „Павилион за закуски и навес към него” в ПИ № 73242.501.785, по КК и КР на с.
Труд съответстващ на УПИ II – Парк, поликлиника и кметство, от кв. 36, по плана
на с. Труд, Община „Марица“ – област Пловдив.
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 Закона за общинската
собственост, във вр. чл. 50 от НПУРОИ на Община „Марица” и чл. 5, ал. 1 и чл. 11
ал. 2 от НРУППОТДОДТ на Община “Марица”, вр. с одобрена и влязла в сила
схема за временно разполагане на преместваем обект.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” дава съгласие за отдаване под наем за срок от
10 /десет/ години на:
Част ПИ № 73242.501.785, съответстващ на УПИ II – Парк, поликлиника и
кметство, от кв. 36, по плана на с. Труд, Община „Марица“ – област Пловдив,
целият с площ от 10236 кв.м, с трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с
административен адрес на имота: с. Труд, п.к. 4199, ул. “Никола Петков”, № 11, по
КК и КР на с. Труд, Община “Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед
№ РД 18-76/20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, за
разполагане на преместваем обект – „Павилион за закуски и навес към него”, с
обща площ за разполагане 50,60 кв.м., съгласно одобрена и влязла в сила схема за
разполагане, приета с Решение № 9, взето с Протокол № 36 от 18.11.2016 г. на
ЕСУТ при Община “Марица” и одобрена от Директора на д-я УТ на Община
“Марица” на основание чл.142, ал. 6, т.1, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и
НРУППОТДОД и от Общински съвет на Община “Марица” с Решение № 435,
взето с Протокол № 13 от 15.12.2016 г., актуван с Акт за публична общинска
собственост № 14 от 23.03.2001 г.
ІІ. Приема и одобрява отдаването под наем да се извърши съгласно раздел II.
Критерии при определяне размера на наемните цени, т. II.3 от приетата от
Общински съвет „Марица“ от Методика за определяне на началния размер на
наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица”

и тарифата към нея, при начална месечна наемна цена в размер на 1.50 лв. /един лев
и петдесет стотинки/ за кв.м. без ДДС или 75.90 лв. /седемдесет и пет лева и
деветдесет стотинки / без ДДС за 50,60 кв.м.
IIІ. Отдаването под наем на описаната в т. І част от имот – публична
общинска собственост да се извърши чрез провеждане на публичен явен търг по
реда на Глава Шеста „Провеждане на публични търгове и публично оповестени
конкурси“, раздел втори „Търгове“ от НПУРОИ на Община „Марица“.
ІV. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да организира
и проведе търга за отдаване под наем и сключи наемния договор, съобразно
действащото законодателство.
МОТИВИ: Във връзка с осигуряване приходната част на бюджета,
Общински съвет „Марица“ намира решенето 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 № 80

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем, за срок от 2 /две/
години, на част от oбщински имот, представляващ терен за разполагане на
преместваем обект - „Кафе автомат” в ПИ с идентификатор №87669.502.532, по КК
и КР на с. Ясно поле, пред УПИ ХV – 548 /съответстващ на ПИ №87669.502.548 по
КК и КР/, от кв. 31, по плана на с. Ясно поле, Община „Марица“ – област Пловдив.
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 Закона за общинската собственост, във
вр. чл. 50 от НПУРОИ на Община „Марица” и чл. 5, ал. 1 и чл. 11 от
НРУППОТДОДТ на Община “Марица”, вр. с одобрена и влязла в сила схема за
временно разполагане на преместваем обект.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие да се отдаде
под наем, за срок от 2 /две/ години, част от oбщински имот, представляваща терен
за разполагане на преместваем обект - „Кафе автомат” в ПИ с идентификатор
№87669.502.532, по КК и КР на с. Ясно поле, пред УПИ ХV – 548 /съответстващ на
ПИ №87669.502.548 по КК и КР/, от кв. 31, по плана на с. Ясно поле, Община
„Марица“ – област Пловдив, както следва:
Част от общински имот, публична общинска собственост, представляващ
терен за разполагане на преместваем обект – „Кафе автомат”, с площ за
разполагане 0,50 кв.м., съгласно одобрена схема, приета с Решение № 8, взето с
Протокол № 36 от 18.11.2016 г. на ЕСУТ при Община “Марица” и одобрена от
Директора на д-я УТ на Община “Марица” на основание чл.142, ал. 6, т.1, във
връзка с чл. 56 от ЗУТ и НРУППОТДОДТ.
Теренът представлява част от ПИ № 87669.502.532, целият с площ от 7613
кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно
ползване: За второстепенна улица, с административен адрес на имота: с. Ясно поле,
п.к. 4139, ул. “1-ва”, по КК и КР на с. Ясно поле, Община “Марица” – област
Пловдив, одобрени със Заповед № РД 18-63/19.10.2007 г. на Изпълнителния
директор на АГКК – София.
ІІ. Отдаването под наем на описаният в т.І. имот да се извърши чрез
провеждане на публичен явен търг, като началната тръжна месечна наемна цена е в
размер на 16.00 лв. /шестнадесет лева/ за кв.м. без ДДС или 8.00 лв. /осем лева/ без
ДДС за 0.50 кв.м., определена съгласно раздел II. Критерии при определяне
размера на наемните цени, т. II.3 от приетата от Общински съвет „Марица“,
Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и

терени общинска собственост на Община “Марица” и тарифата към нея.
Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната
месечната наемна цена при сключване на договора за наем.
ІІІ. Специфични условия на търга:
- Описаният в т.І. имот се отдава под наем, при условие, че се ползва единствено за
целта, за която се предоставя, а именно за разполагане на преместваем обект „Кафе-автомат”- като собствеността му не може да бъде придобивана по давност
или по друг начин, не може да се преотстъпва за ползване, да се ползва съвместно
по договор с трети лица, да се отдава под наем или да се пренаема. Поддържането и
текущите ремонти на отдадения под наем описан в т.І. имот се извършва от лицето,
на което е предоставен под наем, с грижата на добрия стопанин. Ако имотът по т.І
не се използва за това, за което е отдаден под наем, наемното отношение да бъде
прекратено;
- В търга за посочения обект могат да участват кандидати, които са
регистрирани като търговец съгласно Търговския закон и не са в процедура по
ликвидация или по несъстоятелност.
- Не се допускат до участие в търга лица, които имат парични задължения
към държавата или към общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на
задълженията.
- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на имота;
- Документи за допускане до участие в търга:
1. Заявление за участие по образец.
2. Заверено копие от документ за регистрация или единен идентификационен код
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК,
участниците в процедурата, прилагат в офертата си освен документа за регистрация
и удостоверение за актуално състояние.
3. Заверено копие от документ за самоличност на участниците, на представителя на
юридическото лице или едноличния търговец, когато участникът е юридическо
лице или едноличен търговец.
4. Заверено копие от Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса на
вписани обстоятелства – несъстоятелност и ликвидация.
5. Нотариално заверено пълномощно за участие в търг, ведно с упълномощаване за
сключване на договор (ако е необходимо), когато участникът се представлява от
лице, различно от лицата, имащи право на представителство, съгласно документите
му за регистрация.
6. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, съдържащо воля за
наемане на имота.
7. Удостоверение от банка с посочена банкова сметка за възстановяване на
внесените депозити за участие на нерегистрираните в търга кандидати и на
неспечелилите търга участници /оригинал/.
8. Заверено копие на Удостоверение от Национална агенция по приходите за
наличието или липсата на задължения към държавата.
9. Заверени копия на Удостоверения за наличието или липсата на задължения към:

- общината по седалище и адрес на управление на юридическото лице/едноличния
търговец;
- и към Община „Марица”.
10. Документ в оригинал /квитанция/ за внесен депозит за участие.
11. Заверено копие от документ за закупена тръжна документация.
12. Декларация по образец за запознат/а и съгласие:
- с условията на тръжната документация за провеждане и участие в търга ;
- с клаузите за приложения в тръжната документация проект на договор за отдаване
под наем на част от терен – общинска собственост.
13. Декларация по образец за извършен оглед на имота, заверена и подписана от
кметството на населеното място. Липсата на заверка на декларацията е основание
за недопускане на участника до търга.
ІV. Депозит за участие - 30% от началната тръжна месечна наемна цена.
V. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да предприеме
необходимите действия за откриване и провеждане на процедура по отдаване под
наем, за срок от 2 /две/ години на описания в т.І. имот - част от ПИ №
87669.502.532, чрез публичен явен търг при условията на т. І, ІІ, ІІІ, ІV 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 търга за отдаване под наем и сключи
наемния договор, съобразно действащото законодателство.
МОТИВИ: Във връзка с осигуряване приходната част на бюджета на
Община „Марица“, Общински съвет «Марица», намира решението за
целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 81

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез публичен
явен търг, за срок от 10 /десет/ години на част от oбщински имот, представляваща
терен за разполагане на преместваем обект - „Павилион за продажба на
промишлени стоки (спално бельо и текстил)” в частта от УПИ VII – администрация
и ресторант, от кв.25, по плана на с. Рогош, Община „Марица“ – област Пловдив,
съответстваща на ПИ № 62858.501.174, по КК и КР на с. Рогош.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 2, ал. 1; чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 от
Закона за общинската собственост, във вр. чл. 50 от НПУРОИ на Община
„Марица” и чл. 5, ал. 1 и чл. 11 от НРУППОТДОДТ на Община “Марица”, вр. с
одобрена и влязла в сила схема за временно разполагане на преместваем обект.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив дава съгласие да се отдаде
под наем за срок от 10 /десет/ години чрез публичен явен търг за разполагане на
преместваем обект - „Павилион за продажба на промишлени стоки (спално бельо и
текстил)” - част от ПИ № 62858.501.174 – публична общинска собственост по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община “Марица” област Пловдив, както следва:
Част от УПИ VII – администрация и ресторант, от кв.25, по плана на с.
Рогош, Община „Марица“ – област Пловдив, съответстваща на ПИ №
62858.501.174, по КК и КР на с. Рогош, целият с площ от 5844 кв.м, с трайно
предназначение на територията “Урбанизирана”, с начин на трайно ползване “За
друг обществен обект, комплекс”, с административен адрес на имота: с. Рогош, п.к.
4140, ул. “Васил Левски”, № 57, по КК и КР на с. Рогош, Община “Марица” –
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД 18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния
директор на АГКК – София, за разполагане на преместваем обект – „Павилион за
продажба на промишлени стоки (спално бельо и текстил)”, с площ за разполагане
22,00 кв.м., съгласно одобрена схема за временно разполагане, приета с Решение №
11, взето с Протокол № 36 от 18.11.2016 г. на ЕСУТ при Община “Марица” и
одобрена от Директора на д-я УТ на Община “Марица” на основание чл.142, ал. 6,
т.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и НРУППОТДОД и от Общински съвет на
Община “Марица” с Решение № 434, взето с Протокол № 13 от 15.12.2016 г.,
актуван с Акт за публична общинска собственост № 10 от 23.02.2001 г.

ІІ. Отдаването под наем на описаният в т.І. имот да се извърши чрез
провеждане на публичен явен търг, като началната тръжна месечна наемна цена е в
размер на 1.50 лв. /един лев и петдесет стотинки/ на кв.м. без ДДС или 33.00 лв.
/тридесет и три лева/ без ДДС за 22.00 кв.м., определена съгласно раздел II.
Критерии при определяне размера на наемните цени, т. II.3 от приетата от
Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на
наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица”
и тарифата към нея.
Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната
месечната наемна цена при сключване на договора за наем.
ІІІ. Специфични условия на търга:
- Описаният в т.І. имот се отдава под наем, при условие, че се ползва
единствено за целта, за която се предоставя, а именно за разполагане на
преместваем обект - „Павилион за продажба на промишлени стоки (спално бельо и
текстил)”- като собствеността му не може да бъде придобивана по давност или по
друг начин, не може да се преотстъпва за ползване, да се ползва съвместно по
договор с трети лица, да се отдава под наем или да се пренаема. Поддържането и
текущите ремонти на отдадения под наем описан в т.І. имот се извършва от лицето,
на което е предоставен под наем, с грижата на добрия стопанин. Ако имотът по т.І
не се използва за това, за което е отдаден под наем, наемното отношение да бъде
прекратено;
- В търга за посочения обект могат да участват кандидати, които са
регистрирани като търговец съгласно Търговския закон и не са в процедура по
ликвидация или по несъстоятелност.
- Не се допускат до участие в търга лица, които имат парични задължения
към държавата или към общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на
задълженията.
- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на имота;
- Документи за допускане до участие в търга:
1. Заявление за участие по образец.
2. Заверено копие от документ за регистрация или единен идентификационен код
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК,
участниците в процедурата, прилагат в офертата си освен документа за регистрация
и удостоверение за актуално състояние.
3. Заверено копие от документ за самоличност на участниците, на представителя на
юридическото лице или едноличния търговец, когато участникът е юридическо
лице или едноличен търговец.
4. Заверено копие от Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса на
вписани обстоятелства – несъстоятелност и ликвидация.
5. Нотариално заверено пълномощно за участие в търг, ведно с упълномощаване за
сключване на договор (ако е необходимо), когато участникът се представлява от
лице, различно от лицата, имащи право на представителство, съгласно документите
му за регистрация.

6. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, съдържащо воля за
наемане на имота.
7. Удостоверение от банка с посочена банкова сметка за възстановяване на
внесените депозити за участие на нерегистрираните в търга кандидати и на
неспечелилите търга участници /оригинал/.
8. Заверено копие на Удостоверение от Национална агенция по приходите за
наличието или липсата на задължения към държавата.
9. Заверени копия на Удостоверения за наличието или липсата на задължения към:
- общината по седалище и адрес на управление на юридическото лице/едноличния
търговец;
- и към Община „Марица”.
10. Документ в оригинал /квитанция/ за внесен депозит за участие.
11. Заверено копие от документ за закупена тръжна документация.
12. Декларация по образец за запознат/а и съгласие:
- с условията на тръжната документация за провеждане и участие в търга ;
- с клаузите за приложения в тръжната документация проект на договор за отдаване
под наем на част от терен – общинска собственост.
13. Декларация по образец за извършен оглед на имота, заверена и подписана от
кметството на населеното място. Липсата на заверка на декларацията е основание
за недопускане на участника до търга.
ІV. Депозит за участие - 30% от началната тръжна месечна наемна цена.
V. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да предприеме
необходимите действия за откриване и провеждане на процедура по отдаване под
наем за срок от 10 /десет/ години на описания в т.І. имот - част от ПИ №
62858.501.174, чрез публичен явен търг при условията на т. І, ІІ, ІІІ, ІV 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 търга за отдаване под наем и сключи
наемния договор, съобразно действащото законодателство.
МОТИВИ: Във връзка с осигуряване приходната част на бюджета на Община
„Марица“, Общинския съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 82

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно
ползване на поземлен имот № 78080.51.19 - 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.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и
ползването на земеделските земи.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна на
начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се промени
от „Пасище” в „За селскостопански, горски, ведомствен път ” на общински
поземлен имот, както следва:
- Поземлен имот с идентификатор № 78080.51.19 с обща площ от 0.783 дка,
с трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване
„Пасище“ в местността „Долни ливади“, при граници и съседи: ПИ №
78080.51.18; ПИ № 78080.51.3; ПИ № 78080.501.1157; ПИ № 78080.51.327; ПИ №
78080.51.311; ПИ № 78080.51.329; ПИ № 78080.51.315 -- 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, актуван с акт за общинска
собственост № 1649 от 05.12.2011 г.
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура по
промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен имот
в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и отразяване на промяната по реда на Наредба №
РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането
на кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена
от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13
Януари 2017г.)

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне
процедура по отразяване на промяната по реда на Закона за общинската
собственост.
МОТИВИ: Гореописаният имот е малък по квадратура и не се ползва от
населението за паша. В южната си част граничи с общински селскостопански път
с идентификатор № 78080.51.18, осъществяващ връзката на земеделските земи в
близост с населеното място, поради което се е превърнал в част от пътя.
Целесъобразно е да се обединят двата общински имота с цел оформяне на
достатъчно широк местен път.Ето защо, Общинският съвет намира решенито за
целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
29
Гласували
29
За
21
Против
6
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 № 83

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на
собствеността от публична в частна общинска собственост на ПИ № 69874.35.37,
образуван от поземлен имот с идентификатор № 69874.35.26, публична общинска
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево,
Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-82 от
05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската 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 № 69874.35.37,
образуван от поземлен имот с идентификатор № 69874.35.26 с площ от 1.145 дка,
с трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване
„Изоставена орна земя“ в местността „Капсидата“, при граници и съседи: ПИ №
69874.35.6; ПИ № 69874.35.15; ПИ № 69874.35.38; ПИ № 69874.38.3; ПИ №
69874.38.2; ПИ №69874.38.12; ПИ № 69874.38.1; ПИ № 69874.35.4; ПИ №
69874.35.21 и ПИ № 69874.35.5 - публична общинска собственост по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево, Община „Марица“област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-82 от 05.12.2007 г. на
Изпълнителния директор на АГКК, актуван с Акт за публична общинска
собственост № 2805 от 24.02.2017 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 е 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, Общинския съвет намира решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 84

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване
на поземлен имот с идентификатор № 66915.26.91, образуван от поземлен имот с
идентификатор № 66915.26.88 - 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 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и дейността на
общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 78 а от
Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна на
начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се промени от „За
селскостопански, горски, ведомствен път“ в „Изоставена орна земя“ на общински
поземлен имот, както следва:
- Поземлен имот с идентификатор № 66915.26.91, образуван от поземлен имот с
идентификатор № 66915.26.88, с площ от 1448 кв.м., с трайно предназначение на
територията „Земеделска” и с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски,
ведомствен път“ в местността „Елешиците“, при граници и съседи: ПИ № 66915.26.58;
ПИ № 66915.26.92; ПИ № 66915.26.46; ПИ № 66915.26.1 и ПИ № 66915.26.89 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 - публична общинска собственост, за който съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за
общинската собственост не се съставя акт за общинска собственост.
ІІ. Промяната на начина на трайно ползване на общинския поземлен имот по т. І. да
се извърши под условие, а именно: След изготвяне на проект върху ПИ № 66915.26.58 с
начин на трайно ползване „Напоителен канал“-публична общинска собственост по
ККиКР на с. Скутаре, към ПИ № 66915.26.92, образуван от поземлен имот с
идентификатор № 66915.26.88 и ПИ № 66915.27.29, двата имота с начин на трайно
ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“– публична общинска собственост
по ККиКР на с. Скутаре, да се изгради съоръжение за преминаване на селскостопанска
техника за обслужване на прилежащите земеделски земи.
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура по промяна на
начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен имот в съответствие с
чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и отразяване на промяната по реда на Наредба № РД-02-20-5 от 15

Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от министъра на регионалното
развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017г.).
ІV. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община
„Марица” след влизане в сила на решението по т.ІІІ. да започне процедура по
отразяване на промяната по реда на Закона за общинската собственост.

МОТИВИ: Във връзка с инвестиционно намерение, с цел за закупуване и
изграждане на пътна връзка, което ще допринесе и до увеличаване на приходната част на
общинския бюджет, Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 85

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно
ползване на поземлен имот № 78080.135.5, 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.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и
ползването на земеделските земи.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна на
начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се промени
от „Пасище” в „Изоставена орна земя ” на общински поземлен имот, както
следва:
- Поземлен имот с идентификатор № 78080.135.5 с обща площ от 0.986 дка,
с трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване
„Пасище“ в местността „Ганеви брести“, при граници и съседи: ПИ №
78080.140.92; ПИ № 78080.501.1171; ПИ № 78080.135.4 - 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, актуван с акт за общинска
собственост № 1624 от 22.11.2011 г.
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура по
промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен имот
в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и отразяване на промяната по реда на Наредба №
РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането
на кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена
от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13
Януари 2017г.)
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на

Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне
процедура по отразяване на промяната по реда на Закона за общинската
собственост.
МОТИВИ: Имотът граничи с населеното място, представлява терен годен
за извършване на земеделска дейност, малък е по квадратура и не се ползва от
населението за паша. Поради горното парцелът може да се използва за други
земеделски нужди. Ето защо, Общинският съвет намира решенито за
целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
22
Гласували
22
За
20
Против
0
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 № 86

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно
ползване на поземлен имот с идентификатор № 03839.36.84 - публична общинска
собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски,
Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 от
05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК- София.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и
ползването на земеделските земи.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна на
начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се промени
от „За селскостопански, горски, ведомствен път“ в „За местен път“ на общински
поземлен имот, както следва:
- Поземлен имот с идентификатор № 03839.36.84, с площ от 0.821 дка, с
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване
„За селскостопански, горски, ведомствен път“ в местността „Тузлите“, при
граници и съседи: ПИ № 61412.22.35; ПИ № 61412.14.24; ПИ № 03839.36.294;
ПИ № 03839.36.293; ПИ № 03839.36.130; ПИ № 03839.36.53; ПИ № 03839.36.153;
ПИ № 03839.36.151; ПИ № 03839.36.141 и ПИ № 03839.36.313 – публична
общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.
Бенковски, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-1881 от 05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК- София, за който
съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост не се съставя акт за
общинска собственост.
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура по
промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен имот
в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и отразяване на промяната по реда на Наредба №
РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането

на кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена
от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13
Януари 2017г.)
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне
процедура по отразяване на промяната по реда на Закона за общинската
собственост.
МОТИВИ: Гореописаният имот попада в обхвата на обслужващ път с.
Радиново за Автомагистрала „Тракия“, който е асфалтиран и действащ като
такъв от години и представлява локално платно към пътя. Ето защо, Общински
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
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 № 87
Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно
ползване на поземлен имот с идентификатор № 03839.35.50 - публична общинска
собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски,
Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 от
05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК- София.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и
ползването на земеделските земи.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна на
начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се промени
от „За селскостопански, горски, ведомствен път“ в „За местен път“ на общински
поземлен имот, както следва:
- Поземлен имот с идентификатор № 03839.35.50, с площ от 1.633 дка, с
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване
„За селскостопански, горски, ведомствен път“ в местността „Кошутките", при
граници и съседи: ПИ № 03839.35.49; ПИ № 03839.35.57; ПИ № 03839.35.55; ПИ
№ 03839.35.56; ПИ № 03839.35.47; ПИ № 03839.35.59; ПИ № 03839.35.60; ПИ №
03839.35.112; ПИ № 03839.35.32; ПИ № 03839.35.33; ПИ № 03839.36.294; ПИ №
03839.36.295 и ПИ № 03839.35.19 – публична общинска собственост по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община
„Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007
год. на Изпълнителния директор на АГКК- София, за който съгласно чл. 56, ал. 2
от Закона за общинската собственост не се съставя акт за общинска собственост.
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура по
промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен имот
в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и отразяване на промяната по реда на Наредба №
РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането
на кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена

от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13
Януари 2017г.)
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне
процедура по отразяване на промяната по реда на Закона за общинската
собственост.
МОТИВИ: Гореописаният имот попада в обхвата на обслужващ път с.
Радиново за Автомагистрала „Тракия“, който е асфалтиран и действащ като
такъв от години и представлява локално платно към пътя.Ето защо, Общински
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
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 № 88

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно
ползване на поземлен имот с идентификатор № 03839.35.49 - публична общинска
собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски,
Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 от
05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК- София.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и
ползването на земеделските земи.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна на
начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се промени
от „За селскостопански, горски, ведомствен път“ в „За местен път“ на общински
поземлен имот, както следва:
- Поземлен имот с идентификатор № 03839.35.49, с площ от 0.611 дка, с
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване
„За селскостопански, горски, ведомствен път“ в местността Кошутките, при
граници и съседи: ПИ № 03839.35.6; ПИ № 03839.35.7; ПИ № 03839.35.55; ПИ №
03839.35.57; ПИ № 03839.35.50; ПИ № 03839.35.19 и ПИ № 03839.35.51 –
публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Бенковски, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със
Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГККСофия, за който съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост не се
съставя акт за общинска собственост.
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура по
промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен имот
в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и отразяване на промяната по реда на Наредба №
РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането
на кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена
от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13

Януари 2017г.)
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне
процедура по отразяване на промяната по реда на Закона за общинската
собственост.
МОТИВИ: Гореописаният имот попада в обхвата на обслужващ път с.
Радиново за Автомагистрала „Тракия“, който е асфалтиран и действащ като
такъв от години и представлява локално платно към пътя. Ето защо, Общински
съвет „Марица“, намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
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 № 89

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване

на поземлен имот с идентификатор № 78080.54.191, образуван от поземлен имот с
идентификатор № 78080.54.183- 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.

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

местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и дейността на
общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 78 а от
Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна на
начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се промени от „За
селскостопански, горски, ведомствен път“ в „Изоставена орна земя“ на общински
поземлен имот, както следва:
- Поземлен имот с идентификатор № 78080.54.191, образуван от поземлен имот с
идентификатор № 78080.54.183, с площ от 0,438 дка, с трайно предназначение
„Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски,
ведомствен път“ в местността „Четири могили“, при граници и съседи: ПИ №
78080.122.188; ПИ № 78080.122.7; ПИ № 78080.143.182; ПИ № 78080.122.10; ПИ №
78080.54.189; ПИ № 78080.54.2 и ПИ № 78080.54.190 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 публична общинска собственост, за който съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за
общинската собственост не се съставя акт за общинска собственост.
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура по промяна на
начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен имот в съответствие с
чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и отразяване на промяната по реда на Наредба № РД-02-20-5 от 15
Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от министъра на регионалното
развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017г.).
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община

„Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне процедура по
отразяване на промяната по реда на Закона за общинската собственост.

МОТИВИ: Във връзка с инвестиционно намерение,
„Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

Общински съвет

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 № 90

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Предложение за изменение на Общ устройствен план на
Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 115-Жм
(жилищно застрояване) в част от структурна единица 107-Тс в местност “Сто
бара“ по кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица“, област
Пловдив за разширение на регулацията, включване в строителните граници на
ЗРП на поземлени имоти с идентификатори 03839.22.48, 03839.22.109 и част от
поземлен имот с идентификатор 03839.15.150, м. „Сто бара“ по кадастралната
карта на с.Бенковски, 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 115-Жм (жилищно застрояване) в
част от структурна единица 107-Тс в местност “Сто бара“ по кадастралната карта
на с.Бенковски, Община „Марица“, област Пловдив за разширение на
регулацията, включване в строителните граници на ЗРП на поземлени имоти с
идентификатори 03839.22.48, 03839.22.109 и част от поземлен имот с
идентификатор 03839.15.150, м. „Сто бара“ по кадастралната карта на
с.Бенковски, община „Марица“, област Пловдив за провеждане на процедура по
промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по
Закона за опазване на земеделските земи, съгласно приложената скица
предложение.
Възлага на възложителя да извърши последващи действия по изменение на
ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи за прилагане
на същия.
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал.
1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на

Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и
Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с
теренните дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП
на Община „Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. 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 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.
Одобрява приложеното планово-техническо задание.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление
поставено на определените за това места в сградата на общината и се
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник /на
основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
МОТИВИ: Във връзка с провеждане на процедура по промяна
предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по Закона за
опазване на земеделските земи и осъществяване на инвестиционно намерение за
образуване на урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство, Общински
съвет „Марица“, намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
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 № 91
Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Предложение за изменение на Общ устройствен план на
Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 415-Псп
(складово производствена устройствена структурна единица/зона) по
кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Вельовица“, Община
„Марица“, област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във
връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16,
ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
опазване на земеделските земи
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ,
във връзка с чл. 127, ал. 9 Общински съвет „Марица”, в съответствие с чл.
124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи:
Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”,
касаещо разширение на структурна единица 415-Псп (складово производствена
устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на
с.Войводиново, местност “Вельовица“, Община „Марица“, област Пловдив,
включващо поземлени имоти с идентификатори №№ 11845.27.12, 11845.27.18,
11845.27.62 и част от 11845.28.25 (общински полски път) в м.”Вельовица“ по
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област,
съгласно приложеното предложение.
Възлага на възложителя да извърши последващи действия по изменение на
ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи за
прилагане на същия.
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230,
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията
на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и
планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните
изисквания, с теренните дадености и изградената инфраструктура на място и
окончателен ОУП на Община „Марица” и Правила и норми за прилагане на

ОУП.
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда
на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на
държавен здравен контрол.
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал
на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху
цифрова извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 като
при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ.
Одобрява приложеното техническо задание изготвено на основание чл.
125 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление
поставено на определените за това места в сградата на общината и се
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник /на
основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение на
възложителя и провеждане на процедура по промяна предназначението на
земеделската земя за неземеделски нужди по Закона за опазване на земеделските
земи за изграждане на обекти за производствени и складови дейности, в т.ч.
дейности свързани с преработка на селскостопанска промишленост, производство
и преработка на хранителни продукти и др., Общински съвет „Марица“ намира
решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
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 № 92

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Предложение за изменение на Общ устройствен план на
Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 415-Псп
(складово производствена устройствена структурна единица/зона) по
кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Вельовица“, Община
„Марица“, област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във
връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16,
ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
опазване на земеделските земи
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ,
във връзка с чл. 127, ал. 9 Общински съвет „Марица”, в съответствие с чл.
124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи:
Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”,
касаещо разширение на структурна единица 415-Псп (складово производствена
устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на
с.Войводиново, местност “Вельовица“, Община „Марица“, област Пловдив,
включващо поземлени имоти с идентификатори №№ 11845.27.25, 11845.27.26,
11845.27.27 и част от 11845.27.50 (общински полски път) в м.”Вельовица“ по
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област,
съгласно приложеното предложение.
Възлага на възложителя да извърши последващи действия по изменение на
ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи за прилагане
на същия.
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230,
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на
Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и
Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания,
с теренните дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен
ОУП на Община „Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП.
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда
на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на
държавен здравен контрол.
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху
цифрова извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 като
при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ.
Одобрява приложеното техническо задание изготвено на основание чл. 125
от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление
поставено на определените за това места в сградата на общината и се
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник /на
основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение на
възложителя, и провеждане на процедура по промяна предназначението на
земеделската земя за неземеделски нужди по Закона за опазване на земеделските
земи за изграждане на обект: „Автосалон с бояджийно и автосервиз“, Общински
съвет „Марица“, намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
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 № 93

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Предложение за изменение на Общ устройствен план на
Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 514-Жм (жилищно
застрояване) в местност “Голям гьол“ и „Чорбалъка“ по кадастралната карта на
с.Скутаре, Община „Марица“, област Пловдив за разширение на регулацията, във
връзка с провеждане на процедура по включване в строителните граници на ЗРП на
поземлени имоти с идентификатори 66915.23.37, 66915.23.47, 66915.23.39,
66915.23.40, 66915.23.41, 66915.23.42, 66915.23.43, 66915.23.44, 66915.23.45,
66915.23.46, 66915.23.66, 66915.23.7 и 66915.24.76 по кадастралната карта на
с.Скутаре 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 514-Жм (жилищно застрояване) в
местност “Голям гьол“ и „Чорбалъка“ по кадастралната карта на с.Скутаре,
Община „Марица“, област Пловдив за разширение на регулацията, за включване
в строителните граници на ЗРП на поземлени имоти с идентификатори
66915.23.37, 66915.23.47, 66915.23.39, 66915.23.40, 66915.23.41, 66915.23.42,
66915.23.43, 66915.23.44, 66915.23.45, 66915.23.46, 66915.23.66, 66915.23.7 и
66915.24.76 по кадастралната карта на с.Скутаре община „Марица“, област
Пловдив за провеждане на процедура по промяна предназначението на
земеделската земя за неземеделски нужди по Закона за опазване на
земеделските земи, съгласно приложената скица предложение.
Възлага на възложителя да извърши последващи действия по изменение на
ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи за прилагане
на същия.
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал.

1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на
Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и
Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с
теренните дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП
на Община „Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. 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 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.
Одобрява приложеното планово-техническо задание.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление
поставено на определените за това места в сградата на общината и се
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник /на
основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
МОТИВИ: Във връзка с провеждане на процедура по промяна
предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по Закона за
опазване на земеделските земи и осъществяване на инвестиционно намерение за
образуване на урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство, Общински
съвет „Марица“, намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
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 № 94

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Предложение за изменение на Общ устройствен план на
Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 186-Псп (
складово-производствена устройствена структурна единица/зона) кадастралната
карта на с.Царацово, местност “Керемедчийката“, 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 186-Псп ( складовопроизводствена устройствена структурна единица/зона) кадастралната карта на
с.Царацово, местност “Керемедчийката“, Община „Марица“, област Пловдив,
включващо поземлени имоти с идентификатори № 78080.50.26 и част от
поземлен имот и идентификатор № 78080.142.138 в “Керемедчийката“, Община
„Марица“, област Пловдив, съгласно приложеното предложение.
Възлага на възложителя да извърши последващи действия по изменение на
ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи за прилагане
на същия.
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал.
1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на
Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и
Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с
теренните дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП
на Община „Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП.
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на
чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на
държавен здравен контрол.
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху
цифрова извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 като
при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ.
Одобрява приложеното техническо задание изготвено на основание чл. 125
от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление
поставено на определените за това места в сградата на общината и се
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник /на
основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение
възложителя ще провежда процедура по промяна предназначението на
земеделската земя за неземеделски нужди по Закона за опазване на земеделските
земи за изграждане на обект: „Производствена, складова и общественообслужваща дейност“. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за
целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
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 № 95

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Предложение за изменение на Общ устройствен план на
Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 533-Жм (
устройствена структурна единица/зона за жилищно застрояване) по
кадастралната карта на с.Рогош, местност “Трънките“, 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 533-Жм (
устройствена структурна единица/зона за жилищно застрояване) по
кадастралната карта на с.Рогош, местност “Трънките“, Община „Марица“,
област Пловдив, включващо поземлени имоти с идентификатори
№
62858.34.5 и част от поземлен имот и идентификатор № 62858.34.346 в
м.”Вельовица“ по кадастралната карта на с. Рогош, Община „Марица”,
Пловдивска област, съгласно приложеното предложение.
Възлага на възложителя да извърши последващи действия по изменение на
ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи за
прилагане на същия.
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230,
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията
на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и
планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните
изисквания, с теренните дадености и изградената инфраструктура на място и
окончателен ОУП на Община „Марица” и Правила и норми за прилагане на
ОУП.
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда

на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на
държавен здравен контрол.
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал
на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху
цифрова извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 като
при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ.
Одобрява приложеното техническо задание изготвено на основание чл.
125 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление
поставено на определените за това места в сградата на общината и се
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник /на
основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

Общ брой общ.
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 № 96

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Одобряване на проект ПУП - Парцеларен план за обект:
„УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД PE-HD ф90 с L=290м, за нуждите на имот с
идентификатор 11845.16.158 (УПИ I-16.21), по полски път с идентификатор
11845.16.25 по КК на с. Войводиново, община „Марица““ по следата на вариант
единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП, във връзка с искане от
„ИСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 160060587 с управител Иван Янков Петков с
вх. № 53-01-6(1) от 06.03.2017 г.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11от ЗМСМА, в съответствие с чл.129(1) от
ЗУТ, във връзка с Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Одобрява ПУП - Парцеларен план на трасе за проектиране на обект:
„УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД PE-HD ф90 с L=290м, за нуждите на имот с
идентификатор 11845.16.158 (УПИ I-16.21), по полски път с идентификатор
11845.16.25 по КК на с. Войводиново, община „Марица““ във връзка с искане от
„ИСТРОЙ“ ЕООД, представлявано от Иван Янков Петков с вх. № 53-01-6(1) от
06.03.2017 г.
Трасето за проектиране на водопровод по следата на вариант единствен, нанесен
върху приложения проект на ПУП-ПП и регистър на засегнатите от трасето имоти.
Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК чрез
общински съвет „Марица“ пред административен съд – гр. Пловдив в едномесечен
срок от обнародването му в държавен вестник.
МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, Общински
съвет „Марица“, намира решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
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 № 97

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад за 2016г. за напредъка по
изпълнението на дейностите в „План за действие на Община „Марица” в
изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в
сходна на ромите ситуация” за периода 2014 – 2020г.
ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с мониторинг на
изпълнението на „План за действие на Община „Марица” в изпълнение на
областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход
и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите
ситуация” за периода 2014 – 2020г.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” - Пловдивска област да вземе следното решение на
основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА):
Приема Годишен доклад за 2016г. за напредъка по изпълнението на „План за
действие на Община „Марица” в изпълнение на областната стратегия за
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация” за периода
2014 – 2020г.
МОТИВИ: Във връзка с осъществяване мониторинг на изпълнението на
Стратегията предстои да се изготви годишен национален доклад за 2016г. като
всяка област състави годишен областен доклад, а всички общини на територията на
областта – годишни общински доклади, 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
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 № 98

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за детето – Община
„Марица“ за 2017г.
ОСНОВАНИЕ: чл. 3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на
детето/ППЗЗД/ и чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал- 1, т. 2 от ЗМСМА
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Приема Общинска програма за детето – община „Марица“ за 2017г.,
съгласно Приложение 1
МОТИВИ: В изпълнение на Закона за закрила на детето, Националната
стратегия за закрила на детето 2008-2018г. и Конвенция на ООН за правата на
детето общините разработват общински програми и стратегии за детето, с които се
уреждат правата, принципите и мерките за закрила на детето, 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
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 № 99

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Проект на „ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ
ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК“
ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.19 от
Закона за общинския дълг.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.Приема Правила за провеждане на процедура за избор на финансова или
кредитна институция или финансов посредник, съдържащи се в Приложение № 1,
неразделна част от настоящото решение.
ПРАВИЛА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА
ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК
Чл.1. При възникнала необходимост от поемане на дългосрочен или
краткосрочен общински дълг по смисъла на чл. 2, 4 и 5 от Закона за общинския
дълг и след проведено обществено обсъждане и взето решение от Общински съвет
Марица по чл.17 от Закона за общинския дълг, Кметът на общината стартира
процедура за избор на финансова или кредитна институция или на финансов
посредник.
Чл.2. (1) Кметът на общината изготвя покана за участие в процедурата, която
се публикува на интернет страницата на общината и се изпраща до не по-малко от
три финансови или кредитни институции или финансови посредници, в зависимост
от конкретната потребност.
(2) Поканата трябва да съдържа най-малко следната информация:
1. Решението на общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския дълг;
2. Изисквания към кандидатите, ако има такива и към техните оферти;
3. Критерии за оценка на офертите;
4. Място, срок и начин за подаване на офертите;
5. Срок за валидност на офертите;
6. Място и дата за отваряне на офертите;
7. Място и дата за провеждане на преговори с участниците за подобряване на
първоначално представените оферти;

8. Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице
за контакт.
(3) Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратък от 10 дни,
считано от датата на публикуването на поканата на интернет страницата на
общината.
(4) В срока по ал.3 кандидатите има право да се запознаят с последния приет
годишен финансов отчет на общината с цел подготовка на своята оферта.
(5) Оферти могат да подават неограничен брой кандитати, независимо дали
са получили индивидуална покана за участие.
Чл.3. (1) Кметът на общината назначава комисия за разглеждане, провеждане
на преговори, оценка и класиране на подадените оферти.
(2) Комисията се състои от нечетен брой членове, като се определят и
резервни членове.
(3) В състава на комисията се включват правоспособен юрист и икономист.
(4) Не може да бъде член на комисията лице, което:
1.има финансов интерес от поемането на общинския дълг;
2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата.
(5) Членовете на комисията представят декларация за отсъствие на
обстоятелствата по ал.4.
Чл.4 (1) В деня и часа за отваряне на офертите, посочени в поканата,
Комисията провежда публично заседание, на което имат право да присъстват
участниците, подали оферти или техни изрично упълномощени представители,
като Комисията оповестява параметрите на офертите. С това приключва
публичната част на заседанието.
(2) Комисията разглежда подадените оферти и допуска до преговори
участниците, чиито документи отговарят на изискванията в поканата и чиито
оферти са в съответствие с параметрите на дълга, одобрени с решението на
Общински съвет Марица.
(3) Извършените от Комисията действия по ал.1 и ал.2 се обективират в
протокол.
(4) С допуснатите по ал.2 участници Комисията провежда преговори за
подобряване на техните оферти. Резултатите от преговорите се обективират в
отделни протоколи, които се подписват от членовете на комисията и от съответния
участник.
(5) След финализиране на преговорите Комисията извършва оценка на
окончателните предложения на участниците съгласно обявените критерии и ги
класира, за което съставя протокол.
(6) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от
общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото
решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
(7) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява
задълженията си, той се замества от резервен член, което се отразява в съответния
протокол.
Чл.5 (1) В седмодневен срок от предаване на протоколите от работата на
комисията кметът на общината издава заповед, с която обявява класирането на
участниците или прекратява процедурата.

(2) Кметът на общината прекратява процедурата, ако няма подадени оферти
или нито една от подадените оферти не отговаря на изискванията в поканата или на
решението на Общински съвет Марица по чл. 17 от ЗОД.
(3) Кметът на общината може да прекрати процедурата при подадена само
една оферта.
(4) Заповедта по ал.1 се обявява на интернет страницата на общината и се
изпраща на всички участници в тридневен срок от издаването й.
(5) С класирания на първо място участник се сключва договор, в срок до 10
дни от датата на получаване на заповедта.
(6) В договора се възпроизвеждат всички окончателни предложения на
класирания на първо място участник.
МОТИВИ: Причини и мотиви, налагащи приемането на „Правила за
провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или
финансов посредник“ – Измененията в Закона за общинския дълг и Закона за
обществените поръчки налагат разработването на местни правила и процедури за
избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник. Ето защо,
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
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 № 100

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмет на
община и кметове на кметства
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.2, т.4 и чл.8,
ал.2 от ПМС № 67/2010г.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Определя основни месечни заплати на Кмет на община и кметовете на
кметства в Община „Марица”, в сила от 01.01.2017 г., както следва:
/ лева /

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Кмет на Община
Кмет на кметство с.Калековец
Кмет на кметство с. Маноле
Кмет на кметство с. Рогош
Кмет на кметство с. Труд
Кмет на кметство с. Войводиново
Кмет на кметство с. Гр. Игнатиево
Кмет на кметство с. Костиево
Кмет на кметство с. Скутаре
Кмет на кметство с. Строево
Кмет на кметство с. Царацово
Кмет на кметство с. Бенковски
Кмет на кметство с. Войсил
Кмет на кметство с. Динк
Кмет на кметство с. Крислово
Кмет на кметство с. Радиново
Кмет на кметство с. Манолско
Конаре

Минимал Максималн Индивидуал
на ОМЗ
а ОМЗ
на
ОМЗ
730
2400
2136
460
1650
1090
460
1650
1090
460
1650
1090
460
1650
1090
460
1400
1022
460
1400
1022
460
1400
1022
460
1400
1090
460
1400
1022
460
1400
1090
460
1400
981
460
1400
981
460
1400
981
460
1400
981
460
1400
981
460
1400
981

18 Кмет на кметство с. Трилистник
19 Кмет на кметство с. Ясно поле
20 Кмет на кметство с. Желязно

460
460
460

1400
1400
1300

981
981
981

2. Определя допълнителни трудови възнаграждения, в това число за трудов
стаж и професионален опит – 1% за всяка година трудов стаж, на кмет на община
и кмет на кметство, съгласно Вътрешни правила за работната заплата на
общински бюджетни структури в Община „Марица”.
МОТИВИ: В Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от ПМС № 67/2010г. са
показани длъжностните наименования, минималните и максималните размери на
основни месечни заплати на кметовете в зависимост от минималните и
максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени на
служителите в държавната администрация, посочени в приложение № 1 към
Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
На основание чл.21 ал.1, т.5 от ЗМСМА общинският съвет определя размера
на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна
уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по
предложение на кмета на общината.
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
24
24
24
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 101
Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на Община
„Марица”
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.83, ал.2 от
Закона за публичните финанси и чл.27, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местни дейности и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община
„Марица”
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” одобрява бюджетна прогноза за периода 2018–
2020 г. на Община „Марица”, както следва:
1. Бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни
приходи и на разходите за местни дейности – Приложение № 1;
2. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за
разходи за периода 2018–2020 г. – Приложение № 1а;
3. Прогноза за общинския дълг /вкл. и намеренията за нов/ и разходите за
лихви по него за периода 2018–2020 г. – Приложение № 6г;
4. Прогноза на сметки за средствата от Европейския съюз за периода 20182020 г. – Приложение № 2.
МОТИВИ: Съгласно указанията на Министерството на финансите и
изискванията на Закон за публичните финанси, бюджетната прогноза за периода
2018-2020 г. в частта за местни дейности на община „Марица”, следва да бъде
одобрена от Общинския съвет. 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
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 № 102

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ
ОСНОВАНИЕ: на основание чл.21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Славена Николова Тодорова от с.Крислово ул.“Г.Димитров“№38 ЕГН0142094418 в размер на 1000лв.
МОТИВИ: Във връзка с постъпил молба от лицето за отпускане на
еднократна финансова помощ и предоставяне на необходимите документи,
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
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 № 103

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ
ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Отпуска еднократна финансова помощ на:
1. Костадинка Иванова Куршумова от с. Радиново ул.”4-та” №28
ЕГН:8112174413 отпуска еднократна финансово помощ в размер на 1000 лева
2. Радослава Найденова Богданова-Атанасова от с.Рогош ул.“Стефан
Стамболов“ №3 ЕГН:7610134418 отпуска еднократна финансово помощ в размер
на 1000 лева
МОТИВИ: Във връзка с постъпили молби от лицата за отпускане на
еднократна финансова помощ и предоставяне на необходимите документи,
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
25
25
24
0
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 № 104

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие на ДП „НАЦИОНАЛНА
КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, гр.София, за определяне на
трасета за обект: „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив-Бургас- фаза 2“,
Проект1: Развитие на жп възел Пловдив“.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.30, ал.3 от Правилника за
прилагане на закона за опазване на земеделските земи.»
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Дава предварително съгласие на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, гр.София, за определяне на трасе за
„Рехабилитация на железопътен участък Пловдив-Бургас- фаза 2“, Проект1:
Развитие на жп възел Пловдив“. Участък 83: Междугарие Филипово-Скутаре;
Участък 84: Гара Скутаре; Участък 87: Междугарие Тракия-Скутаре“, както
следва:
1. Участък 83 /Междугарие Филипово-Скутаре/, Подобект 1-Прелез на км
9+180(път Павел Баня-Пловдив):
- землището на с.Войводиново – ЕКАТТЕ 11845, засягащо имоти общинска
собственост, представляващи:
ПИ 11845.29.6 – За селскостопански, горски ведомствен път;
Съгласно ПУП-Парцеларен план на трасето, със засегната площ от общински
имоти земеделска територия е 0,824 дка.
2. Участък 84 /ГАРА СКУТАРЕ/, Подобект 4 – Прелез на км 17+008 ( път в
посока с.Рогош):
- землище на с.Скутаре – ЕКАТТЕ 66915, засягащо имоти общинска
собственост, представляващи:
ПИ 66915.10.60 – селскостопански, горски, ведомствен път, м.‘Чаирите‘;
ПИ 66915.10.65 – нива, м.‘Чаирите‘;
Съгласно ПУП-Парцеларен план на трасето, със засегната площ от общински
имоти земеделска територия е 2,555 дка.
- Землище на с.Трилистник – ЕКАТТЕ 73122, засягащо имоти общинска
собственост, представляващи:
ПИ 73122.12.41 – селскостопански път, горски, ведомствен път, м.“Дведе
юрти“;

ПИ 73122.12.42 – напоителен канал, м.“Двете юрти“;
ПИ 73122.12.49 – селскостопански, горски, ведомствен път, м.“Двете юрти“;
Съгласно ПУП-Парцеларен план на трасето, със засегната площ от общински
имоти е 1,805 дка.
3. Участък 87 /Междугарие Тракия-Скутаре/
- землище на с.Скутаре – ЕКАТТЕ 66915,
собственост, представляващи:

засягащо имоти общинска

ПИ 66915.17.64 – за друг вид поземлен имот без.опред.стоп.предназначение,
м.“Када пара“;
ПИ 66915.17.74 – за селскостопански,горски,ведомствен път, м.“Када пара“;
ПИ 66915.19.30 – пасище, м.“Веста“;
ПИ 66915.19.45 – за селскостопански, горски, ведомствен път, м.“Веста“;
ПИ 66915.19.64 – изоставена орна земя, м.“Веста“;
ПИ 66915.21.7- изоставена орна земя, м.“Гавазова могила“;
ПИ 66915.22.1 – полска култура, м.“Дикилиташ“;
ПИ 66915.22.106 – отводнителен канал, м.“Йотов герен“;
ПИ 66915.22.26 – напоителен канал, м.“Дикилиташ“;
ПИ 66915.22.30 – за селскостопански, горски , ведомствен път,
м.“Дикилиташ“;
ПИ 66915.23.35- Пасище , м.“Голям гьол“;
ПИ 66915.24.2 – земеделска територия, м.“Чорбалъка“;
ПИ 66915.24.19- напоителен канал, м.“Чорбалъка“;
Съгласно ПУП-Парцеларен план на трасето, със засегната площ от общински
имоти е 7,823 дка.
МОТИВИ: Във връзка с „Рехабилитация на железопътен участък ПловдивБургас- фаза 2“,
Проект1: Развитие на жп възел Пловдив“. Участък 83:
Междугарие Филипово-Скутаре; Участък 84: Гара Скутаре; Участък 87:
Междугарие Тракия-Скутаре“. 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
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 № 105

Взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г.
ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА
„МАРИЦА” ЗА 2017 Г.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от ЗПФ.

ОБЩИНА

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.Актуализира бюджета на Община „Марица” за 2017 г., както следва:
№
по
ред

§§
с-но

№ дст
с-но

ЕБК

ЕБК

/ лева /

Източник на финансиране, обекти,
наименование на разхода

Всичко
/лева/

държ.

В т. ч.
дофин.

местни

д-ти

д-ти

д-ти

ПРИХОДИ

1

Постъпления от продажба на земя

40-40

51-00

714

52-06

759

1

2
3
4

52-06
10-20

619
619

РАЗХОДИ
Основен ремонт и реконструкция на
съществуващи съблекални и паркинг и
изграждане на мини футболно игрище –
с. Маноле
„Археологически комплекс с приемна
сграда, информационен център, открити
и покрити площи за експозиция и учебна
археология“, местност „Малтепе“ – с.
Маноле – монтаж на прозирна ограда.
Изграждане на площад в с. Крислово
Външни услуги

+104 000
+104 000

+104 000

+76 000

+ 76000

+28 000

+28 000

+ 440
- 440

+ 440
- 440

2.В наименованието на обект: „Проектиране и изграждане на детска градина
с. Скутаре“ да отпадне думата „Проектиране“.
3.Средствата в дейност - 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на
културата и етнографски комплекси с местен харакер“
да се прехвърлят в
дейност 759 „Други дейности по културата“, като се запази общия размер на
разходите и разпределението по параграфи.
МОТИВИ: Промените по разходната част са във връзка с допълнително
проектиране във връзка с корекция на основния проект, касаещ УПИ I-501.507 по
плана на с. Крислово и промяна в наименованието на обект;
За да изпълним изискванията за дялово участие на общината по проект
„Красива България“, относно обект „Основен ремонт и реконструкция на
съществуващи съблекални и паркинг и изграждане на мини футболно игрище – с.
Маноле е необходимо да се увеличат средствата за същия обект.
Археологически комплекс с приемна сграда, информационен център, открити
и покрити площи за експозиция и учебна археология, местност „Малтепе“ – с.

Маноле е извън урбанизраната територия на с. Маноле и трябва да бъде ограничен
достъпа на хора и животни извън работното му време. 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
25
25
25
0
0

