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 06.03.2018 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 2018-2019
година), приети и утвърдени с Решениe № 5, взето с протокол № 1 от 30.01.2018 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 2018-2019 година), приети и утвърдени с Решениe № 5, взето с
протокол № 1 от 30.01.2018 г., както следва:
1. В б. А) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се предоставят
за стопанската 2018-2019 г. за общо ползване по землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи)
За с. Скутаре се добавя:
населено
място

№ на имот
пасища

кв.м.

( ПЗП)

66915.26.54V категория

6985

( ПЗП)

66915.11.87ІV
категория
66915.26.51V категория

3735

с. Скутаре

1155
(изцяло
попада в
СДП)

№ на
имот
лива
ди

кв.м.

Стопанисва
но
от
общината

№
на
имот
пасища

кв.м.

№ на
имот
ливади

кв.м.

За с. Царацово отпада:
населено
място

№ на имот
пасища

кв.м.

78080.145.1ІV
категория

158

с. Царацово

№ на
имот
лива
ди

кв.м.

Стопанисва
но
от
общината

№
на
имот
пасища

кв.м.

№ на
имот
ливади

кв.м.

МОТИВИ: Във връзка прекратени в изпълнение на чл. 37 м от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи договори за наем 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
23
Гласували
23
За
23
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 89
Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
39918.15.67 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Крислово,
Община “Марица”- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС
и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1 Общински съвет „Марица” – област Пловдив:
1. Приема пазарната оценка на имота, изготвена от лицензирани оценители на
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 3246,00 (три хиляди двеста
четиридесет и шест) лева, по 1000 лв/дка), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС
и определя сумата 2596,80 (две хиляди петстотин деветдесет шест лв. и осемдесет
ст.) по 800 лв/дка), 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 № 39918.15.67 с площ 3246 кв. м., с трайно
предназначение на територията "Земеделска” и НТП „Оризище“, местност „Черните
места“, ІV кат. при граници: ПИ № 39918.15.66; ПИ № 39918.15.38 и ПИ №
39918.15.65 по кадастрална карта на с. Крислово, област Пловдив, одобрена със
Заповед № РД-18-35/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София,
съответстващ на им. № 015067 по КВС на с. Крислово, актуван с Акт за частна
общинска собственост № 0830-09/30.04.2009 година за сумата 2596,80 (две хиляди
петстотин деветдесет шест лв. и осемдесет ст., по 800 лв/дка). Данъчната оценка на
поземлен имот № 39918.15.67 е 335,00 (триста тридесет и пет) лева.
3. Продажбата по т. 2 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 продажба е 2596, 80 /две
хиляди петстотин деветдесет шест лв. и осемдесет ст.) по 800 лв/дка).
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от
купувача на имота по т.3.
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен
търг с явно наддаване и сключване на договор за покупко-продажба съобразно

действащото законодателство.
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен интерес
за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на приходната
част на бюджета на Община „Марица”- област Пловдив. Ето защо, Общински съвет
“Марица” намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
24
Гласували
24
За
21
Против
0
Въздържали се
3

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 90

Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
39918.15.66 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Крислово,
Община “Марица”- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС и
при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив:
1. Приема пазарната оценка на имота, изготвена от лицензирани оценители на
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 3245,00 (три хиляди двеста
четиридесет и пет) лева, по 1000 лв/дка), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и
определя сумата от 2595,80 (две хиляди петстотин деветдесет и пет лв. и осемдесет
ст., по 800 лв/дка), 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 № 39918.15.66 с площ 3245 кв. м., с трайно
предназначение на територията "Земеделска” и НТП „Оризище“, местност „Черните
места“, ІV кат. При граници: ПИ № 39918.15.67; ПИ № 39918.15.8; ПИ №
39918.15.38 и ПИ № 39918.15.65 по кадастрална карта на с. Крислово, област
Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-35/06.03.2008 г. на Изпълнителния
директор на АГКК-София, съответстващ на им. № 015066 по КВС на с. Крислово,
актуван с Акт за частна общинска собственост № 2235/27.03.2014 година за сумата
от 2595,80 (две хиляди петстотин деветдесет шест лв. и осемдесет ст., по 800
лв/дка). Данъчната оценка на поземлен имот № 39918.15.66 е 334,90 (триста
тридесет и четири лева и деветдесет стотинки) лева.
3. Продажбата по т. 2 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 продажба е 2595,80 (две
хиляди петстотин деветдесет и пет лв. и осемдесет ст., по 800 лв/дка).
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от
купувача на имота по т.3.
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен
търг с явно наддаване и сключване на договор за покупко-продажба съобразно

действащото законодателство.

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен интерес
за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на приходната
част на бюджета на Община „Марица”- област Пловдив. Ето защо, Общински съвет
Марица намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А.Иванова/
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24
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3

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 91

Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
39918.15.65 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с.
Крислово, Община “Марица”- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от
ЗОС и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1 Общински съвет „Марица” – област Пловдив:
1. Приема пазарната оценка на имота, изготвена от лицензирани оценители
на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 3000,00 (три хиляди) лева, по
1000 лв/дка), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата 2400
(две хиляди и четиристотин) лева, по 800 лв/дка), 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 № 39918.15.65 с площ 3000 кв. м., с трайно
предназначение на територията "Земеделска” и НТП „Оризище“, местност
„Черните места“, ІV кат. При граници: ПИ № 39918.15.67; ПИ № 39918.15.66;
ПИ № 39918.15.8; ПИ № 39918.15.38 и ПИ № 39918.15.64 по кадастрална карта
на с. Крислово, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-35/06.03.2008 г.
на Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на им. № 015065 по
КВС на с. Крислово, актуван с Акт за частна общинска собственост №
2236/27.03.2014 година за сумата 2400,00 (две хиляди и четиристотин) лева, по
800 лв/дка). Данъчната оценка на поземлен имот № 39918.15.65 е 309,60 (триста
и девет лева и шестдесет стотинки) лева.
3. Продажбата по т. 2 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 продажба е
2400 (две хиляди и четиристотин) лева, по 800 лв/дка).
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от
купувача на имота по т.3.

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

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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съветници
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24
За
21
Против
0
Въздържали се
3

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 92
Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
39918.15.64 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Крислово,
Община “Марица”- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС и
при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1 Общински съвет „Марица” – област Пловдив:
1. Приема пазарната оценка на имота, изготвена от лицензирани оценители на
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 3490,00 (три хиляди четиристотин и
деветдесет лева, по 1000 лв/дка), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и
определя сумата 2792 (две хиляди седемстотин деветдесет и два лв., по 800лв/дка),
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 № 39918.15.64 с площ 3490 кв. м., с трайно
предназначение на територията "Земеделска” и НТП „Оризище“, местност „Черните
места“, ІV кат. При граници: ПИ № 39918.15.65; ПИ № 39918.15.8; ПИ №
39918.15.38; ПИ № 39918.15.1; ПИ № 39918.15.4 и ПИ № 39918.15.5 по кадастрална
карта на с. Крислово, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-35/06.03.2008
г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на им. № 015064 по
КВС на с. Крислово, актуван с Акт за частна общинска собственост №
2237/28.03.2014 година за сумата 2792 (две хиляди седемстотин деветдесет и два
лв., лв, по 800 лв/дка). Данъчната оценка на поземлен имот № 39918.15.64 е 472,70
(четиристотин седемдесет и два лева и седемдесет стотинки) лева.
3. Продажбата по т. 2 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 начална тръжна цена 2792 (две хиляди седемстотин
деветдесет и два лв., лв, по 800 лв/дка).
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от
купувача на имота по т.3.
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен
търг с явно наддаване и сключване на договор за покупко-продажба съобразно
действащото законодателство.
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен интерес
за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на приходната

част на бюджета на Община „Марица”- област Пловдив. Ето защо, Общински съвет
Марица намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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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 № 93

Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
39918.1.119 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Крислово,
Община “Марица”- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС
и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1 Общински съвет „Марица” – област Пловдив:
1. Приема пазарната оценка на имота, изготвена от лицензирани
оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 8603,00 (осем
хиляди шестстотин и три) лева, по 1000 лв/дка), определена по реда на чл.22,
ал.3 от ЗОС и определя сумата 6882,40 (шест хиляди осемстотин осемдесет и
два лв. и четиридесет ст.) лева, по 800 лв/дка), 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 № 39918.1.119 с площ 8603 кв. м., с
трайно предназначение на територията "Земеделска” и НТП „Оризище“,
местност „Ушов герен“, ІV кат. при граници: ПИ № 39918.1.118; ПИ №
39918.1.55, ПИ № 39918.1.75, ПИ № 39918.1.83 и ПИ № 39918.1.76 по
кадастрална карта на с. Крислово, област Пловдив, одобрена със Заповед №
РД-18-35/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София,
съответстващ на им. № 001119 по КВС на с. Крислово, актуван с Акт за
частна общинска собственост № 2279/17.03.2014 година за сумата 6882,40
(шест хиляди осемстотин осемдесет и два лв. и четиридесет ст.) лева, по 800
лв/дка) . Данъчната оценка на поземлен имот № 39918.1.119 е 1165,30 (хиляда
сто шестдесет и пет лева и 30 ст.) лева.
3. Продажбата по т. 2 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
е 6882,40 (шест хиляди осемстотин осемдесет и два лв. и четиридесет ст.)
лева, по 800 лв/дка).
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се
дължат от купувача на имота по т.3.
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на

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

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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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 № 94

Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
73122.15.54, частна общинска собственост на Община „Марица” - област Пловдив
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Трилистник, 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:
Общински съвет „Марица” – област Пловдив:
1. Приема пазарната оценка на имота, изготвена от лицензирани
оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 13005,00
(тринадесет хиляди и пет) лева, по 1000 лв/дка, определена по реда на чл.22,
ал.3 от ЗОС и определя 13005,00 (тринадесет хиляди и пет) лева, по 1000
лв/дка, 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 № 73122.15.54, с обща площ 13005 кв.м.,
трайно предназначение на територията „Земеделска” и начин на трайно
ползване „Нива”, частна общинска собственост, местност „Калдаръма”, ІІІ
кат., при граници: ПИ № 73122.15.84, ПИ № 73122.15.55, ПИ № 73122.15.52,
ПИ № 73122.15.53 и ПИ № 73122.15.82
по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Трилистник, Община “Марица”- област
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-14/19.02.2008 г. на Изпълнителния
директор на АГКК-София, актуван като частна общинска собственост с Акт за
общинска собственост № 0600-16/27.02.2008 година за 13005,00 (тринадесет
хиляди и пет) лева, по 1000 лв/дка. Данъчната оценка на поземлен имот №
73122.15.54 е 1720,60 лева (хиляда седемстотин и двадесет лева и 60 ст.).
3. Продажбата по т. 2 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
е 13005,00 (тринадесет хиляди и пет) лева, по 1000 лв/дка
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се
дължат от купувача на имота по т.3.

6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на
публичен търг с явно наддаване и сключване на договор за покупко-продажба
съобразно действащото законодателство.
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен интерес
за закупуване на имота от страна на купувач и с цел осигуряване на приходи за
общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от общинските
дейности и съответното населено място. Ето защо, Общински съвет „Марица“
намира решенето 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 № 95

Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
73122.15.154, частна общинска собственост на Община „Марица” - област Пловдив
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Трилистник, 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:
Общински съвет „Марица” – област Пловдив:
1. Приема пазарната оценка на имота, изготвена от лицензирани
оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 76485,00
(седемдесет и шест хиляди четиристотин осемдесет и пет) лева, по 1000
лв/дка, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 76485,00
(седемдесет и шест хиляди четиристотин осемдесет и пет) лева, по 1000
лв/дка, 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 № 73122.15.154, с обща площ 76485
кв.м., трайно предназначение на територията „Земеделска” и начин на трайно
ползване „Нива”, частна общинска собственост, местност „Калдаръма”, ІІІ
кат., при граници: ПИ № 73122.15.155, ПИ № 73122.15.156, ПИ №
73122.15.157, ПИ № 73122.15.84, ПИ № 73122.15.82, ПИ № 73122.15.81 и ПИ
№ 73122.15.153 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.
Трилистник, Община “Марица”- област Пловдив, одобрени със Заповед №
РД-18-14/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актуван
като частна общинска собственост с Акт за общинска собственост № 019216/18.05.2006 година за 76485,00 (седемдесет и шест хиляди четиристотин
осемдесет и пет) лева, по 1000 лв/дка. Данъчната оценка на поземлен имот №
73122.15.154 е 11243,90 лева (единадесет хиляди двеста четиридесет и три
лева и 90 ст.).
3. Продажбата по т. 2 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
е 76485,00 (седемдесет и шест хиляди четиристотин осемдесет и пет) лева, по
1000 лв/дка.
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се
дължат от купувача на имота по т.3.
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на
публичен търг с явно наддаване и сключване на договор за покупко-продажба
съобразно действащото законодателство.
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен интерес
за закупуване на имота от страна на купувач и с цел осигуряване на приходи за
общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от общинските
дейности и съответното населено място. Ето защо, Общински съвет «Марица»,
намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 96

Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
66915.17.18 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре,
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 9927,00
(девет хиляди деветстотин двадесет и седем) лева, по 1000 лв/дка, определена по
реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 9927,00 (девет хиляди деветстотин двадесет и
седем) лева, по 1000 лв/дка, 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 № 66915.17.18, с площ от 9927 кв.м., с трайно
предназначение на територията „Земеделска” и НТП „Нива“ в местността „Када
пара“ 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, при граници и съседи: ПИ № 66915.17.94; ПИ №
66915.17.81; ПИ № 66915.17.84 и ПИ № 66915.17.21, актуван с Акт за частна
общинска собственост № 0478-14/10.04.2007 година, надлежно вписан в Служба по
вписванията – гр. Пловдив, за сумата 9927,00 (девет хиляди деветстотин двадесет и
седем) лева, по 1000 лв/дка. Данъчна оценка на имота е в размер на 1280,60 лева
(хиляда двеста и осемдесет лева и 60 ст.).
3. Продажбата на поземления имот 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 9927,00 (девет хиляди деветстотин двадесет и седем) лева, по 1000 лв/дка, в
съответствие с т.2.
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от
купувача на гореописания поземлен имот в т.1 и т.2.
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен

търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба, съобразно
действащото законодателство.
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен интерес
за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на приходната
част на бюджета на Община „Марица”-област Пловдив. Ето защо, 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 № 97

Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
66915.502.1641 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с.
Скутаре, 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 9150,00 лева, без ДДС (девет хиляди сто и петдесет лева, без ДДС),
по 15,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и
определя 9150,00 лева, без ДДС (девет хиляди сто и петдесет лева, без ДДС),
по 15,00 лв/кв.м. без 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 № 66915.502.1641 с площ 610 кв.м., с
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта на с. Скутаре, област Пловдив,
одобрена със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор
на АГКК-София, съответстващ на УПИ ІІ-1641 от кв.13 по кадастралния и
регулационен план на с. Скутаре, при граници и съседи: ПИ №
66915.502.1642; ПИ № 66915.12.201; ПИ № 66915.502.1730; ПИ №
66915.502.1053,
актуван с Акт за частна общинска собственост №
1123/30.04.2010 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр.
Пловдив, за сумата 9150,00 лева, без ДДС (девет хиляди сто и петдесет лева,
без ДДС), по 15,00 лв/кв.м. без ДДС).
Данъчна оценка на имота е в размер на 2510,20 (две хиляди петстотин и
десет лева и 20 ст.) лева.
3. Продажбата на поземления имот 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 9150,00 лева, без ДДС (девет хиляди сто и петдесет
лева, без ДДС), по 15,00 лв/кв.м. без ДДС), в съответствие с т.2.
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се
дължат от купувача на гореописания поземлен имот в т.1.

6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на
публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупкопродажба, съобразно действащото законодателство.
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен интерес за
закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на приходната
част на бюджета на Община „Марица”-област Пловдив. Ето защо, Общинският
съвет намира решенито 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 № 98

Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
66915.502.1642 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с.
Скутаре, 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 9150,00
лева, без ДДС (девет хиляди сто и петдесет лева, без ДДС), по 15,00 лв/кв.м. без
ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 9150,00 лева, без ДДС
(девет хиляди сто и петдесет лева, без ДДС), по 15,00 лв/кв.м. без 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 № 66915.502.1642 с площ 610 кв.м., с трайно
предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване (до
10м)" по кадастрална карта на с. Скутаре, област Пловдив, одобрена със Заповед №
РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ
на УПИ ІІI-1642 от кв.13 по кадастралния и регулационен план на с. Скутаре, при
граници и съседи: ПИ № 66915.502.1643; ПИ № 66915.12.201; ПИ №
66915.502.1641; ПИ № 66915.502.1053,
актуван с Акт за частна общинска
собственост № 1124/30.04.2010 година, надлежно вписан в Служба по вписванията
– гр. Пловдив, за сумата 9150,00 лева, без ДДС (девет хиляди сто и петдесет лева,
без ДДС), по 15,00 лв/кв.м. без ДДС).
Данъчна оценка на имота е в размер на 2510,20 (две хиляди петстотин и десет
лева и 20 ст.) лева.
3. Продажбата на поземления имот 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 9150,00 лева, без ДДС (девет хиляди сто и петдесет лева, без ДДС), по
15,00 лв/кв.м. без ДДС), в съответствие с т.2.
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от
купувача на гореописания поземлен имот в т.1.
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен

търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба, съобразно
действащото законодателство.
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен интерес
за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на приходната
част на бюджета на Община „Марица”-област Пловдив. Ето защо, Общинския съвет
намира решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
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общ. 29
съветници
Присъствали
24
Гласували
24
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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 № 99
Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
78080.66.15, частна общинска собственост на Община „Марица” - област
Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Царацово, 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. Приема пазарната оценка на имота, изготвена от лицензирани оценители на
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 5303,00 (пет хиляди триста и три)
лева, по 1000 лв/дка, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 5303,00
(пет хиляди триста и три) лева, по 1000 лв/дка, 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 № 78080.66.15, с обща площ 5303 кв.м., трайно
предназначение на територията „Земеделска” и начин на трайно ползване „Нива”,
частна общинска собственост, местност „Лисичи могили”, ІV кат., при граници: ПИ
№ 67.228, ПИ № 66.28, ПИ № 66.29, ПИ № 66.30, ПИ № 66.31, ПИ № 66.13 и ПИ №
66.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Царацово, одобрени
със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София,
актуван като частна общинска собственост с Акт за общинска собственост № 095318/20.08.2009 година за 5303,00 (пет хиляди триста и три) лева, по 1000 лв/дка.
Данъчната оценка на поземлен имот № 78080.66.15 е 684,10 лева (шестстотин
осемдесет и четири лева и 10 ст.).
3. Продажбата по т. 2 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 е 5303,00 (пет хиляди триста и
три) лева, по 1000 лв/дка.
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от
купувача на имота по т.3.
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен
търг с явно наддаване и сключване на договор за покупко-продажба съобразно

действащото законодателство.
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен интерес
за закупуване на имота от страна на купувач и с цел осигуряване на приходи за
общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от общинските
дейности и съответното населено място. Ето защо, Общинският съвет намира
решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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24
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24
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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 № 100

Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
78080.501.999 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с.
Царацово, Община “Марица”- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС и
при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота,
изготвена от лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив
в размер 12 200,00 (дванадесет хиляди и двеста) лева с ДДС, по 20,00 лв/кв.м.
с ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 12 200,00
(дванадесет хиляди и двеста) лева с ДДС, по 20,00 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 № 78080.501.999 с площ 610 кв. м., с
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП „Незастроен
имот за жилищни нужди“ по кадастрална карта на с. Царацово, област
Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния
директор на АГКК-София, при граници и съседи: ПИ № 78080.501.1162; ПИ
№ 78080.501.1000; ПИ № 78080.501.1007; ПИ № 78080.501.1008; ПИ №
78080.501.1009 и ПИ № 78080.501.998, съответстващ на УПИ ХІ-общ., кв.63
по ЗРП, съгласно Заповед № РД-09-289/24.08.1998 година, актуван с Акт за
частна общинска собственост № 45/06.10.2003 година,, надлежно вписан в
Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата 12 200,00 (дванадесет хиляди
и двеста) лева с ДДС, по 20,00 лв/кв.м. с ДДС).
Данъчна оценка на имота е в размер на 3794,50 (три хиляди седемстотин
деветдесет и четири лева и 50 стотинки) лева.
3. Продажбата на поземления имот 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 12 200,00 (дванадесет хиляди и двеста) лева с ДДС,
по 20,00 лв/кв.м. с ДДС), в съответствие с т.1.
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се
дължат от купувача на гореописания поземлен имот в т.2.

6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на
публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупкопродажба, съобразно действащото законодателство.
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен интерес
за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на приходната
част на бюджета на Община „Марица”- област Пловдив. Ето защо, Общинският
съвет намира решенито 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 № 101

Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 29235.29.46, частна общинска
собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по
кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Желязно, област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.60, ал.3, изр. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет „Марица“,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, чл. 35, ал.
3 от ЗОС, и чл. 79, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.
Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена за
продажба на поземлен имот с идентификатор № 29235.29.46 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на с. Желязно, Община “Марица”- област Пловдив,
одобрени със Заповед № РД-18-90 от 15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на
АГКК - София, в размер на 9280,00 (девет хиляди двеста и осемдесет) лева, по 10,00
лева/кв.м., без ДДС, въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3
от ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, която към
месец януари 2018 г. е в размер на 9280,00 (девет хиляди двеста и осемдесет) лева,
по 10,00 лева/кв.м., без ДДС.
2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на
поземлен имот № 29235.29.46, с площ по кадастрална скица 928 кв.м., трайно
предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско
застрояване (до 10 м)“, при граници: ПИ № 29235.29.206, ПИ № 29235.29.47, ПИ №
29235.14.5, ПИ № 29235.29.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Желязно, Община „Марица”, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-1890/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с административен
адрес: с. Желязно, област Пловдив, ул. „Георги Иванов” № 7, съответстващ на УПИ
VІІІ-46 от кв. 3 по действащия регулационен план, одобрен със заповед № РД-09408/27.09.1995 година, актуван с акт за частна общинска собственост №
3085/08.01.2018 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр.Пловдив на
собственика на еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 29235.29.46.1 със
ЗП 71 кв.м Илия Андонов Григоров, ЕГН 520816****, с постоянен адрес с.Желязно,
област Пловдив, ул. „Георги Иванов”, № 7 за сумата 9280,00 (девет хиляди двеста и
осемдесет) лева, по 10,00 лева/кв.м., без ДДС.

Данъчната оценка на поземлен имот № 29235.29.46 е 2327,40 (две хиляди
триста двадесет и седем лева и 40 ст.) лева.
3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху
разходите са за сметка на купувача по т.2.
4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на общината
да извърши всички правни и фактически действия по процедурата за продажбата и
сключи договор за покупко-продажба съобразно действащото законодателство.
МОТИВИ: Във връзка с осигуряване приходната част на бюджета,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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24
Гласували
24
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24
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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 № 102
Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
73242.501.1356 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Труд,
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 13020,00
(тринадесет хиляди и двадесет) лева без ДДС, по 30,00 лв/кв.м. без ДДС),
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 13020,00 (тринадесет хиляди и
двадесет) лева без ДДС, по 30,00 лв/кв.м. без 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 № 73242.501.1356 с площ 434 кв. м., с трайно
предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП „Ниско застрояване (до
10м)“ по кадастрална карта на с. Труд, област Пловдив, одобрена със Заповед №
РД-18-76/20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, при граници и
съседи: ПИ № 73242.611.30; ПИ № 73242.501.1357; ПИ № 73242.501.1863; ПИ №
73242.501.1355, УПИ ІХ-501.1356, кв.72 по действащия регулационен план, актуван
с Акт за частна общинска собственост № 3117/08.02.2018 година,, надлежно вписан
в Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата 13020,00 (тринадесет хиляди и
двадесет) лева без ДДС, по 30,00 лв/кв.м. без ДДС).
Данъчна оценка на имота е в размер на 1786,00 (хиляди седемстотин
осемдесет и шест) лева.
3. Продажбата на поземления имот 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 13020,00 (тринадесет хиляди и двадесет) лева без ДДС, по 30,00 лв/кв.м. без
ДДС), в съответствие с т.1.
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от
купувача на гореописания поземлен имот в т.2.

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

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
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 № 103

Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 77, взето с протокол № 4 от
28.03.2017 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона
за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” изменя свое № 77, взето с протокол № 4 от
28.03.2017 г., както следва:
1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:
„ 1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена от
лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 285 600,00
лева, (двеста осемдесет и пет хиляди и шестстотин) лева, с ДДС по 20,00 лв/кв.м.) с
ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 285 600,00 лева, (двеста
осемдесет и пет хиляди и шестстотин) лева, с ДДС по 20,00 лв/кв.м.) с ДДС, като
цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на
горепосочената пазарна оценка.“
2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:
„2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши
продажба на поземлен имот № 17806.501.1694 с площ 14280 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 285 600,00 лева,
(двеста осемдесет и пет хиляди и шестстотин) лева, с ДДС по 20,00 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. Точка 3 (трета) придобива следното съдържание:
„ 3. Продажбата на поземления имот по т.2 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 285 600,00 лева, (двеста осемдесет и пет хиляди и шестстотин) лева, с ДДС
по 20,00 лв/кв.м.) с ДДС, в съответствие с т.1.“
МОТИВИ: Във връзка с увеличаване приходната част на бюджета,
Общински съвет „Марица“, намира решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 104

Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
17806.501.1661 – 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 10 000,00
лева, с ДДС (десет хиляди лева, с ДДС), по 20 лв/кв.м. с ДДС), определена по реда
на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 10 000,00 лева, с ДДС (десет хиляди лева, с ДДС),
по 20 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 № 17806.501.1661 с площ 500 кв.м. с трайно
предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско застрояване (до 10м)" по
кадастрална карта на с.Граф Игнатиево, област Пловдив, одобрена със Заповед №
РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменена със
Заповед № КД-14-16-88/20.01.2012 г. на Началника на СГКК-Пловдив,
съответстващ на УПИ ІХ-501.1661-жилищно застрояване, кв.90, при граници: ПИ №
17806.501.1664, ПИ № 17806.501.1662, ПИ № 17806.501.1660 и ПИ №
17806.501.1257, частна общинска собственост, актуван с Акт № 1844/21.03.2012
година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата 10
000,00 лева, с ДДС (десет хиляди лева, с ДДС), по 20 лв/кв.м. с ДДС).
Данъчна оценка на имота е в размер на 2057,60 (две хиляди петдесет и седем
лева и 60 ст.) лева.
3. Продажбата на поземлен имот № 17806.501.1661 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 10 000,00 лева, с ДДС (десет хиляди лева, с ДДС), по
20 лв/кв.м. с ДДС), в съответствие с т.1 и 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 на гореописания поземлен имот в т.1.
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен

търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба съобразно
действащото законодателство.
МОТИВИ: С оглед осигуряване на приходната част на бюджета на Община
„Марица”-област Пловдив общинска администрация има волята да открие
процедура по продажба на същия. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира
решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
22
Гласували
22
За
22
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 № 105

Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
17806.501.1662 – 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 10 000,00 лева, с ДДС (десет хиляди лева, с ДДС), по 20 лв/кв.м. с
ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 10 000,00 лева, с
ДДС (десет хиляди лева, с ДДС), по 20 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 № 17806.501.1662 с площ 500 кв.м. с
трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско застрояване
(до 10м)" по кадастрална карта на с.Граф Игнатиево, област Пловдив,
одобрена със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на
АГКК-София, изменена със Заповед № КД-14-16-88/20.01.2012 г. на
Началника на СГКК-Пловдив, съответстващ на УПИ Х-501.1662-жилищно
застрояване, кв.90, при граници: ПИ № 17806.501.1664, ПИ № 17806.501.1663,
ПИ № 17806.501.1661 и ПИ № 17806.501.1257, частна общинска собственост,
актуван с Акт № 1845/21.03.2012 година, надлежно вписан в Служба по
вписванията – гр. Пловдив, за сумата 10 000,00 лева, с ДДС (десет хиляди
лева, с ДДС), по 20 лв/кв.м. с ДДС).
Данъчна оценка на имота е в размер на 2057,60 (две хиляди петдесет и
седем лева и 60 ст.) лева.
3. Продажбата на поземлен имот № 17806.501.1662 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 10 000,00 лева, с ДДС
(десет хиляди лева, с ДДС), по 20 лв/кв.м. с ДДС), в съответствие с т.1 и 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 на гореописания поземлен имот в т.1.
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на

публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба
съобразно действащото законодателство.
МОТИВИ: С оглед осигуряване на приходната част на бюджета на Община
„Марица”-област Пловдив общинска администрация има волята да открие
процедура по продажба на същия. Ето защо, Общински съвет „Марица“, намира
решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
22
Гласували
22
За
22
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 № 106
Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
17806.501.1663 – 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 10 000,00 лева, с ДДС (десет хиляди лева, с ДДС), по 20 лв/кв.м. с
ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 10 000,00 лева, с
ДДС (десет хиляди лева, с ДДС), по 20 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 № 17806.501.1663 с площ 500 кв.м. с
трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско застрояване
(до 10м)" по кадастрална карта на с.Граф Игнатиево, област Пловдив,
одобрена със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на
АГКК-София, изменена със Заповед № КД-14-16-88/20.01.2012 г. на
Началника на СГКК-Пловдив, съответстващ на УПИ ХІ-501.1663-жилищно
застрояване, кв.90, при граници: ПИ № 17806.501.1664, ПИ № 17806.501.1666,
ПИ № 17806.501.1662 и ПИ № 17806.501.1257, частна общинска собственост,
актуван с Акт № 1846/21.03.2012 година, надлежно вписан в Служба по
вписванията – гр. Пловдив, за сумата 10 000,00 лева, с ДДС (десет хиляди
лева, с ДДС), по 20 лв/кв.м. с ДДС).
Данъчна оценка на имота е в размер на 2057,60 (две хиляди петдесет и
седем лева и 60 ст.) лева.
3. Продажбата на поземлен имот № 17806.501.1663 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 10 000,00 лева, с ДДС

(десет хиляди лева, с ДДС), по 20 лв/кв.м. с ДДС), в съответствие с т.1 и 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 на гореописания поземлен имот в т.1.
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на
публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба
съобразно действащото законодателство.
МОТИВИ: С оглед осигуряване на приходната част на бюджета на Община
„Марица”-област Пловдив общинска администрация има волята да открие
процедура по продажба на същия. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира
решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
22
Гласували
22
За
22
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 № 107
Взето с протокол № 4 от 06.03.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно
ползване на поземлен имот с идентификатор № 61412.23.22 (номер по стар план
000073)- частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Радиново, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със
Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация 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 друг вид отпадъци” в „Изоставена орна земя” на
общински поземлен имот, както следва:
- Поземлен имот с идентификатор № 61412.23.22 (номер по стар план
000073), с площ от 6,154 дка, с трайно предназначение „Земеделска
територия” и начин на трайно ползване „За друг вид отпадъци”, при граници
и съседи: ПИ № 61412.16.1; ПИ № 61412.16.2; ПИ № 61412.16.5; ПИ №
61412.15.149; ПИ № 61412.72.37 и ПИ № 61412.23.4 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица” - област Пловдив,
одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния
директор на АГКК, актуван като частна общинска собственост с Акт № 45 от
25.09.2003 година.
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 се намира в непосредствена близост до последните
жилищни сгради на населеното място. Поради тази причина теренът е
подходящ за разширение на регулацията на с. Радиново, промяна на статута
му за жилищно застрояване и парцелирането му с цел отдаване за социални
жилища по реда на Закона за общинската собственост. Ето защо, Общински
съвет „Марица“, намира решението за целесъобразно.

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

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 108

Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран
поземлен имот № 66915.502.1772 в полза на лица с установени жилищни нужди.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 49а, ал. 1
от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена в
размер на 15,00 /петнадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната
застроена площ за учредяване право на строеж за построяване на жилищна сграда
в ПИ № 66915.502.1772 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.
Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив, въз основа на пазарна оценка
изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест21” АД, гр. Пловдив.
2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на
Кристина Антонова Савова ЕГН 870911****, с адрес с. Скутаре, ул. „Митко
Палаузов” № 42 да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на
строеж върху поземлен имот с идентификатор № 66915.502.1772, с площ 703 кв.м.,
с трайно предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на трайно ползване
„Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Скутаре, област Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 год. на
Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ ІІІ-501.1772,
кв.38, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, при граници на имота:
ПИ № 66915.502.1781; ПИ № 66915.502.1773; ПИ № 66915.502.1782 и ПИ №
66915.502.990 за построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на
застроителния план на с. Скутаре, Община „Марица”, област Пловдив.
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече
определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител
на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ.
4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на
гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на Закона за общинската
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 89, ал.
1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с

общинско имущество на Община „Марица”- област Пловдив са спазени и
кандидатът отговаря на нормативно определените условия, включително има
установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от обсъждане и
вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно вещно право
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо право на
строеж на жилищна сграда. Ето защо, Общински съвет „Марица“, намира
решението за целесъобразно.

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

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 109

Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран
поземлен имот № 66915.502.1779 в полза на лица с установени жилищни нужди.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 49а, ал. 1
от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена в
размер на 15,00 /петнадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната
застроена площ за учредяване право на строеж за построяване на жилищна
сграда в ПИ № 66915.502.1779 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив, въз основа на
пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив.
2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на
Методи Кирилов Кирилов ЕГН 820630****, с адрес с. Скутаре, ул. „Христо
Ботев” № 124 да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право
на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 66915.502.1779, с площ
700 кв.м., с трайно предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на
трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Скутаре, област Пловдив одобрени със Заповед
№ РД-18-36/06.03.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София,
съответстващ на УПИ Х-501.1779, кв.38, с отреждане за нискоетажно
жилищно застрояване, при граници на имота: ПИ № 66915.502.1052; ПИ №
66915.502.1776; ПИ № 66915.502.1775 и ПИ № 66915.502.1780 за построяване
на жилищна сграда, съгласно предвижданията на застроителния план на с.
Скутаре, Община „Марица”, област Пловдив.
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база
вече определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно
одобрените архитектурни проекти с установена площ за застрояване от
лицензиран оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от
НПУРОИ.
4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия по
учредяване на гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на
Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и

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

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

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 110

Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран
поземлен имот № 66915.502.1781 в полза на лица с установени жилищни
нужди.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 49а, ал. 1
от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена в
размер на 15,00 /петнадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната
застроена площ за учредяване право на строеж за построяване на жилищна
сграда в ПИ № 66915.502.1781 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив, въз основа на
пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив.
2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на
Диана Бойкова Чолакова ЕГН 890503****, с адрес с. Скутаре, ул. „Вела
Пеева” № 3 да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право
на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 66915.502.1781, с площ
700 кв.м., с трайно предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на
трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Скутаре, област Пловдив одобрени със Заповед
№ РД-18-36/06.03.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София,
съответстващ на УПИ ХІІ-501.1781, кв.38, с отреждане за нискоетажно
жилищно застрояване, при граници на имота: ПИ № 66915.502.1052; ПИ №
66915.502.1780; ПИ № 66915.502.1773; ПИ № 66915.502.1772 и ПИ №
66915.502.990 за построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията
на застроителния план на с. Скутаре, Община „Марица”, област Пловдив.
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база
вече определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно
одобрените архитектурни проекти с установена площ за застрояване от
лицензиран оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от
НПУРОИ.
4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия по
учредяване на гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на
Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и

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

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

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
23
23
23
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 № 111

Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план на
Община „Марица”, за поземлен имот с идентификатор № 03839.39.11 по
кадастралната карта на с.Бенковски и включването му в структурна единица 121Жм.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.5 във връзка с
чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.5 във връзка с
чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ.
Дава съгласие за отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план на
Община „Марица”, за поземлени имоти с идентификатори № 03839.39.11 и №
03839.39.43 по кадастралната карта на с.Бенковски и включването им в структурна
единица 121-Жм.
Община „Марица“
служебно да извърши действията по отстраняване
техническата грешка в ОУП.
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: В окончателния Общ устройствен план е пропуснат да се включи
в структурната единица и е нанесен в територия отредена а земеделско ползване.
Поради тази причина е необходимо да се отстрани техническата грешка. Ето защо,
Общински съвет „Марица“, намира решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 112

Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план на
Община „Марица”, за поземлени имоти с идентификатори № 62858.19.91 и №
62858.19.92 по кадастралната карта на с.Рогош и включването им в структурна
единица 527-Смф.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.5 във връзка
с чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.5 във връзка с
чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ.
Дава съгласие за отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план
на Община „Марица”, за поземлени имоти с идентификатори № 62858.19.91 и №
62858.19.92 по кадастралната карта на с.Рогош и включването им в структурна
единица 527-Смф.
Община „Марица“ служебно да извърши действията по отстраняване
техническата грешка в ОУП.
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: В окончателния Общ устройствен план е пропуснат да се включи
в структурната единица на стопанския двор и е нанесен в територия отредена за
земеделско ползване. Поради тази причина е необходимо да се отстрани
техническата грешка. 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
23
23
23
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 № 113

Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Приемане и одобряване на Схема за временно разполагане на:
„Слънцезащитен навес към чешма“ в ПИ 78080.22.100 /гробища/, по КККР на с.
Царацово, във връзка със становище вх. №10-00-96/21.02.2018г. от Димитър Петров
– Кмет на с. Царацово.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.56 от ЗУТ и
Наредба за РУППОТДОД на територията на Община „Марица”
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява Схема за временно

разполагане на: „Слънцезащитен навес към чешма“ в ПИ 78080.22.100
/гробища/, по КККР на с. Царацово.
Обща площ за разполагане на навеса: 15,75 кв.м.

2.

Одобрената схема да се обяви, съгласно чл.10 от Наредбата за
РУППОТДОД на територията на Община „Марица”.

МОТИВИ: Във връзка с възникнали нужди на населението и облагородяване
на гробищния парк, 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
23
23
23
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 № 114

Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Съгласие да се изготви схема за временно разполагане за
„Рекламно - информационен елемент“ в поземлен имот с идентификатор
№73242.501.1801 (публична общинска собственост), по кадастралната карта на с.
Труд, пред кв.114, между о.т.295 и о.т.414, по план за улична регулация на с. Труд,
одобрен с Решение №24/18.12.2003г. на ОбС „Марица“, във връзка със заявление
вх.№10-17-792/07.11.2017г. от Марин Николов Николов – представител на „Нимана
2007“ ЕООД – гр. Карлово.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.57от ЗУТ и
Наредба за РИРППРИЕ върху недвижими имоти на територията на Община
„Марица”
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” дава съгласие да се изготви схема за временно
разполагане за „Рекламно - информационен елемент“ в поземлен имот с
идентификатор №73242.501.1801 (публична общинска собственост), по
кадастралната карта на с. Труд, пред кв.114, между о.т.295 и о.т.414 по план
за улична регулация на с. Труд, одобрен с Решение №24/18.12.2003г. на ОбС
„Марица“, при спазване на нормативната уредба.
МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение на фирмата,
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

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

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 115

Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Одобряване на проект ПУП - Парцеларен план за обект
„УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД PE-HD ф110 с L=637,50м, за нуждите на имот с
идентификатор 73242.65.35, по полски пътища по КК на с. Труд, Община Марица“.
Уличният водопровод преминава през полски пътища, по следата на вариант
единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП, във връзка с искане
„ДМ КАР“ ЕООД, като собственик на ПИ с идентификатор 73242.65.35 по КК на с.
Труд, със седалище и адрес на управление: с.Труд, ул. „Карловско шосе“ №54а с
ЕИК: 200396345 и представлявано от управителя Димитър Миленков Миленков.
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 ф110 с L=637,50м за нуждите на имот с
идентификатор 73242.65.35, по полски пътища по КК на с. Труд, Община
Марица“. Уличният водопровод преминава през полски пътища, по следата на
вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП, във
връзка с искане от „ДМ КАР“ ЕООД.
Трасето за проектиране на водопровода 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 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
23
23
23
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 № 116
Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 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:
I. Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на
Митко Маринов Сотиров от с. Динк ул.Иглика №2 в размер на 500 лв.
МОТИВИ: Лицето отговаря на изискаванията и е предоставило
необходимите документи. 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
23
23
23
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 № 117

Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на
средства за пътуване до гр. Пловдив на ученици от социално слаби семейства или
сираци.
ОСНОВАНИЕ: на основание чл.21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” отпуска ежемесечна финансова помощ под
формата на средства за пътуване срещу представена фактура за транспортна
услуга през учебната 2017/2018г на Адриана Янкова Димитрова от с.Ясно
Поле
МОТИВИ: Лицето отговаря на изискванията и е предоставило необходимите
документи. 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
23
23
20
1
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 № 118

Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Предложение за изменение на Общ устройствен план на
Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 184-Жм
(жилищна структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово,
местност “Драганица“, Община „Марица“, област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 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 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 184-Жм (жилищна структурна
единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Драганица“,
Община „Марица“, област Пловдив включваща поземлени имоти с
идентификатори № 78080.35.21 и част от № 78080.142.134-местен път, №
78080.142.123-полски път и част от № 78080.35.121-полски път, 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.
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на
изискванията на ЗООС.
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 техническо задание за изготвянето на ПУП – План за
регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление поставено на
определените за това места в сградата на общината и се публикуват на интернет
страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл. 124б, ал. 2 от
ЗУТ.
МОТИВИ: Във връзка с осъществяване 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
23
23
23
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 № 119

Взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г.
ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица”
за 2018 г.
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от ЗПФ.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.Актуализира бюджета на Община „Марица” за 2017 г., както следва:
№
по
ред

§§
с-но

№ дст
с-но

ЕБК

ЕБК

1

52-06

745

2

10-30

898

3

55-03

738

4

97-00

998

52-06

898

10-20

832

52-03

311

51-00
97-00

311
998

45-00

738

Източник на финансиране, обекти,
наименование на разхода
РАЗХОДИ
Изграждане на „Слънцезащитен навес
към чешма“ в гробищен парк с.
Царацово
Текущи ремонти
Капиталов трансфер за нефинансови
организации
Резерв
външно водопроводно отклонение за
общински имот XVIII 502.93, в с.
Костиево
Външни услуги
Инженеринг на спортна площадка в ДГ
с. Труд
Подмяна и ремонт на детски площадки
Резерв
Субсидии за организации с нестопанска
цел

Всичко
/лева/

0

държ.

В т. ч.
дофин.

местни

д-ти

д-ти

д-ти

0

0

11 203

11 203

-11 203

-11 203

+26 500

+26 500

- 29 500

- 29 500

3 050

3 050

-3 050

-3 050

60 000

60 000

-15 000
-45 000

-15 000
-45 000

3 000

3 000

МОТИВИ: След извършения анализ на ремонтните дейности за 2018г. се
установи, че в с. Царацово ще се изгражда слънцезащитен навес на чешмата, което
е капиталов разход, а средствата за същия са разчетени в текущите ремонти.
Във връзка с предстоящите чествания по случай 30-годишнината на община
Марица, в читалището на с. Граф Игнатиево и с. Калековец ще се провеждат
мероприятия, което поражда необходимостта от закупуване на климатици и
ремонтни дейности.
В с. Костиево е необходимо да се изгради външно водопроводно отклонение за
общински имот XVIII 502.93.

В детската градина в с. Труд ще се изгражда спортна площадка, вместо детска
площадка.
С настоящата актуализация се извършват компенсирани промени по бюджета.
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
23
23
23
0
0

