О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
РЕШЕНИЕ№9
Взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г.
ОТНОСНО: Приемане на „Програма за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област
Пловдив за 2019 година”.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица”
реши:
Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема предложената
ПРОГРАМА
ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С
ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
НА ОБЩИНА „МАРИЦА”
ЗА 2019 ГОДИНА
МОТИВИ: Съгласно изискванията на чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост съм организирал изготвянето на „Програма за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община „Марица” – област Пловдив за 2019 година”. Програмата
определя приоритетите в развитието на общината, създава условия за
изготвянето на достоверен и реален бюджет за 2019 година. Чрез

ефективното, ефикасно и прозрачно управление на общинската
собственост ще се осигурят постоянни източници на приходи за
общинския бюджет и ще се обезпечи финансирането на голяма част от
общинските дейности. 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 № 10
Взето с протокол №3 от 05.02.2019 г.
ОТНОСНО: Предоставяне на мерите, пасищата и ливадите общинска собственост за стопанската 2019-2020 година за общо и за
индивидуално ползване от населението по реда на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи.

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1,т. 8 и т.23 от ЗМСМА, в съответствие с
изискванията на чл. 37 и; чл. 37 к и чл. 37 о от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи; чл. 121 и чл. 121 а от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община „Марица“ и за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на
земеделските производители.

реши:

След проведено

поименно гласуване Общински съвет “Марица”

На основание чл.21, ал.1,т. 8 и т.23 от ЗМСМА, в съответствие с
изискванията на чл. 37 и; чл. 37 к и чл. 37 о от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи; чл. 121 и чл. 121 а от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община „Марица“ и за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на
земеделските производители, за стопанската 2019-2020 година Общински
съвет „Марица” - област Пловдив:
1). Дава съгласие за отдаване под наем или аренда на общинските
мери и пасища на територията на Община „Марица” – област Пловдив,
описани в правилата за ползване на пасищата и ливадите, собственост на
Община „Марица” по реда на чл. 24 а, ал. 2, т. 6 от ЗСПЗЗ на собственици

или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на
БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни в съответното
землище и/или в съседни землища на територията на общината по цена,
определена по пазарен механизъм, но не по-ниска от средното годишно
рентно плащане за общината или землището.
2.) Дава съгласие за отдаване под наем или аренда на общинските
ливади на територията на Община „Марица” – област Пловдив, описани в
правилата за ползване на пасищата и ливадите, собственост на Община
„Марица” по реда на чл. 24 а, ал. 2, т. 6 от ЗСПЗЗ на собственици или
ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ,
съобразно броя и вида на регистрираните животни в съответното землище
и/или в съседни землища на територията на общината по цена, определена
по пазарен механизъм, но не по-ниска от средното годишно рентно
плащане за общината или землището.
3.) Приема и утвърждава правилата за ползване на мерите, пасищата и
ливадите – общинска собственост на територията на Община „Марица” –
област Пловдив, като:
3.1. Одобрява годишния план за предоставяне на мерите, пасищата и
ливадите –общинска собственост на територията на Община „Марица” –
област Пловдив за общо ползване от населението и за индивидуално
ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ.
3.2 Одобрява правилата за устойчиво управление на мерите, пасищата
и ливадите –общинска собственост на територията на Община „Марица” –
област Пловдив.
3.3. Одобрява списъците на общинските мери, пасища и ливади на
територията на Община „Марица”, разпределени по землища и площ,
които да се предоставят за общо ползване от населението и дава съгласие
за предоставянето им за общо ползване.
3.4. Одобрява списъците с общински мери, пасища и ливади,
разпределени по землища и площ, които да се предоставят за
индивидуално ползване и дава съгласие за предоставянето им под наем по
реда на чл. 24 а, ал. 2, т. 6 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи.

3.5. Одобрява списъка с данни за собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани
в Интегрираната информационна система на БАБХ, желаещи да ползват
общински мери, пасища и ливади и брой на отглежданите от тях животни.
3.6. Одобрява и дава съгласие останалите свободни пасища, мери и
ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване да се
отдават чрез търг по реда на Глава шеста от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”,
в който се допускат до участие само собственици на пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година.
3.7. Одобрява и дава съгласие останалите след провеждане на търга по
т. 3.6. свободни пасища, мери и ливади за индивидуално ползване да се
отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и
на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и
екологично състояние, по ред, определен в Правилника за прилагане на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Договорите се
сключват за една стопанска година.
3.8. Одобрява и дава съгласие свободните мери, пасища и ливади, за
които няма сключени наемни договори или договори за аренда, след
отпадане от списъка за предоставени мери, пасища и ливади за общо и за
индивидуално ползване, да се предоставят под наем за устройване на
пчелини само в случаите, когато е поискано устройване на пчелини под 10
пчелни семейства. Отдаването под наем да се извършва след решение на
общински съвет чрез търг с явно наддаване или конкурс по реда на Глава
шеста от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община „Марица” по цени, определени от
Общинския съвет.
3.9. Одобрява Мерките за поддържане на мерите, пасищата и ливадите
в Община „Марица” – област Пловдив.
3.10. Задължава ползвателите на общинските мери, пасища и ливади
на територията на Общината да спазват изискванията на ветеринарните
лекари, при прилагане разпоредбите на Закона за ветеринаромедицинската
дейност
и
подзаконовите
нормативни
актове,
свързани
с
ветеринаромедицинската профилактика.

3.11. Не определя имоти за създаване на изкуствени пасища с тревни
смески.
4.) Задължава ползвателите на общинските мери, пасища и ливади на
територията на Общината да ги поддържат в добро земеделско и
екологично състояние и да спазват Мерките за опазване, поддържане и
подобряване на мерите, пасищата и ливадите в Община „Марица” – област
Пловдив.
5.) Възлага на Кмета на Община „Марица” – област Пловдив да
извърши необходимите действия за правилното и законосъобразно
сключване на договори:
5.1.) За отглеждане на пасищни животни съобразно изискванията и
условията посочени в чл. 37 и от ЗСПЗЗ, като:
- Минималният срок на договорите е 5 стопански години, когато се
сключват при условията на чл. 37 и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ, като в тях изрично
да е посочено обстоятелството, че сключването на договора за наем или
аренда не гарантира подпомагането на земеделските производители.
-Договорите,сключени при условията на чл. 37 и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ
се регистрират в общинската служба по земеделие.
- Срокът на договорите е 1 стопанска година, когато се сключват при
условията на чл. 37 и, ал. 13 и 14 от ЗСПЗЗ.
- Договорите за наем и аренда за имоти по чл. 19 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, сключени по реда на чл.
37и, ал. 12, 13 и 14 от същия закон, и предоставени от общинския съвет по
реда на § 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), се прекратяват от Общината след
издаване на решението на общинската служба по земеделие и изтичане на
стопанската година, в която е издадено решението.
5.2.) За устройване на пчелини само в случаите, когато е поискано
устройване на пчелини под 10 пчелни семейства съобразно изискванията
на ЗОС, като срокът на договора за наем не може да бъде по - дълъг от 10
години.
5.3.) Приходите постъпващи в бюджета на общината да се използват
за поддържането на мерите, пасищата и ливадите.

5.4.) Мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд, за
които са сключени наемни или арендни договори, не могат да се
преотдават за ползване на трети лица.
6.) Приема пазарната оценка за предоставяне под наем/аренда за
индивидуално ползване на мери и пасища от общинския поземлен фонд за
отглеждане на пасищни животни за стопанската 2019-2020 г. в размер на
7,00 лева/декар, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21“
АД и определя годишна наемна цена/цена за арендно плащане на декар за
отдаване под наем или аренда на общинските мери и пасища на
територията на Община „Марица” – област Пловдив в размер на 7,00
лева/декар.
7.) Приема пазарната оценка за предоставяне под наем/аренда на
ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване от стопани
отглеждащи пасищни животни за стопанската 2019-2020 г. в размер на 8,00
лева/декар, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21“ АД
и определя годишна наемна цена/цена за арендно плащане на декар за
отдаване под наем или аренда на общинските ливади на територията на
Община „Марица” – област Пловдив в размер на 8,00 лева/декар.
8.) Приема пазарната оценка за предоставяне под наем за устройване
на пчелини, само в случаите, когато е поискано устройване на пчелини под
10 пчелни семейства, на свободните мери, пасища и ливади, за които няма
сключени наемни договори или договори за аренда, след отпадане от
списъка за предоставени мери, пасища и ливади за общо и за
индивидуално ползване за стопанската 2019-2020 г. в размер на 15,00 лева
/декар (без ДДС), изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест21“ АД и определя годишна наемна цена на декар за отдаване под наем за
устройване на пчелини само в случаите, когато е поискано устройване на
пчелини под 10 пчелни семейства, на свободните мери, пасища и ливади,
за които няма сключени наемни договори или договори за аренда, след
отпадане от списъка за предоставени мери, пасища и ливади за общо и за
индивидуално ползване за стопанската 2019-2020 г. на територията на
Община „Марица” – област Пловдив в размер на 15,00 лева/декар (без
ДДС).
9.) Земеделските стопани могат да кандидатстват с общински имоти –
мери, пасища и ливади за подпомагане по схемите за единно плащане на
площ, след като:

1. Сключат с Общината договор за ползване под наем или аренда на
общински мери, пасища и ливади.
2. Наемната или арендна цена при сключване на договори за наем или
аренда с Община „Марица“ се заплаща в 14-дневен срок от датата на
сключване на наемния/арендния договор за първата стопанска година, а за
всяка следваща стопанска година в срок до 02 октомври на годината.
3. При сключване на договори за наем или аренда на пасища, мери и
ливади от държавния и общинския поземлен фонд, които изцяло или
частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора
специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г.
за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по
схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена,
съответно арендно плащане за две стопански години от сключването на
договора. В договорите за предоставяне под наем или аренда на пасища,
мери и ливади по реда на чл. 37и ЗСПЗЗ за определяне на дължимата сума
за наем или аренда се вписва информация за общата площ на имотите по
договора, която попада в обхвата на актуалния към датата на сключване на
договора специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане".
Данните се изготвят от Общината чрез извършване на пространствено
сечение между имотите по договора от кадастралната карта и
специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане", достъпен чрез
интернет страницата на Министерството на земеделието и храните –
неразделна част от договора.
10.) Договорите могат да се изменят по искане на
наемателя/арендатора в срок до 01 октомври на текущата стопанска година
при условие, че е намалил или ликвидирал животните си с двустранно
подписано допълнително споразумение към договора за наем или аренда
към 02 октомври на текущата стопанска година за срока на договора.
11.) В отдадените под наем или аренда мери и пасища – публична
общинска собственост, за които наемната цена е заплатена и има сключен
договор за наем или аренда се разрешава поставянето на временни
постройки за отглеждане на животните от ползвателите при спазване
разпоредбите на Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в
земеделските земи без промяна на предназначението им, издадена от
министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното
развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 85 от 6.11.2012 г., в сила от

6.11.2012 г., като за поставянето им наемателите/арендаторите подават
молба до кмета на общината чрез кмета на населеното място. В молбата се
посочва броя на отглежданите от наемателя/арендатора животни, номерата
на поземлените имоти, върху които лицето желае да постави временни
постройки за отглеждане на животни, брой постройки, предложение на
кмета на съответното населено място.
12.) Охраната на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост
се осъществява от и за сметка на ползвателите.
13.) Възлага на Кметовете по населени места да определят маршрути
за движение на животните, пунктовете за събирането им и схеми на
прокарите за отвеждане на животните до местата за паша и да уведомят
пастирите.
14.) Възлага на Кмета на Община „Марица” да организира
изпълнението на настоящето решение.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение изискванията на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, свързани с
предоставянето на мерите, пасищата и ливадите - общинска собственост за
стопанската 2019-2020 година за общо и за индивидуално ползване от
населението по реда на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на
земеделските производители. Ето защо, Общински съвет намира
решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: ……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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2019 z./:
Заличени обстоятелства
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

uux. IIETbP
Bpemenno
dnoucuocmma
Itmem na O6u4un& ,,Maput4a"
cbzJtacHo Peweuue Ne 171,
$emo c npomoKot Ne 8 om 22.04.2019 z.
ua O6tquncKu cb6em ,,Maput4a"

IIPOTOKOJI
B r.r3rrbJrHeHlre Ha 3anonea J\b PA-09-3651I1.03.20I9 r. na Kuera Ha O6uuna
,,Mapuqa" r{ BbB Bpb3Ka c Pemenae Ns 10, B3ero c nporoKon J\! 3 or 05.02.2019 r., I{3M. c Pemeuue J\! 88,
B3ero c nporoKon Jtl! 6 or 21.03.2019 r. 14 3rurBJreHlrfl, Ha co6crseuuuv Ha iKr.rBorHoBb.4nu o6errl4 c rlacIaIITHI{
cerrcKocrorraHcKr.r xr4BorHr4, perucrpr{paHu B Irlurerpzpanara znQopMarl}roHHa cl4creMa na BAEX, xenaerqu
Aa HaeMar Mepu z nacr{qa or O6ruuncKu.s no3eM:ren $oH4 Ha reprrropvflTa Ha O6ruuna <Mapzqa>-o6lacr
II:rosAus
Ce cr6pa KoMlrcuq B cbcraB :
. llpeacelaren: lrHx. llerrp Munros-3aM. KMer Ha O6utuua,,Mapuqa"
qreHoee: 1. [ecucnasa KrrauraHoBa - .{upexrop na 4r.rpexqur OC
2.Tans. Crafironcra- Cr. ercneor OC
3. ,{nrrr.ro fropron - Cr. encn.piOCrr
Korvrucrasra 3arroqHa 3aceAaHue s 9:30 qaca, clc 3ap:a.tra.qa olpe.4enz ueo6xoAvrMa'ra 3a BceKr4 KaHAr4Aar
qJr. 37 u, an 4 or 3ClI33 u pasnpeAenr{ r,rMorure c HaqI4H Ha
'Jlour or rracr.rqa, Mepr.r r4 rrvrBarv no peAa Ha
-1pafino rroJr3BaHe ,,llacr4rr1e", ,,Mepa", ,,fIkrBaaa" Ha repr4Topr4flTa Ha O6quna <Mapuqa>-o6racr llroeAze.
flpn pasnpeAeneHr4ero rrpeAprMcrBo vMar KaHAVAarr4, Kor4To Ao Aarara Ha pa3npeAeneHuero ca rIoJI3B€uII{ cborBerHl4Te
LrMour no AofoBoplr c t43TeKbJr cpor. OcraHarrvrre Hepa3npeAeJreHz r{Mort4 ce pa3npeAeJltr Iro Bb3xoAflIII peA, Karo ce

nuec 25.04.2019

f.,

3aroqBa or Jurr1ara, Korrro npuTe)KaBar naft-uarHo )xrrBotrHcKw. eg:'z'le.vtri:z'.
Bceru or rrJreHoBere Ha KoMr,rcu.rrra noAnr,rca reKnapaqvq, qe:
1. He e ,,cB6p3aHo ruqe" ro cMr,IclJIa na 3axoua 3a nporlieoAeficreue Ha Kopynr1nflTav 3a orHeMaHe Ha
He3aKoHHo npra4o6uro r{MyrrlecrBo c KaHAr.rAarr4Te 3a npeAocraBtHe Ha rracvu\a, Meplr rl JIITBaAI4 or
O6uuncrur rro3eMJren Qon4 Ha repr4TopvflTa Ha O6rquHa <Mapuqa>-o6racr fllonAzn vrlr c ruleHoBe Ha
TexHr4Te yrrpaBr4Tenv LrJrkr Ko HTponHr,r opf aHr4.

2. Hnra MarepuaneH r4HTepec or pe3ynrarrrre or 3aceAaHr.rero.
3. HqNaa qacreH rlr{Tepec [o cMr4cbJra Ha 3aroua 3a nporr4no4eficrnue Ha Kopy[\LrflTa I,I 3a orHeMaHe Ha
He3aKoHHo npz4o6raro LrMyrrlecrBo or pe3ynrarr4Te or 3aceAaHr4ero.
4. 3aArnNaBa ce ra nt3v s rafiHa o6croqrercrBara, Kor4lo e y3Han lal sss Bpb3Ka c pa6orara cu n
KOMIICI.'TA,
5. He e cBbp3auo nr{ue no cMrrcbJra na T3 c rroAaJrr4Te 3arBJreHr4r 3a HaeMaHe Ha rlaclzrlla, Meplr v rvBaLLr
or O6rqraucKlu rro3eMren $on4 Ha repr,rropvflTa Ha O6rquna <Mapuqu-o6lacr llroeAus krrrv c qreHoBe Ha
TexHr4Te yrrpaBr.rTenu hrrvr KoHTponHr,r opf aHr,r.

CleA rzsnurHeHr{e Ha ropHraTe nporleAypr4 KoMlrcrlsra rrpvtcrrrrlr KbM pa3fnex.{aHe Ha 3asBJIeHI,Itra IIo
pe4aHa TsxHoro nocribrrBaHe 3a HaceJreHoTo M.scTo.

KoNatacrlsra

KOHCTATIIPA:

rro KaAacrpaJlHara
I. 3a HaeuaHe Ha rrac[qa, Mepu \r [rrtBaav or O6uluncKuq [o3eMJreH QoIIa
KaHAIIAaTIITe' KaKTo CJIeABa:
KapTa II KaAacTpaJIHIITe perIICTpI{ na C. BOfiCIIJI ca BXOAIIpaJIII
IPOII3BOAIITEJI MAPAtr I{BAHOBA
- KanAuAar Jlb 1. 3a Qusuuecxo JIIIqe: 3EMEAEJICKII JlroeAue'
IIETPAKOBA c nocroqHeH aApec s c. Boftcnr, O6uuua,,Mapnqa"-o6racr
no3eMJIeHI4 I4MOrI4 C HaqI{H
c uoAaAeuo 3ajrBJreHlr. . gr.Nn 94-00-903107 .03.2019 roALrHa 3a HaeMaHe HaperI4CTpLI Ha C' Roftcl4n 3a
KaAaCTpanHaTa KapTa 14 KaAaCTpaJIHIITe

na rpaftHO

rroJBBaHe ,,fIaCI4Iqe"

IIo

orrJIeX,IIaHe Ha nacuqHl',I XLIBOTHI{.

rp'
Jrrrqe: ,,EuPtt EOOA, cbc ceAaJll4ure I4 aApec Ha ylpaBneHlre:
ynpaBl4renr Eopuc feopruen BepaHcxu' c
flron4ue,
,,froau ExsaPx" No 19, rrpeAcraBn.f,BaHo or
rrocro{HeH aApec n rP. Illoe4ran.
TIO3eMJIeHH LtMort4 c HarIr4H
c noAaAeso ,*"n.rrre c Bx.Jlb 70-00-174108.03.2019 rOArrHa 3a HaeMaHe HaperI4CTplI Ha c' Boftc-'rl 34
ua rpafiuo noJBBaHe ,,flac[rqe" IIO KaAacTpuIHaTA KapTa I'I KaAacTpaJIHIITe

- Kauaular Nb 2. 3a rcPuAlrrlecKo

yl.

OTIIIEXAAHE HA TIACIIqHZ XLIBOTHI'I.

rlo KaAacrpaJrHara
3a HaeMaHe Ha rracuula, Meprr rr Jrrrr,anllr or o6utuucKrrfl rro3eMJreH oona
KaKTo cJIeABa:
KaHAr'IAarr{Te'
Kapra rr KaAacrpaJrHr{Te perrrcrprr na c. rpaQ Lrrnarueno ca BxoAupaJrrr
PAHIEJIOB
- KanAuAar Ns 1. 3a Qnruvecrco ,r"q.' 3EMEAEICKLI IIPOI{3BOALITEJI JIATIIH

II.

fhoeAue'
|EHOB c [ocroqHeH aApeC B c. fpaQ ]1rr]Haruer,o, o6ruuna ,,Mapuqa"-o6[acr
TIO3eMJIeHLI LIMOTI{ C
- c uo,uaA."o =u""n.uze- c Bx.J\lb 94-00-584131.01.2019 foALrHa 3a HaeMaHe Haper?ICTpIr
na c' fpa$
Kapra I4 KaAacrpaJIHI{Te
Har{r,H na rpalHO noJr3BaHe,,flacutqe" rro KaAacrpurlATa
IrlrHarueeo 3a orrJlexAaHe Ha TIaoLIUIHI4 xrrBorHLI'
rlo KaAacrpaJlHara
III. 3a HaeMaHe Ha rracl{rla, Mepu v JrnBaav or o6uuucKrrf rro3eMJreH Qona
KaIIAIIATIt-e:*T1533^cJI€ABa:
KapTa rr KaAacTpaJIHIrTe penIIcTpII ua c. Ka.neKoBeII ca BxoAI{paJIII
flTAHAXUIICKIT c rocroqHeH
I{BAHOB
TIETIP
KaHtuAar r\! l. 3EMEAEJIcKTT [potI3BoArrrEJI

-

aApec B c. Ka,reroeeu, O6urusa ,,Map[qa"-o6racr flrtoeAlan'

HaeMaHe Ha IIO3eMJIeHIT I'IMOTI4 C

-CnoAa.ueHo3atBrIeHI'IecBx'Nb94-00-862105'03'2019 foAI{Ha 3a
Kapra r4 KaAacrpaJIHI{Te perllcrpl4 Ha c' KareKoeeq
HaqLIH Ha rpafiHo rIoJI3BaHe ,,flacuqe" rlo KaAacrpaJlHara
3a oTrJIeXAaHe Ha rlacl{nlHl4 nfl',IBOTHII.

KaAacrpaJrHara
Mepr.r tr Jrr{BaArr or o6qnncKrrs rIo3eMJIeH soua rlo
cJIeABa:
KaKTo
KaHAIIAaTIITS'
KapTa II KaAacTpaIHIITe perIIcTpII na c. KpucJIoBo ca BxoAIIpaJIII
c nocronHeH aApec
KanluAar J\b 1. 3EMEAEJI6KLI [por[3BoAtITEJI Ar,rMr{TbP TIETKOB KAHAPOB
e c. Kpucloeo, O6rquua,,Mapuqa"-o6racr ilrosAne'
I,IMOTI4 C HAqI'IH
c noAaAeuo 3arrBrreHpre c Bx.J\b 94-00-892106.03.2019 roAI4Ha 3a HaeMaHe HA IIO3CMJIEHII c. KPucnoBo 3a
ua
perl4crpll
Ha rpaftno rIoJr3BaHe ,,llaczrqe" rlo KaAacTpanHaTa KapTa Ir KaAacTpanHI4Te

IV. 3a HaeMarre Ha rracurua,

_

..'

oTfJIeXAaHe Ha nacI4IrIHI',I XI{BOTHI{.

Mepr,r *r il*rBan*r or O6uuncK[q [o3eMJlerr oona rlo KaAacrpaJrHara
KaHAIIAaTUTet KaKTO CJIeABa:
KapTa rr KaAacTpaJrHrrTe pefncTpll na c. PaAuHoBo ca BxoAIIpaJIII
rrErIEPrrroB c nocro'IHeH
Kan,uular Ns 1. 3EMEAEJICKTT IrOII3BOALITEJI MAPLIH CTOflHOB
aApec B c. PaAuHoso, O6rqusa,,Mapuqa"-o6racr fhoeaIae'
HA IIO3CMJIEHI4 LIMOTIZ C HAqLIH
C nolaneno 3aqBIeHLIe c Bx.Nb 94-00-626106.02.2019 roAI'IHa 3a HaeMaHe
perl4crpl4 sa c. Pa[uHoBo 3a
ua rpaftHo rroJr3BaHe ,,Ilacr4rqe" rro KaAacTpanHaTa KapTa I'I KaAacTpanHI4Te

V. 3a HaeMaHe Ha rracurqa,

-

OTf NCXAAHC HA TIACUTIHII XIIBOTHI'I.

rDosa rlo KaAacrpaJrHara
3a HaeMaHe Ha rlacuula, Meprr tr JrrrBa.urr or oouuncKuq [o3eMJreH
KaHA[AaTIITe' KaKTo cJIeABa:
KapTa II KaAacTpaJIHuTe perl{cTpl{ na c. CrpoeBo ca BxoAIIpaJIII
c nocronHeH
Kanauaai Ns 1. 3EMEAEJICKTI [porr3BoAtITEJI TIETKO IIBAHOB AAPMXAITCKI{

vI.

aApec B rp. Cte4uneulle, o6ract flrosAlas'

HaeMaHe Ha rIO3eMneHI4 IrMorpI c HaqI',IH
uoAaAeHo 3aJrBJreHLre c Bx.Ns 94-00-59210I.02.2019 rOAr4Ha 3a
rro KaAacrpanHara Kapra r,r KaAacrpaJIHpITe pefl{crppl na c' crpoeBo 3a
rpafruo uon3BaHe

c

na

,,llac[r1e"

oTltIelI(AaHe Ha rIacI4rqHI'I XI'IBOTHII.

(IlpnnoNenne Ns 1
Korrlucusra o6croftHo ce 3arro3Ha c lpeAcraBeHr.rre or KaHAI{AurilTe AoKyMeHTI4
KbM Hacroflrqur nPoroxon.)
KoMI'IcI4tra orlpeAenu neo6xoAuuara 3a
C:reA raro ycraHoBq peAoBHocrra Ha rroAaAeHrzTe AoKyMeHTI4,
rlo3eMleu Qou4, cr'rJlacHo rIoAaAeHI4re
BceKr{ KaH.u4Aar rrnou or rracr,rnra, Mepr4 v nvnarv or O6utuncKlrf,
I4M6TI4T9, KaKTO CIISABa:
3aflBre14fl,r{ [o peAa Ha qr. 37 u, wt.4 or 3Cll33 u pasnpeAeJILI

-

PA3IIPEAEJIEHIIE:
r. ga

HanNtlrtn

ul ulcllrun ot ono s gEN,uIuIUnro Hl c. noIzcI4I:

- 1. 3a Sn:y.recrco rIIIqe:

3EMEAEJICKI{ IPOI43BOAIITEJI MAPI4fl I4BAHOBA IIETPAKOBA c

rrocTotHeH aApeg B c. BOilcnl, O6utrana,,Mapuqa"-O6lacr lhoeAxB, KaKTO CneABa:

IIorgsaHLI [o3eMJIeHI4 I4MorIr c HTII ,,flaculqe", ,,Mepa", ,,fIvBaaa" - HfMA'
O6ru 6pofi mprBorr.rHcKr.r eAr.rHrrqr:21.6 XE c HopMa IIMII:a XE: 414.000 AKa 3a I4MorI4
Karefoput; 282.000 AKa 3a I,IMoTLI or 8-10 Kareropl4t'

-

or

7-7

Karo sge npeABrrA ropHoro r{ B5B Bpb3Ka crc 3asereHae Bx.Nb 94-00-903107.03.2019 roAuHa, KaKro Ir
Cranoerure ua Kruera Ha c. Boficnn c sx. Ie 10-00-165/13.03.2019 r. u [exnapa\vfl or Mapua I'IsaHoea
flerparona, KoMr{cr.rqra onpeAen}r Aa ce rpeAocraB.flr Ha: 3EMEAEJICKI4 nPoI43BoAr4TEJrMAPvlA I4BAHOBA
fIETpAKoBA nacurua or OII@ 3a cpoK or 5 (ner) cronaHcKr.r ToALIHLI (2019-2020 r.;2020-2021 r.;2021-2022
r. ; 2022 -2023 r.; 2023 -2024 r. ), rar<ro crIeABa:
fl,roul:a HaqnH Ha

Ka'reropna

flo:evnen
unror Ng

HAEMAHE,

cro6pareHa c

TpailHo
no,t3BaHe

qr Jlh,aJl 4
or 3CIl33
IARU

Mecrnoc'r

Onuc sa BhAoBere r 6po;r nacuulull ]KhBorHll, orrnex'4aHl't B )KI4BorHoBbAeH
o6err (nocrorHex o6er<r) Ng 1201910016 /crap 4203-00871' pecucrpupaan e
hHrerpnpauara uH$opvaunoHHa ctlcreMa Ha
NETPAKOBA

EABX' 3n MAPht I4BAHOBA

A

3A'B.IEH I,'ETO
HA

)I(l.rBoTHoB6Aa

(AKal
Bxrose nacfluHu
xrBorHH. cbrnacHo.E
2 e or AP na 3CII33

KoeS

Onilc

6poH

HopMa

3a

Btloaqe I

XIBOTHHCKh

[TM,rl 3a

HopMa llMJl 3a
XE-kar 8- l0

npilpashrsaHe

6pot

e!ilHtql

XE-Kar l-7

(aKa

HA

naqr

CbOTBfrHIfl

cencKocTonaH

Bt! xtrBoTHh
nu I J{G
crraacro $ 2
: or .{P na

CKI XYBOTHU

Ha

uHl

no

(rKa

BH!OBE

orfneruaHH

XI

BOTH

Ha

Ha

)KE)

)l(E)

I

B

XHBOTHOB!AH

ur o6em

3Cn33

flo:eulex quor
Ns 12019 22 1 c

ntow or
AK

126,'747

\/

26 747
t43urlro fionaaa
s CAII

flacuule

29.302 nswsto
nonaaa e CAfl

flacuure

Aaa rale Osue Ha,q

12

015

102

15 3

15.000

30 000

82

t23

15.000

30 000

27.6

rs.000

30.000

Meceua

,

HTfl"I]acu ure",

c Boicul
[Io:eureH

rvor

Ns 12019 22 3 c
nrour or 29,302
aKa,

15

Meceua

n

O6uro:

0

nopoau Haa 12

HTll

"flacNute", c
Rnnnu

Aau rale Osqe(aeroxroHur)

156.049

Jrrrqe: ,,EnP" EOOA, cra ce1Lantrule I4 aApec Ha yrlpaBJreHlre: rp. fInoBAI4B, yn.
rlocro-sHeH aApec B rp.
,,iLoau Er:apx" Nb 19, flpeAcraBn.f,BaHo or yrrpaBl{Ten.f, Eopuc feopruen Bepancru, c
flroeAr4s, KaKTo cneABa:
- florssaHll no3eMJIeHH I,IMorI,I c HTII ,,Ilacurqe", ,,Mepa", ,,fIvrBaya" - floseNareHz I4Morl4 c HTII
..flacnure" c o6ua [norq 24.900 AKa, IV Kareropl4s cbrJlacHo AoroBopl4 3a HaeM.
O6ur 6pofi xlrBorrrHcKrr eAr{Hr.rqrr: 9.00 }{E c HopMa IIMJI :a XE: 135.000 AKa 3a I4MorI{ or 1-7
Kareropr,rs; 270.000 AKa 3a I4MorIr or 8-10 Karefoprq.

- 2.3a rcpgArrqecKo

Karo nse rpeABr{A fopHoro r,r Bt,B'Bpb3Kacbc 3asBneHl4e Bx.Nb 70-00-174108.03.2019 roAIlHa, KaKro 14
CraHoer,rrue Ha KMera Ha c. Boficul c BX. Ne 10-00-165/13.03.2019 f., KoMI{cI4sra oilpeAenl{ ,{a ce
lpeAocraBsr Ha: ,,Bl,tP" EOOA, [peAcraBnrBaHo or yrlpaBl4Tent Eopuc feoprl4en Bepaucru nacI4IIIa or
OnO 3a cpoK or 5 (rrer) crorraHcKl{ roAItHIr (2019-2020 r.;2020-2021 r.;202I-2022 r.;2022-2023 r.;20232024 r.), KaKro cneABa:

flnoul

Kareropar

flo:eu,reH
Hvor Ns

TpadHo

ulHl.l )KI4BOTHI4, orl-Jle)K,[aHl,r B XHBOTHOBbAeH
Scrap 4203-0102' perhcrphpaHn B
1201940011
l1b
(nocrotHeH
o6eKr)
o6eKr

nOJr3BaHe

14urerptrpaHara rHtfoprnlaunoHHa cl4creMa Ha

Haqnx sa

3a

HaeNlaHe,

cro6pa:eHa c
gst 31 u, u't 4

Mec'rHocr

ffi

BABX"'EnP" EOOA

or 3Ctl33
lLKU

rl

3A'IBJIEH hCTO
HA
)To4BOTHOB'bAa

(axa)
Bil!oBe naciluH il
xHBOTHT.

2

o

ctilacHo,6

or AP na 3CIl33

KoeQuureHr

Onrc

3a

BITOBfrE

nprpasHtBaHe

5pofi

na

XE-Kar

3a

)KE-Kar l-7
(aKa

HA

nach uH x

BU!OBe

cencKofronAH

XIBOTHI

3h!

CKI

Ha

(aKa

Ha

)}(E)

OTTNEXAAHH

ctraacno $ 2
3 or ,lF Ha
3Cn33

XIBOTHOB6AH

3

ur o6em

0.

l5

8

t.2

15.000

30 000

0.

l5

52

78

15.000

30.000

15.000

30.000

Meceua

IV

3eueaercra:eur
c

uou or

66,000

aKa,
npeacTaDntBaLua
qACT

flacnule

66.000
r.r3u{no nonaaa
e

[-opeH

(JBue-MaRKH

fepeH

OT MCCTH14

CAII

8- 10

XE)

XHAOTHU

rru I XE

Oeqe Ha,u 12

Hopua IIM,]l :a

[Mll

6por

CTOTBSH ilfl
)kuBoaHtr

HopMa

X'EOTIHCKH
eatrHilur no

X

(an'roxroHHu)

nopoail Haa l2

B

ceBepoH3TOqHaTa

Meceua

uy uacr or fll4

N

12019 7 65, c
uour 90,901

ara,HTfI
"flacuue",

c

Boii cRn

9

66.000

O6uro:

AT
ETO HA C. IPA(D
JI JIATIIH PAHIEJIOB IEHOB c
n-^----^
^fr6rDa!
flrron4rae' KaKTo cJIeABa:
rrocToflHeH aApec B c. fpaQ I'Irnar1aeeo, O6uluna,,Maprlqa"-o6lacr
I'IMOTI4 C HTll
- fIOIgSaU[ IIO3SMJI9HI4 I4MOTI'I C HTII ,,flaggtqe", ,,Mepa"' "JIunAgA'' - IIOSSNIIeHII

il

IIo

TIA

?A II

cHo AofoBopv3a HaeM'

a IIMII 3a XE: 440'000 AKa 3a I4MorI4 or I-7
4.15 XE c HopMa llMiI sa XE: 812'250 'uKa 3a

10

rareroPur.

Karo ese rpeABIrA ropHoro I,I BbB Bpb3Ka
rrporoKon l1e 11 o't 2L02'2019 r' ua KC sa c'
tr4rnarueeo c BX. Ns 10-00-122127.02'2019 r',
IIPOI43BOAI4TEn JIATI4H PAH|E'IIOB fEHOB nz
(2019-2020f.;2020-2021r.;2021-2022f.;2022-2023r.;2023-2024f'),KaKrocrIeABa:
flo3eNr,reH

fl,rour:a

ulror

HAEMAHE,

Ns

cro6pa:ena c

:"H"";
v' r Het'
EJICKI4
roAIlHIl

ffinacnuH[lxhBoTHtl,oTfIe)|(AaHHB)|tl.,IBoTHoB6AeH
o6exr (uocrogHeu o6exr) Ns 4198-0200, pertrcrpupaH n
unrpopuaur.rouHa cilcreN4a na

14u'rerpnpaHara

BAEX, 3n IATI'IH PAH|EJIOB IEHOB

ttr.37 u,ut.4
or 3Cfl33
ltxal a
3aJlBJleHheTo
HA
)KhBOTHOB'bAA

B Ks Na.
BHAoBe nacHuHH

xreorur, cluacno

$

2 g or AP xa 3Cfl33

61.000 aKa

s

6l

000 n:ur,ro

foseaa Haa
Nteceua

-

N4eco

24

[MJl

3a

)KE-Kar l-7
(axa ra XE)

XE-xar
(!Ka

Ha

8-10

)l(E)

qacr or fII4

Ne

17806 61.1,

uerntr c nloul
or 340,1

I7

HTII
"flachue",

AKA,

c.

fp. HrHarueeo

0.r5

Osue Haa 12

6

l 5000

30000

015

I 5000

30000

5000

30000

'))

20.000

40.000
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III. 3A HAEMAHE HA TIACLIIIIA OT OTI(D B 3EMJII4IIIETO HA C. KPI4CJIOBQ:
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IV. 34 HAEMAHE HA fIACI4IIIA OT OTIID B 3EMJILIIIIETO HA C. PANLIHOBO:
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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 № 11
Взето с протокол №3 от 05.02.2019 г.
ОТНОСНО: “Тарифа за началния размер на наема за помещения и
терени общинска собственост по категория на населените места в Община
“Марица”, област Пловдив”, представляваща Приложение № 1 към
Методика за определяне на началния размер на наемните цени за
помещения и терени общинска собственост на Община “Марица” /Приета
с Решение № 228, взето с протокол № 13 от 22.11.2012г. на ОбС “Марица”,
изм. и доп. с Решение № 143, взето с протокол № 6 от 28.05.2013г. на ОбС
“Марица”/.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 14, ал. 8 от ЗОС,
чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на
Република България, във връзка със Заповед № РД-02-14-2021/
14.08.2012г., изм. със Заповед
№ РД-02-14-808/ 25.08.2014 г. на
Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” приема изготвената от лицензиран
оценител „Пловдивинвест-21“ АД Тарифа-2019 г. за началния размер на
наема за помещения и терени, общинска собственост по категория на
населените места в Община “Марица”, област Пловдив и утвърждава
наемните цени съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето
решение.

МОТИВИ: Във връзка с процедурите по отдаване под наем през
2019 г. на помещения и терени общинска собственост на Община
“Марица” от лицензиран оценител – „Пловдивинвест – 21“ АД бе
изготвена разценка за началния размер на наема за помещения и терени,
общинска собственост по категория на населените места в Община
“Марица“. Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за
целесъобразно.

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

Общ
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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 № 12
Взето с протокол №3 от 05.02.2019 г.
ОТНОСНО: Наемните цени за предоставяне под наем за земеделско
ползване и за предоставяне под наем за стопански нужди за устройване на
пчелини на поземлени имоти или части от тях – общинска собственост на
Община „Марица” – област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; вр. с чл. 14, ал.8 от Закона за
общинската собственост; чл. 11, ал. 1 от Закона за пчеларството и чл. 120,
ал. 4 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 приема изготвената от
лицензиран оценител „Пловдивинвест-21“ Експертиза за определяне
размера на начална годишна наемна цена при предоставяне под наем на
земи за земеделско ползване, собственост на Община „Марица” – област
Пловдив за 2019 година, като:
1. Утвърждава следните начални годишни наемни цени за
предоставяне под наем за земеделско ползване на поземлени имоти или
части от тях – общинска собственост, по видове както следва:
1.1 Земи за земеделско ползване или части от тях извън регулацията
на населените места, необлагаеми с ДДС сделки, съгласно чл. 45, ал. 1 от
Закона за данък върху добавената стойност :
1. За отглеждане на полски култури – 27,00 лева на декар;
2. За създаване и отглеждане на трайни насаждения – 50,00 лева на
декар;
3. За оранжерийно производство – 65,00 лева на декар;
4. За производство на посадъчен материал – 30,00 лева на декар.
1.2 Земи за земеделско ползване или части от тях, включени в
строителните граници на населените места:

1. За отглеждане на полски култури – 30,00 лева на декар (без ДДС);
2. За създаване и отглеждане на трайни насаждения – 60,00 лева на
декар (без ДДС);
3. За оранжерийно производство – 80,00 лева на декар (без ДДС);
4. За производство на посадъчен материал – 35,00 лева на декар (без
ДДС).
2. Утвърждава следните начални годишни наемни цени за
предоставяне на общински поземлени имоти или части от тях под наем за
стопански нужди за настаняване на пчелни семейства и определя начални
годишни наемни цени за предоставяне на общински поземлени имоти или
части от тях под наем за стопански нужди за настаняване на пчелни
семейства, както следва:
2.1. Земи за земеделско ползване или части от тях – частна общинска
собственост извън регулацията на населените места за устройване на
пчелини, при спазване изискванията на Закона за пчеларството:
1. Земи с НТП „Нива“ – 37,00 лева на декар (без ДДС);
2. Ливади – 15,00 лева на декар (без ДДС).
2.2. Земи за земеделско ползване или части от тях – публична
общинска собственост извън регулацията на населените места за
устройване на пчелини, при спазване изискванията на Закона за
пчеларството и чл. 37 и – чл. 37 п от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи за поддържане на земята в добро земеделско и
екологично състояние:
1. Мери и пасища – 15,00 лева на декар (без ДДС).
2.3. Земи за земеделско ползване или части от тях – общинска
собственост, включени в строителните граници на населените места за
устройване на пчелини, при спазване изискванията на Закона за
пчеларството:
1. Свободни незастроени поземлени имоти – 45,00 лева на декар (без
ДДС).
ІІ. Наемната цена се актуализира ежегодно към месеца на
сключване на договора за текущата година. Актуализация на наемната цена
се извършва само в случай, че инфлацията на страната надвишава 10 % към
месеца на сключване на договора за текущата година спрямо месеца на
сключване на договора за предходната година. Инфлацията се изчислява на
база на Индекса на потребителските цени-месечен, спрямо същия месец за
предходната година, официално обявен от Националния статистически
институт. Така получената стойност на инфлацията в процент се умножава с
първоначално договорената годишна наемна цена, като получената сума се

прибавя към последната договорена годишна наемна цена. Изменението на
наемната цена се извършва с двустранно подписано допълнително
споразумение към договора за наем.
МОТИВИ: Във връзка с отдаването под наем на общински поземлени
имоти за земеделско ползване и за стопански нужди за устройване на
пчелини през 2019 г., в изпълнение на чл. 117, ал. 3 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община “Марица” от независим оценител „Пловдивинвест – 21” АД бе
изготвена Експертиза за определяне размера на начална годишна наемна
цена при предоставяне под наем на земи за земеделско ползване,
собственост 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 № 13
Взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г.

ОТНОСНО: Цените за арендно плащане при предоставяне под аренда
за земеделско ползване на поземлени имоти или части от тях – общинска
собственост за създаване и отглеждане на земеделски култури.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; вр. с чл. 14, ал.8 от Закона за
общинската собственост и чл. 120, ал. 4 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община “Марица”.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица”
реши:
Общински съвет “Марица” – Област Пловдив:
І. Приема изготвената от лицензиран оценител „Пловдивинвест-21“
Експертиза за определяне размера на начална годишна цена за арендно
плащане по видове култури при предоставяне под аренда за земеделско
ползване на земи общинска собственост на Община „Марица“ - област
Пловдив за 2019 година и утвърждава следните начални годишни
цени за арендно плащане по видове култури при предоставяне под
аренда за индивидуално земеделско ползване на свободните поземлени
имоти или части от тях – общинска собственост, необлагаеми с
ДДС сделки, съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената
стойност, както следва:
І.1. За създаване и отглеждане на земеделски култури, както следва:

КУЛТУРИ

ПЕРИОД

ПЕРИОД

ПЕРИОД

ПЕРИОД

1-3 години

4-7 години

8-20 години

12,00 лева на
декар
за година

50,00 лева на
декар
за година

75,00 лева на
декар
за година

1-4 години

5-7 години

8-20 години

12,00 лева на
декар
за година

40,00 лева на
декар
за година

65,00 лева на
декар
за година

- Костилкови

12,00 лева на
декар
за година

42,00 лева на
декар
за година

62,00 лева на
декар
за година

- Черупкови
/ орехоплодни/

12,00 лева на
декар
за година

45,00 лева на
декар
за година

60.00 лева на
декар
за година

3.Ягодоплодни
култури

1-ва година
12,00 лева на
декар
за година
1-ва година
12,00 лева на
декар
за година

2-5 години
56,00 лева на декар за година

Над 20
години
50,00
лева на
декар
за
година
Над 20
години
55,00
лева на
декар
за
година
45,00
лева на
декар
за
година
45,00
лева на
декар
за
година

1. Лозова
култура

2. Овощни
култури
- Семкови

4. Етерично –
маслени
култури /роза,
мента,
лавандула,
шипка и др./

5. Черница

2-3 години
48,00 лева на
декар
за година

Над 3-10
години
80,00 лева на
декар
за година

1 -3 години

4-7 години

8-30 години

12,00 лева на
декар

22,00 лева на
декар

40,00 лева на
декар

Над 10
години
50,00
лева на
декар
за
година
31-45
години
35,00
лева на

за година

за година

за година

6. Разсадник за 40,00 лева на декар за година
отглеждане на
посадъчен
материалдървесен вид
„Пауловния“
7. Култивирани
1-ва година 2-5 години
билки
12,00 лева на 26,00 лева на декар за година
декар
за година

декар
за
година

І.2. За отглеждане на съществуващи земеделски култури, както следва:
КУЛТУРИ
1. Лозова култура
2. Овощни култури (семкови, костилкови,
черупкови (орехоплодни)
3. Етерично – маслени култури /роза, мента,
лавандула, шипка и др./
4. Черница

Цена в лева на декар
за година
60
65
60
40

ІІ. В случай, че имотите са поливни, арендното плащане да се коригира с
коефициент за поливност 1,5.
ІІІ. Арендната цена се актуализира ежегодно към месеца на сключване
на договора за текущата година. Актуализация на арендната цена се
извършва само в случай, че инфлацията на страната надвишава 10 % към
месеца на сключване на договора за текущата година спрямо месеца на
сключване на договора за предходната година. Инфлацията се изчислява на
база на Индекса на потребителските цени-месечен, спрямо същия месец за
предходната година, официално обявен от Националния статистически
институт. Така получената стойност на инфлацията в процент се умножава с
първоначално договорената годишна цена за арендно плащане, като
получената сума се прибавя към последната договорена годишна цена за
арендно плащане. Изменението на цената за арендно плащане се извършва с
двустранно подписано допълнително споразумение към договора за аренда.
МОТИВИ: Във връзка с предоставяне под аренда за земеделско
ползване на поземлени имоти или части от тях – общинска собственост за

създаване и отглеждане на земеделски култури през 2019 г., от независим
оценител „Пловдивинвест – 21” АД бе изготвена експертиза за определяне
размера на начални цени по видове култури за арендно плащане при
предоставяне под аренда на земите - общинска собственост. Ето защо,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: ……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 14
Взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по предоставяне под аренда за
срок от 30 /тридесет/ години на част от поземлен имот с идентификатор №
47086.65.4, образуван от поземлен имот с идентификатор № 47086.65.2
(номер по предходен план 65.2), с начин на трайно ползване „Друг вид
дървопроизводителна гора“, свободен от дървесна растителност, частна
общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Маноле, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед №
РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, за залесяване
с интензивна бързорастяща култура топола тип И-214 с цел производство
на дървесина.
ОСНОВАНИЕ:
чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; вр. с чл. 47, ал. 6, ал. 7 и чл. 51
от Закона за горите; вр. с Глава шеста „Провеждане на публични търгове и
публично оповестени конкурси“, Раздел втори „Търгове” от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община „Марица”-област Пловдив; вр. с чл. 38, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата
за реда за управление на горските територии - общинска собственост на
Община „Марица”.
реши:

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация; вр. с чл. 47, ал. 6, ал. 7 и чл. 51 от Закона за
горите; вр. с Глава шеста „Провеждане на публични търгове и публично
оповестени конкурси“, Раздел втори „Търгове” от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община „Марица”-област Пловдив; вр. с чл. 38, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата
за реда за управление на горските територии - общинска собственост на
Община „Марица”:
І. Дава съгласие да се извърши предоставяне под аренда за срок от 30
/тридесет/ години за залесяване с интензивна бързорастяща култура топола

тип И-214 с цел производство на дървесина на част от общински поземлен
имот като добивите, получени от отдадената под аренда площ, в резултат
от дейността, за която е сключен договора, са собственост на арендатора.
Предоставянето под аренда да се извърши върху поземлен имот –
общинска собственост, както следва:
- 469.000 дка /сумарно от отдели и подотдели съгласно приложена
скица за реално ползване/, представляваща част от поземлен имот с
идентификатор № 47086.65.4, образуван от поземлен имот с
идентификатор № 47086.65.2 (номер по предходен план 65.2), с обща
площ от 492.481 дка, с трайно предназначение „Горска територия”,
начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“,
местност „Мерич орман” по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Маноле, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени
със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на
АГКК, при граници и съседи: ПИ № 47086.22.233; ПИ № 47086.65.3; ПИ
№ 47086.65.1; ПИ № 47086.52.324; ПИ № 47086.50.124; ПИ №
47086.608.7; ПИ № 47086.61.3; ПИ № 47086.61.4; ПИ № 47086.61.5; ПИ
№ 47086.61.2; ПИ № 47086.61.1; ПИ № 47086.61.6; ПИ № 47086.608.5;
ПИ № 47086.22.113; ПИ № 47086.22.205; ПИ № 47086.22.224 – частна
общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Маноле, Община „Марица” – област Пловдив, актуван с Акт за
частна общинска собственост 3262 от 18.10.2018 година.
ІІ. Приема определената от лицензиран оценител съгласно чл. 38, ал. 5
от Наредбата за реда за управление на горските територии - общинска
собственост на Община „Марица“, начална тръжна годишна арендна
вноска в размер на 16.00 (шестнадесет) лева на декар за година или 7504.00
(седем хиляди петстотин и четири) лева за 469.000 дка за година и
определя начална тръжна годишна арендна вноска в размер на 16.00
(шестнадесет) лева на декар за година или 7504.00 (седем хиляди
петстотин и четири) лева за 469.000 дка за година, необлагаема с ДДС
сделка, съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената
стойност.
ІІІ. Одобрява изготвената тръжна документация, неразделна част от
настоящето решение.
ІV. Приема да бъде залесена, съгласно изготвените технологични
планове, част с площ от 469.000 /сумарно от отдели и подотдели, съгласно
приложена скица за реално ползване/, представляваща част от поземлен
имот с идентификатор № 47086.65.4, образуван от поземлен имот с
идентификатор № 47086.65.2 (номер по предходен план 65.2) за стопански

нужди за залесяване с интензивна бързорастяща култура топола тип И-214
с цел производство на дървесина, съгласно които планове предвидената
площ за залесяване с интензивна бързорастяща култура топола тип И-214
попада в горските територии – общинска собственост, както следва:
1) В Отдел 160, подотдел 160 - в попадат 67.000 дка в източната част на
ПИ № 47086.65.4, образуван от ПИ № 47086.65.2 (номер по
предходен план 000840), предвидени за залесяване;
2) В Отдел 160, подотдел 160 - г попадат 119.00 дка в източната част
на ПИ № 47086.65.4, образуван от ПИ № 47086.65.2 (номер по
предходен план 000840), предвидени за залесяване;
3) В Отдел 160, подотдел 160 - д попадат 45.000 дка в източната част на
ПИ № 47086.65.4, образуван от ПИ № 47086.65.2 (номер по
предходен план 000840), предвидени за залесяване;
4) В Отдел 160, подотдел 160 - е попадат 30.000 дка в източната част на
ПИ № 47086.65.4, образуван от ПИ № 47086.65.2 (номер по
предходен план 000840), предвидени за залесяване;
5) В Отдел 160, подотдел 160 - з попадат 16.000 дка в източната част на
ПИ № 47086.65.4, образуван от ПИ № 47086.65.2 (номер по
предходен план 000840), предвидени за залесяване;
6) В Отдел 160, подотдел 160 - а попадат 48.000 дка в източната част на
ПИ № 47086.65.4, образуван от ПИ № 47086.65.2 (номер по
предходен план 000840), предвидени за залесяване;
7) В Отдел 161, подотдел 161 - а попадат 79.000 дка в източната част на
ПИ № 47086.65.4, образуван от ПИ № 47086.65.2 (номер по
предходен план 000840), предвидени за залесяване;
8) В Отдел 161, подотдел 161 - б попадат 35.000 дка в източната част на
ПИ № 47086.65.4, образуван от ПИ № 47086.65.2 (номер по
предходен план 000840), предвидени за залесяване;
9) В Отдел 161, подотдел 161 - в попадат 24.000 дка в източната част на
ПИ № 47086.65.4, образуван от ПИ № 47086.65.2 (номер по
предходен план 000840), предвидени за залесяване;
10) В Отдел 161, подотдел 161 - г попадат 6.000 дка в източната част
на ПИ № 47086.65.4, образуван от ПИ № 47086.65.2 (номер по
предходен план 000840), предвидени за залесяване.
V. Предоставянето под аренда да се извърши под условие, а именно:
V.1. В поземлен имот с идентификатор № 47086.65.4, образуван от
поземлен имот с идентификатор № 47086.65.2 (номер по предходен план
65.2), с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“,
свободен в по-голямата си част от дървесна растителност са заложени
наблюдателна кула и изкуствен водоизточник /по приложена ситуация/.
При арендуването му да се осигурява 24-часов достъп до съоръженията.
V.2. Лесокултурните мероприятия по подготовка на почвата и
залесяване да започнат в срок не по-късно от пролет 2019 г.

V.3. Залесяването следва да се извърши съгласно изготвените и
одобрени технологични планове по приложена скица за реално ползване.
VІ. Предоставянето под аренда на имота по т. І 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 Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община „Марица”-област Пловдив при начална
тръжна годишна цена за арендно плащане, определена от лицензиран
оценител съгласно чл. 38, ал. 5 от Наредбата за реда за управление на
горските територии - общинска собственост на Община „Марица“ и
представляваща сумата от 16.00 (шестнадесет) лева на декар за година или
7504.00 (седем хиляди петстотин и четири) лева за година за 469.000 дка от
имота /по приложена скица за реално ползване/, необлагаема с ДДС
сделка, съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената
стойност.
VІІ. Определя депозит за участие в търга - 30% от началната тръжна
годишна цена за арендно плащане или 2251.20 лева.
VІІІ. Определя стъпка на наддаване в търга - 5 % от началната тръжна
годишна цена за арендно плащане или 375.20 лева.
ІХ. Определя такса за участие в търга, съгласно Приложение № 5.2, т.
13 към чл.46, ал.1, т.2 от Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община “Марица”–
25,00 лева.
Х. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да
предприеме необходимите действия за откриване на процедура за отдаване
под аренда на описания в т.І. поземлен имот – частна общинска
собственост чрез публично оповестен явен търг при условията на
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 аренда и сключи арендния договор, съобразно действащото
законодателство.
ХІ. Определя гаранция за добро изпълнение на договора за аренда в
абсолютна сума в размер на 5% от достигнатата цена за годишно арендно
плащане, представена преди подписването на договора за аренда в една от
следните форми:

1. като парична сума, внесена по набирателната сметка на Общината
IBAN: BG 45 SOMB 9130 33 59938800; BIC: SOMBBGSF, "ОБЩИНСКА
БАНКА" АД ФЦ ПЛОВДИВ. Плащанията се извършват в български лева;
2. банкова гаранция, учредена в полза на Общината.
В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в нея
следва да е посочено, че тя се освобождава след изрично писмено известие
от Общината.
Арендаторът избира сам формата на гаранцията за изпълнение и има
право да я променя, като предходната гаранция се освобождава от
Общината в рамките на 10 работни дни от предоставянето на новата форма
на гаранция. Гаранцията се освобождава в срок от 3 /три/ месеца от
приключване действието на договора при условие, че изпълнението по
договора е точно, качествено и отговаря на изискванията.
ХІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след сключване на
договора за аренда, съответно след неговото прекратяване да предприеме
необходимите действия за започването на процедура по промяна на начина
на трайно ползване на описания в т.І. поземлен имот – частна общинска
собственост съобразно ползването му.
ХІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да
предприеме необходимите действия по прилагане на законовите
разпоредби като след сключване на договора за аренда, съответно след
неговото прекратяване уведоми Регионална дирекция по горите - Пловдив
за сключването, съответно прекратяването му.
МОТИВИ: Във връзка с необходимостта от залесяване на имота,
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: ……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
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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 № 15
Взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по предоставяне под аренда за
срок от 30 /тридесет/ години на част от поземлен имот с идентификатор №
47086.22.206, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна
гора“, свободен в по-голямата си част от дървесна растителност, частна
общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Маноле, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед №
РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, за залесяване
с интензивна бързорастяща култура топола тип И-214 с цел производство
на дървесина.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; вр. с чл. 47, ал. 6, ал. 7 и чл. 51
от Закона за горите; вр. с Глава шеста „Провеждане на публични търгове и
публично оповестени конкурси“, Раздел втори „Търгове” от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община „Марица”-област Пловдив; вр. с чл. 38, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата
за реда за управление на горските територии - общинска собственост на
Община „Марица”.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица”
реши:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация; вр. с чл. 47, ал. 6, ал. 7 и чл. 51 от Закона за
горите; вр. с Глава шеста „Провеждане на публични търгове и публично
оповестени конкурси“, Раздел втори „Търгове” от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община „Марица”-област Пловдив; вр. с чл. 38, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата
за реда за управление на горските територии - общинска собственост на
Община „Марица”:
І. Дава съгласие да се извърши предоставяне под аренда за срок от 30
/тридесет/ години за залесяване с интензивна бързорастяща култура топола
тип И-214 с цел производство на дървесина на част от общински поземлен
имот като добивите, получени от отдадената под аренда площ, в резултат

от дейността, за която е сключен договора, са собственост на арендатора.
Предоставянето под аренда да се извърши върху поземлен имот –
общинска собственост, както следва:
- 434.000 дка /сумарно от отдели и подотдели съгласно приложена
скица за реално ползване/, представляваща част от поземлен имот с
идентификатор № 47086.22.206 с обща площ на целия имот от 553.640 дка,
с трайно предназначение „Горска територия”, начин на трайно ползване
„Друг вид дървопроизводителна гора“, местност „Гьопса герен” по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009
г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: ПИ №
47086.22.233; ПИ № 47086.22.205; ПИ № 47086.608.5; ПИ № 47086.22.217;
ПИ № 47086.22.231; ПИ № 47086.22.232; ПИ № 47086.22.224 и ПИ №
47086.22.207 – частна общинска собственост по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” – област
Пловдив, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2210 от
19.02.2014 г.
ІІ. Приема определената от лицензиран оценител съгласно чл. 38, ал. 5
от Наредбата за реда за управление на горските територии - общинска
собственост на Община „Марица начална тръжна годишна арендна вноска
в размер на 16.00 лева (шестнадесет) лева на декар за година или 6944.00
лева (шест хиляди деветстотин четиридесет и четири) лева за 434.000 дка
/по приложена скица за реално ползване/ от имота за година и определя
начална тръжна годишна арендна вноска в размер на 16.00 лева
(шестнадесет) лева на декар за година или 6944.00 лева (шест хиляди
деветстотин четиридесет и четири) лева за 434.000 дка /по приложена
скица за реално ползване/ от имота за година, необлагаема с ДДС сделка,
съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност..
ІІІ. Одобрява изготвената тръжна документация, неразделна част от
настоящето решение.
ІV. Приема да бъде залесена съгласно изготвените и одобрени
технологични планове част с площ от 395.000 дка /сумарно от отдели и
подотдели съгласно приложена скица за реално ползване/, представляваща
част от поземлен имот с идентификатор № 47086.22.206 за стопански
нужди с цел интензивно производство на дървесина, съгласно които
планове предвидената площ за залесяване с интензивна бързорастяща
култура топола тип И-214 попада в горските територии – общинска
собственост, както следва:
1. В Отдел 158, подотдел 158 - б попадат 7.000 дка в югоизточната
част на ПИ № 47086.22.206, предвидени за залесяване;
2. В Отдел 158, подотдел 158 - в попадат 49.000 дка в югоизточната
част на ПИ № 47086.22.206, предвидени за залесяване;

3. В Отдел 158, подотдел 158 - е попадат 18.000 дка в югоизточната
част на ПИ № 47086.22.206, предвидени за залесяване;
4. В Отдел 158, подотдел 158 - з попадат 17.000 дка в югоизточната
част на ПИ № 47086.22.206, предвидени за залесяване;
5. В Отдел 158, подотдел 158 - к попадат 10.000 дка в югоизточната
част на ПИ № 47086.22.206, предвидени за залесяване;
6. В Отдел 158, подотдел 158 - о попадат 24.000 дка в югоизточната
част на ПИ № 47086.22.206, предвидени за залесяване;
7. В Отдел 158, подотдел 158 - р попадат 31.000 дка в югоизточната
част на ПИ № 47086.22.206, предвидени за залесяване;
8. В Отдел 159, подотдел 159 - д попадат 43.000 дка в южната част на
ПИ № 47086.22.206, предвидени за залесяване;
9. В Отдел 159, подотдел 159 - е попадат 124.000 дка в южната част на
ПИ № 47086.22.206, предвидени за залесяване;
10. В Отдел 159, подотдел 159 – и попадат 22.000 дка в южната част
на ПИ№ 47086.22.206, предвидени за залесяване;
11. В Отдел 159, подотдел 159 - к попадат 20.000 дка в южната част
на ПИ № 47086.22.206, предвидени за залесяване;
12. В Отдел 159, подотдел 159 - л попадат 30.000 дка в южната част
на ПИ № 47086.22.206, предвидени за залесяване.
V. Предоставянето под аренда да се извърши под условие, а именно:
V.1. В поземлен имот с идентификатор № 47086.22.206, с начин на
трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, свободен в поголямата си част от дървесна растителност са заложени две наблюдателни
кули и два изкуствени водоизточника /по приложена ситуация/. При
арендуването му да се осигурява 24-часов достъп до съоръженията.
V.2. Отдел 159, подотдел 159 – б с площ от 26.000 дка, попадащ в
поземлен имот с идентификатор № 47086.22.206 е залесен с опитна
култура от липа и дъб, която се отдава под аренда за стопанисване и
охрана, без да се извършва сеч.
V.3. Отдел 159, подотдел 159 – г с площ от 13.000 дка, попадащ в
поземлен имот с идентификатор № 47086.22.206 е залесен с млада култура
от топола, която се отдава под аренда за стопанисване.
V.4. Лесокултурните мероприятия по подготовка на почвата и
залесяване да започнат в срок не по-късно от пролет 2019 г.
V.5. Залесяването следва да се извърши съгласно изготвените и
одобрени технологични планове по приложена скица за реално ползване.
VІ. Предоставянето под аренда на имота по т. І 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 Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община „Марица”-област Пловдив при начална
тръжна годишна цена за арендно плащане, определена от лицензиран

оценител съгласно чл. 38, ал. 5 от Наредбата за реда за управление на
горските територии - общинска собственост на Община „Марица и
представляваща сумата от 16.00 лева (шестнадесет) лева за година или
6944.00 лева (шест хиляди деветстотин четиридесет и четири) лева за
година за 434.000 дка от имота /по приложена скица за реално ползване/,
необлагаема с ДДС сделка, съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху
добавената стойност.
VІІ. Определя депозит за участие в търга - 30% от началната тръжна
годишна цена за арендно плащане или 2083.20 лева.
VІІІ. Определя стъпка на наддаване в търга - 5 % от началната тръжна
годишна цена за арендно плащане или 347.20 лева.
ІХ. Определя такса за участие в търга, съгласно Приложение № 5.2, т.
13 към чл.46, ал.1, т.2 от Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община “Марица”–
25,00 лева.
Х. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да
предприеме необходимите действия за откриване на процедура за отдаване
под аренда на описания в т.І. поземлен имот – частна общинска
собственост чрез публично оповестен явен търг при условията на
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 аренда и сключи арендния договор, съобразно действащото
законодателство.
ХІ. Определя гаранция за добро изпълнение на договора за аренда в
абсолютна сума в размер на 5% от достигнатата цена за годишно арендно
плащане, представена преди подписването на договора за аренда в една от
следните форми:
1. като парична сума, внесена по набирателната сметка на Общината
IBAN: G 45 SOMB 9130 33 59938800; BIC: SOMBBGSF, "ОБЩИНСКА
БАНКА" АД ФЦ ПЛОВДИВ. Плащанията се извършват в български лева;
2. банкова гаранция, учредена в полза на Общината.
В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в нея
следва да е посочено, че тя се освобождава след изрично писмено известие
от Общината.
Арендаторът избира сам формата на гаранцията за изпълнение и има
право да я променя, като предходната гаранция се освобождава от
Общината в рамките на 10 работни дни от предоставянето на новата форма
на гаранция. Гаранцията се освобождава в срок от 3 /три/ месеца от
приключване действието на договора при условие, че изпълнението по
договора е точно, качествено и отговаря на изискванията.
ХІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след сключване на
договора за аренда, съответно след неговото прекратяване да предприеме

необходимите действия за започването на процедура по промяна на начина
на трайно ползване на описания в т.І. поземлен имот – частна общинска
собственост съобразно ползването му.
ХІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да
предприеме необходимите действия по прилагане на законовите
разпоредби като след сключване на договора за аренда, съответно след
неговото прекратяване уведоми Регионална дирекция по горите - Пловдив
за сключването, съответно прекратяването му.
МОТИВИ: Във връзка с необходимостта от залесяване на имота,
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
19
Против
0
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 № 16
Взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г.
ОТНОСНО: Определяне второстепенните разпоредители с бюджет
в Община „Марица”
ОСНОВАНИЕ: На основание чл.11 ал. 10 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2019 година,
както следва:
1.Заместник Кмет - Петко Чочев - за „Образование”
2.Кмета на с. Войводиново – за кметство Войводиново
3.Кмета на с. Гр. Игнатиево – за кметство Гр. Игнатиево
4.Кмета на с. Калековец – за кметство Калековец
5.Кмета на с. Костиево – за кметство Костиево
6.Кмета на с.Маноле – за кметство Маноле
7.Кмета на с. Рогош – за кметство Рогош
8.Кмета на с. Скутаре – за кметство Скутаре
9.Кмета на с. Строево – за кметство Строево
10.Кмета на с. Труд – за кметство Труд
11.Кмета на с. Царацово – за кметство Царацово
12.Директора на ОУ „Георги Бенковски” с. Бенковски
13.Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Войводиново
14.Директора на НУ „Св. Климент Охридски” с. Войсил
15.Директора на ОУ „Граф Николай Игнатиев” с. Граф Игнатиево
16.Директора на НУ „Отец Паисий” с. Динк
17.Директора на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Калековец
18.Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Костиево
19.Директора на СУ „Васил Левски” с. Маноле

20.Директора на ОУ „Васил Левски” с. Рогош
21.Директора на ОУ „Климент Охридски” с. Скутаре
22.Директора на ОУ „Христо Смирненски” с. Строево
23.Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Труд
24.Директора на ОУ „Дядо Иван Арабаджията” с. Царацово
25.Заместник Кмет - Петко Чочев - за „Социални дейности“
26.Директора на ОП „Чиста Марица“

МОТИВИ: В изпълнение изискванията на чл.11 ал. 10 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет „Марица“ намира решението за
целесъобразно.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 17
Взето с протокол № 3 от 05.02.2019 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.5, ал. 16
и чл.8, ал.3 от ПМС № 67/2010г.
реши:

След проведено

поименно гласуване Общински съвет “Марица”

1.
Определя основни месечни заплати на Кмет на община и
кметовете на кметства в Община „Марица”, в сила от 01.01.2019 г., както
следва:
/ лева /

Индивидуална
ОМЗ

1 Кмет на Община

2538

2 Кмет на кметство с.Калековец

1295

3 Кмет на кметство с. Маноле

1295

4 Кмет на кметство с. Рогош

1295

5 Кмет на кметство с. Труд

1295

6 Кмет на кметство с. Войводиново

1214

7 Кмет на кметство с. Гр. Игнатиево

1214

8 Кмет на кметство с. Костиево

1214

9 Кмет на кметство с. Скутаре

1295

10 Кмет на кметство с. Строево

1214

11 Кмет на кметство с. Царацово

1295

12 Кмет на кметство с. Бенковски

1165

13 Кмет на кметство с. Войсил

1165

14 Кмет на кметство с. Динк

1165

15 Кмет на кметство с. Крислово

1165

16 Кмет на кметство с. Радиново

1165

17 Кмет на кметство с. Манолско Конаре

1165

18 Кмет на кметство с. Трилистник

1165

19 Кмет на кметство с. Ясно поле

1165

20 Кмет на кметство с. Желязно

1165

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: Конкретните размери на индивидуалните основни
месечни заплати на кметовете на общини и кметства се определят от
общинския съвет, като размерът на определените заплати не може да
надхвърля основната месечна заплата на министър. Ето защо, Общински
съвет 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 № 18
Взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2019 г.

ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 129 от
Закона за публичните финанси
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица”
реши:
Общински съвет „Марица” определя остатъка по общинския бюджет,
реализиран към 31.12.2018 г. в размер на 9 039 939 лв. да се използва през
2019 г. съгласно приложение № 10.
МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки на МФ по
съставянето на бюджета на общината за 2019г., Общинският съвет 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 № 19
Взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г.

ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2019 г.

ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 2 и ал.2 от ЗМСМА и т. 10
от Решение на Министерски съвет № 277 от 24.04.2018 г.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” определя за дейност 122 „Общинска
администрация”, численост на персонала от 01.01.2019 г. - 130 бр., в това
число 74 бр. за държавна дейност и
56 бр. за държавна дейност,
дофинансирана с местни приходи.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за
местното самоуправление и местната администрация и Решение на МС №
277/2018г., Общинския съвет намира решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: ……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
24
Гласували
24
За
19
Против
0
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 № 20
Взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2019 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 5 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 1 и
ал. 3 от ПМС № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и
дейности
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица”
реши:
Общински съвет „Марица” утвърждава годишния размер на разходите за
заплати за всички дейности, финансирани от общинския бюджет, без
училищата, съгласно Приложение № 11 и възлага на кмета на Община
„Марица” да утвърди тримесечното им разпределение.
Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във
функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” и
„Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без читалища) и за местните
дейности се определя от кмета на общината в рамките на средствата,
определени по стандартите и утвърдени с настоящото решение.
МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки на МФ по
съставянето на бюджета на общината за 2019г., Общинският съвет намира
решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
25
Гласували
25
За
20
Против
0
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 № 21
Взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2019 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.
чл.94, ал.3 от Закона за публичните финанси
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица”
реши:
Общински съвет „Марица” определя :
5.1 Размер на просрочените вземания, които ще бъдат събрани през
бюджетната 2019 г. – 36 679 лв.
5.2 Размер на просрочените задължения, които ще бъдат разплатени през
бюджетната 2019 г. – 44 977 лв.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за
местното самоуправление и местната администрация и Закона за
публичните финанси, Общинският съвет 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 № 22
Взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2019 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 36 от
ПМС № 344 /21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за
2019 г
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица”
реши:
Общински съвет „Марица” определя транспортните разноски на
пътуващите бюджетни служители от местоживеенето до местоработата и
обратно, когато се намират в различни населени места, да се изплащат в
размер на 85 % от стойността им, по списък на длъжностите и на лицата,
които имат право на транспортни разноски, съгласно Приложение № 12.
Предоставя правомощия на кмета на община „Марица“ и
ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет, в рамките на
утвърдените им бюджети за 2019 год. да актуализират списъците в течение
на годината.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за
местното самоуправление и местната администрация и постановленето за
изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2019г., Общинският съвет
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 № 23
Взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2019 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 90
от ЗДБРБ за 2019 г. и чл. 35 т.3 от ПМС № 344 /21.12.2018 г. за
изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2019 г.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица”
реши:
Общински съвет „Марица” определя размера на разходите за
представителни цели по бюджета на Община „Марица”, както следва:
- за кмета на общината - 2 на сто от общия годишен размер на
разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“
- за общинския съвет - 1 на сто от общия годишен размер на
разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за
местното самоуправление и местната администрация и постановленето за
изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2019г., 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 № 24
Взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2019 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и
във връзка с чл.59 от ЗФВС
реши:

След проведено

поименно гласуване Общински съвет “Марица”

Общински Съвет „Марица” определя за 2019 г. средства по § 45-00
„Субсидии за организации с нестопанска цел” в размер на 111 500 лв. за
подпомагане на спортни клубове, чийто седалища и дейност са на територията
на Община „Марица”, разпределени както следва:
1. Хандбален клуб с. Труд
- 10 000 лв.
2. Баскетболен клуб с. Рогош
- 7 000 лв.
3. Футболни клубове ,
в това число за: - ФК с. Бенковски
- 5 000 лв
- ФК с. Войводиново
- 7 500 лв.
- ФК с. Войсил
- 7 500 лв.
- ФК с. Граф Игнатиево
- 7 500 лв.
- ФК с. Калековец
- 5 000 лв.
- ФК с. Крислово
- 5 000 лв.
- ФК с. Маноле
- 7 500 лв.
- ФК с. Рогош
- 7 500 лв.
- ФК с. Скутаре
- 5 000 лв.
- ФК с. Строево
- 7 500 лв.
- ФК с. Труд
- 7 500 лв.
- ФК с. Ясно поле
- 5 000 лв.
- ФК с. Радиново
- 5 000 лв.
- ФК с. Царацово
- 5 000 лв.
- ФК с. Манолско Конаре
- 5 000 лв.
4. Мотоклуб с. Войсил

- 2 000 лв.

Изразходването на средствата от спортните клубове да става по
договаряне с клубовете, като за целта се упълномощава Кмета на общината да
сключва с тях договори.
Задължително условие за финансово подпомагане на спортните клубове
е изискването, за не по-малко от 50 на сто от картотекираните играчи от
съответния спортен клуб, да са жители с постоянен адрес в Община “Марица”.
Предоставените средства могат да се използват за картотекиране,
външни услуги, спортни пособия, екипи, храна, медикаменти, хонорари и
осигурителни плащания и други.
Общински Съвет „Марица” задължава председателите на спортните
клубове до 3-ти работен ден от началото на всеки месец, да представят отчет
за получените субсидии и изразходваните средства за предходните месеци.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за
местното самоуправление и местната администрация и Закона за
физическото възпитание и спорта относно приемането на програми и
дейности по физическото възпитание, спорта, създаването на условия за
занимания с физически упражнения, спорт и и условия за развитието на
спорта,както и с оглед предвидената от Закона възможност Общините да
подпомагат спортни организации, спортни училища и туристически
дружества, чиито седалища и дейност са на територията на общината,
Общинския съвет намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
25
Гласували
25
За
24
Против
1
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 25
Взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2019 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.
37, ал.2 от ПМС №344 /21.12.2018 г. за изпълнението на държавния
бюджет на РБ за 2019 г.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица”
реши:
Общински съвет „Марица” определя средства за социално-битово и
културно обслужване на персонала в размер на 3 на сто от средствата за
основни заплати и възнаграждения на персонала, назначен по трудови
правоотношения в щатната и извънщатната численост.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за
местното самоуправление и местната администрация и постановленето за
изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2019г., Общинският съвет
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 № 26
Взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2019 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица”
реши:
Общински съвет „Марица” определя помощи за покриване
разходите за погребения: за ковчег обикновен, некролог 5 бр. и надгробен
знак за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени
в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално
подпомагане лица в размер до 120 лв. за един случай, за което кметът на
населеното място издава служебна бележка.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и
Закона за публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с
публичните финанси като система за осигуряване и финансиране на
публични блага и услуги, преразпределение и трансфериране на доходи и
акумулиране на ресурси от бюджетните организации чрез приходи, помощи
и дарения, реализация на финансови активи и поемане на дълг, 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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 27
Взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г.

ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2019 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 22 ал. 2 и чл.23 от ЗНЧ и чл. 21,
ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица”
реши:
Общински съвет „Марица” определя дофинансиране с местни приходи
на държавната дейност 738 Читалища по § 45-00 „Субсидии за организации с
нестопанска цел” в размер на 47 500 лв.
Сумата да се разпредели между читалищата от комисията по чл. 23 ал. 1
от ЗНЧ.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и
Закона за публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с
публичните финанси като система за осигуряване и финансиране на
публични блага и услуги, преразпределение и трансфериране на доходи и
акумулиране на ресурси от бюджетните организации чрез приходи,
помощи и дарения, реализация на финансови активи и поемане на дълг,
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 № 28
Взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2019 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица”
реши:
Общински съвет „Марица” упълномощава Кмета на Община „Марица”, в
изпълнение на приети от Общински съвет „Марица” решения, за предоставяне
на временни безлихвени заеми от бюджета на Община „Марица” за сметките
за средства от Европейския съюз, да актуализира с гласувания размер,
приходната част на общинския бюджет по §§ 76-00 Временни безлихвени
заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и
Закона за публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с
публичните финанси като система за осигуряване и финансиране на публични
блага и услуги, преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране
на ресурси от бюджетните организации чрез приходи, помощи и дарения,
реализация на финансови активи и поемане на дълг, 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 № 29
Взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2019 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА.
реши:

След проведено поименно

гласуване Общински съвет “Марица”

Общински съвет „Марица” дава съгласие временният недостиг на
средства по сметките за средства от Европейския съюз за финансиране на
проекти по Оперативните програми да се покрива от временни безлихвени
заеми от бюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от
Управляващият орган.
МОТИВИ:. Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за
местното самоуправление и местната администрация, 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 № 30
Взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2019 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА
реши:

След проведено поименно

гласуване Общински съвет “Марица”

Общински съвет „Марица” упълномощава кмета на общината да
разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други
фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и
от други източници за реализиране на годишните цели на общината за
изпълнение на общинския план за развитие.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и
Закона за публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с
публичните финанси като система за осигуряване и финансиране на
публични блага и услуги, преразпределение и трансфериране на доходи и
акумулиране на ресурси от бюджетните организации чрез приходи,
помощи и дарения, реализация на финансови активи и поемане на дълг,
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 № 31
Взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2019 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.
94, ал.3 от Закона за публичните финанси
След проведено поименно

гласуване Общински съвет “Марица”

реши:
Общински съвет „Марица” одобрява максималния размер на новите
задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г., като
наличните към края на годината задължения за разходи не могат да
надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и
Закона за публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с
публичните финанси като система за осигуряване и финансиране на
публични блага и услуги, преразпределение и трансфериране на доходи и
акумулиране на ресурси от бюджетните организации чрез приходи,
помощи и дарения, реализация на финансови активи и поемане на дълг,
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 № 32
Взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2019 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и
чл. чл.94, ал.3 от Закона за публичните финанси
След проведено поименно

гласуване Общински съвет “Марица”

реши:
Общински съвет „Марица” одобрява максималния размер на
ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., като
наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да
надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години.

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и
Закона за публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с
публичните финанси като система за осигуряване и финансиране на
публични блага и услуги, преразпределение и трансфериране на доходи и
акумулиране на ресурси от бюджетните организации чрез приходи,
помощи и дарения, реализация на финансови активи и поемане на дълг,
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 № 33
Взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2019 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и
чл.94, ал.3 от Закона за публичните финанси
След проведено поименно

гласуване Общински съвет “Марица”

реши:
Общински съвет „Марица” утвърждава бюджетното салдо, изчислено
на касова основа в размер на (- 14 474 927 ) лв.

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и
Закона за публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с
публичните финанси като система за осигуряване и финансиране на
публични блага и услуги, преразпределение и трансфериране на доходи и
акумулиране на ресурси от бюджетните организации чрез приходи,
помощи и дарения, реализация на финансови активи и поемане на дълг,
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 № 34
Взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2019 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 10 и ал.2 от ЗМСМА и чл.
39 от Закона за публичните финанси
След проведено поименно

гласуване Общински съвет “Марица”

реши:
Общински съвет „Марица” реши:

18.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2019 г. в размер
на 6 000 000 лв.
18.2.Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2019
г. в размер на 300 000 лв.
18.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции
към края на бюджетната година в размер на 8 100 000 лв.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и
Закона за публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с
публичните финанси като система за осигуряване и финансиране на
публични блага и услуги, преразпределение и трансфериране на доходи и
акумулиране на ресурси от бюджетните организации чрез приходи,
помощи и дарения, реализация на финансови активи и поемане на дълг,
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
21
Против
5
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 № 35
Взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2019 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и
чл.94, ал.3 и чл. 144 от Закона за публичните финанси
След проведено поименно

гласуване Общински съвет “Марица”

реши:
Общински съвет „Марица” одобрява индикативен годишен разчет за
сметките за средства от Европейския съюз за 2018 г, съгласно Приложение №
13
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и
Закона за публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с
публичните финанси като система за осигуряване и финансиране на
публични блага и услуги, преразпределение и трансфериране на доходи и
акумулиране на ресурси от бюджетните организации чрез приходи,
помощи и дарения, реализация на финансови активи и поемане на дълг,
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 № 36
Взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2019 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.
чл.94, ал.3 от Закона за публичните финанси,
реши:

След проведено поименно

гласуване Общински съвет “Марица”

Общински съвет „Марица” одобрява актуализираната бюджетна
прогноза за местните дейности за периода 2019 - 2021 г., съгласно Приложение
№ 14
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и
Закона за публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с
публичните финанси като система за осигуряване и финансиране на
публични блага и услуги, преразпределение и трансфериране на доходи и
акумулиране на ресурси от бюджетните организации чрез приходи,
помощи и дарения, реализация на финансови активи и поемане на дълг,
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
21
Против
5
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 № 37
Взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2019 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21,ал.1,т.6 и ал.2 и чл.52,ал.1 от ЗМСМА,
чл.94, ал.2 от Закона за публичните финанси.
реши:

След проведено поименно

гласуване Общински съвет “Марица”

Общински съвет „Марица” приема бюджета на Община „Марица” за
2019 година в общ размер на 37 239 969 лв. по приходната част и 37 239 969
лв. по разходната част, в т.ч.:

за делегирани от държавата дейности:
= по приходната част – 12 350 886 лв.
= по разходната част - 15 684 301 лв., в т.ч. 3 333 415 лв. дофинансиране
от приходи с местен характер
за местни дейности :
= по приходната част - 24 889 083 лв. - от тях 3 333 415 лв. за дофинансиране на делегирани от държавата дейности
= по разходната част - 21 555 668 лв.
разпределени по параграфи, функции, дейности и отговорности, съгласно
Приложения № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
-

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и
Закона за публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с
публичните финанси като система за осигуряване и финансиране на
публични блага и услуги, преразпределение и трансфериране на доходи и
акумулиране на ресурси от бюджетните организации чрез приходи,

помощи и дарения, реализация на финансови активи и поемане на дълг,
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

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