О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
РЕШЕНИЕ№1
Взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г.

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет „Марица“, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет
„Марица“, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
МОТИВИ: Така приетия правилник осигурява адекватна и ефикасна
организация на дейността на Общински съвет, урежда надлежно реда и
условията за упражняване на неговите правомощия и гарантира ефективно
взаимодействие с администрацията при осъществяване на нормотворческия и
управленски процес. 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”
РЕШЕНИЕ№2
Взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г.

ОТНОСНО: Предоставяне на мерите, пасищата и ливадите - общинска
собственост за стопанската 2020-2021 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.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На основание чл.21, ал.1,т. 8 и т.23 от ЗМСМА, в съответствие с
изискванията на чл. 37 и; чл. 37 к и чл. 37 о от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи; 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 2020-2021 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 пониска 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 2020-2021 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 2020-2021 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 2020-2021 г. в размер на 15,00 лева /декар (без ДДС), изготвена от
лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21“ 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 2020-2021 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. 4, ал. 2 от Наредба № 2 от 26.03.2018 г. за критериите за допустимост на
земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ,
издадена от министъра на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.29 от 30 Март
2018 г., 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 се изменят по искане на лицето в срок до 01 октомври на
текущата стопанска година при условие, че е намалило или ликвидирало
животните си с двустранно подписано допълнително споразумение към договора
за наем или аренда към 02 октомври на текущата стопанска година за срока на
договора.
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 2020-2021
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
„Марица“ намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: ……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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nsero c rrpc)roKol J\! 3
24t.02.2020 r. z Perrenue J,lb 9,6, B3ero c rrporoKon Jllb 4 or 17.03.20
t. Ha
-o6naor flnon4r,rn lr 3€urBJreHr4s Ha co6crBeHrarlr{ Ha xr{BorHoBbAHH
O6rqzHcrra cbBer ,,
c
IIIH}I
CEJICKOCTOIAHC
perr{crpr,rpaHta
)Kr[rBor]rr{,
B
LlHrerpnpanara
un$opMarlrroHHa crrcreMa r{a
-TIACU
flO.IITIJIII 3AII]BJIEHI,IE B
Hstril lro 1i5.02.2020 r. a cJIeA riv3r4 Aara Ao 10.03.2020 r. BKrrorrr{re.rr
KATO
xenaeIIIH .n,a HaeMaT
rn rracr{rqa or O6uuncKLrr rrrl3eunen QoHA Ha repr{Top}rrra Ha
HA
<Mapuqa>-o6lacr
'aB
Ce cr6pa KoMrrcrrfl B
flpe4ce,4areJr: LIHX.
Mauron-3au. KMer ma O6qun a,,Maputla''
9reuone: 1. TaHs
KoBcrKer - Cr. ercnepr CtC
2. lulruo
- C'r. excnepr OCTT
3. Hanexaa Paure.nosa - Mn. eKcnepr OCTT'
KoMr,Iclura 3arorrHa
ue s 9:30 qaca, cbo 3aAaqa Aa orrpeAeJru ueo6xoAuMara 3a BceKH
lnou oT fracuqa, Mepu u BaAr4 rro peAa Ha 'm. 3'7 vt, aJr.4 o,r 3CII33 z pa:npeAeJru r{Morlrre c
T{H HA
rpaftno rroJBBaHe,,flacrl
.,,Mep)a",,,JInBaaa'' Ha repl{Topl,IrlTa Ha O6rqr,rua <Mapzqa>-o6nacr
B.
llpn pa:npe,AereHuero n
rvrcTB0 rrMaT KaHAIdAa,lrw, KOr{ltCr IIO AaTaTa Ha pa3[peAeJreHr.reTo ca r
Ba.JIN
CBOTBETHI,ITE I,IMOTI,I IIO .IIO
c I{3TeKbJr cpor. Ocraniurrrrre Hepa3rrpeAeJreH}r r4Morr.r ce pa3n
IIo
Bb3XOArrrI peA, KaTo ce
olf .ilrUara, Kolrro rlpl{TexaBa:r uaft -uano xIaBorlrHcKI,I eAr,rHI{rIu.
Bceru or qJreHoBere n{ KorMr,rr)rrrra noAflr{ca Aexnaparlurf,, rre:
1. He e ,,cBbp3aHo o"uF" no oN,ILIc,bJra na 3arona 3a nporano4eficrnne Ha KopylrJtrsra vr 3a
HC HA
e3aKoHHo npu4o6uro
c KaHAr,rAaTr,rT'e 3a [pelocTaBsHe Ha rrac[rrJa, Mep]r u nur
OT
O6unncrur rro3eMJreH
Ha lopr4:Topusra Ha Ct6uzna <Vlapuqu-o6lacr flroeAzs uru c
BE HA
TexHHTe ylpaBl4Tenn t4Irvr
I,I 0praHr,r.
2. Hsv,a. Marepr.raneH r4
oT F)e3yJrTaTr.rTe oT 3aceAaHueTo.
3. HsMarrracreH
rro cMr,rcBJra na 3arouar 3a rrporrrno4eficrnue Ha Kopyrrrlt4rra r{ 3a orH
He3aKoHHo npu4o6uro
0T pe3ynTaTr.rTe oT 3aceAaHr4eTo.
4. 3a4rnxaBa ce .ua
s rarlHa o6crosrercrBara, Kouro e y3Han lal ern BpB3Ka c

lnec

06.04.2020 r.,

:r

KOMI,IC}I,f,TA.

5. He e ,cBbp3irHo nrrrle

or O6quncrcLts ro3eMneH
TexHr,rTe ynpraBr4Tenkr vrJlvr

Cre.u zsnrJrHeHrre Ha
peAa Ha TrxrroTo IIocTbn

cMI{CbJra Ua T3 c noAiurrrre 3arBJreH}Is 3a HaeMaHe Ha rracuua, Mepr4 rr
r{A Ha relprlropnrra Ha o6runsa <lVlapnqu-o6lacr llnon4un r4Jrr4 c qJrrs
rrrponHr4 0praHr4.
I{TE NPOqEAYPI,I KOMIICI,,.flTA TPI4CTbIII,I KbM PIL3|NEXIAHE HA 3UUIBNEII
3a HitceJr'eHoTo MTCTO.

KoMllcrasra

KOHCTAT'ILIPA:
I. 3a H:repraHe Ha u IItrII9 MI€PrH II
KapTa rr KaAacTpaJrHuTe

JIIIBAAII Or O6NqUTICKI.Ifl NO3EMJIEH QOrrg NO
nn c. BoftcrrJr c:t BxoArrpaJrrr KaHAIUarrrre, KaKTo cJre,uBa:

BAIU
BE HA

-

Kanruuar.Ilb 1.3a
IIETPAKOBA, c

rrnrre: 3EMEAEJICKLI
a,Apec

IPOII3BOAIITEJI MAPI'Ifl

lI

s r:. Boficnl, O6lquua,,Mapuqa"-o6lact IInosAI'Is.

C noAaAeno 3aJrBJIeHI,Ie c Elx.)[s 39-00-3/14 .02.2020 roar4rra 3a HaeMaHe rra rro3eMJIeHlI LIMor]I c Ha
[o, Ka,AacTpAJIHaTa KapTa LI KaAacTpaJIHuTe peIHcTpI'I Ha c' BO
rpafino no::t3naue,,flac

orrneMaHe Ha rlaclluHlr
II. 3a rraeMaHe Ha
Kapra rr KilIacrpaJrHnre

- KaryInAar J\I

1.

C uoAarleuo 3iulBJreg
rrroJBBaHe

OTTJIEXAAHE HA NAC}IIIIHH

III.

H IIA

I{JI

3A

rqa, Melpn rr JrrrBaArr or O6qnncKnfl rro3eMJreH Qon4 no
lr Ha c. Idocruero, ca BxoA]nItaJrrI KaHArtAarrITer KaKTo cJreABa:

ATAHACOIB MAIIIKYH
na rpafiHo

BA

3a HaeMarre Ha

3ia {[nsn.rec6o Jrnrte: 3ENIIIAEJICKI'I IPOI{3BOAI4TEJI

AOP

B.
tlorcrosHeH aApec s c. Koc:rveno, O6rqllna,,Mapuqa"-o6nacr
c Ilx.Jrfs 94-00-7,65/04.03.2020 ro,IraiHa 3a HaeMaHe Ha rro3eMJIeHLI r{Morli c HAqI,IH
ro

rqe" flrf, KaAacrpilJlHara Kapra I4 riaAacrpiuH]ITe pefllcrprl Ha c.

3a

BOTHI{.

[8r, MepH rr JrrrBaArr or o6mulncKHfl no3eMJreH r[on4 no

Drrrcrlpu na c. Crcyrape ca BxoAnpiNJIrr KaHAHAaTHTe' KaKTo cJreABa:
}lb 1. 3a rcpu,qrqeoKo Jrrrqe: ET "HIIKI4I-96-HIIKOJIAfi XPICTOB", cBc

KapTa rr KaAacrpaJrHrrre

-

Kanauaar

Kyrape, y:rr. ,,M4nuuxa" )Ys22.
C uoA4lleno 3iuIBJreHI4 c Ilx.J{s 3tr-00-4114.02.21)20 ro.IIp{Ha.3a HaeMaHe Ha ro3eMrrenl{ r{Morll c
rpafino rroJr3BaHe,,flacll " no KaAaqlpaJIHaTa KapTa I,I KaAacTpanHIITe perrrcTpll Ha c.
oTrnex,uaHe Ha TIacEITIHLI
KaHAnAar J\b 2.
Qnsunecrco rInIIe: 3El\[EAEJnCXil{ IPOI43BOAIITEJI CIIAC TO
B c. rCKyrape, O6quua,,Map[qut"''o6lam llrosArs.
IIITOB. c.rrocrosHeH
c llx.J[q 94-00-E05/09.03.2020 rorrma 3a HaeMaHe Ha no3eMrIeHLI LIMorIt
C uo.uareuo 3arrBJreH
[1e" no Ka4acEpannara Kapra ]r KaAacrptuIHI{Te perrlcrpll na c. Cx
na rpafino rroJBBaHe
H aApec Ha ),[paBJIeHI4e

I{Iqe

C.

HA

3a

-

oTrJrelK,4aHe Ha rracr{rrlHr4

Crc codcrneHrdrlkrre
I,Inrerpnparntara

Lr

O6rqnncrru noseuren

(po

croruurcKar a 2019 -2020 r.
lo.4rloMztramte Ha

urraulaHus gano.na

or

I

.02.2009 r. sa
Kouucr.rsra o6crofi
KbM HaCTOT]III rrpOTOKOn.
CreA rirro ycraHoBr.r
5

or

27

-

BCeKII KaH,UtrAar

rlnor[

oT

ajrBireHfir xt IIo peAa Ha

HAqI,IH

3a

BOTH]I.

xorBo'ruorrbAnr,I o6er<tla c ttacuuHrr ceJIcKocrorIaHcKH x]IBorH]I, perld

rra rlr4oreMa na EAIiX, xela.erqr,r Aa HaeMar Meplr, rtac]Iqa rI n
ro:lanu 3arBlreHr,re n O6ruunara. .uo 15.02.2020 r. ce cKJIIoqBar
.t5 ruafi )020 r. BBB Bp'BKa c'rr. tll,an. 1; ffi. 2, r. 2; ast. 3 v a-n. 6 or

B
OT

3a
3a

[]pOI43BoAI{TeJIv nOpraAI{ TOBa; r{e 3atBtBaHeTO 3a IIOAIIOMaIaHO 3a
2020 r. r npoAbnxaBar Ao 15 urarl 2020 r., cbfJracHo ul. 4, an. I or H
14pe4a 3a noAaBaHe Ha 3ajrBJreHr{r no cxeMrr }r MepKr,r 3a ArrpeKTHrr n
ce :rarro3Ha c [peAcraBeHrrre or KarrArrAarrrre AoKyMeHT]r (llpnnoxe

eNsl

OBHOCTTa Ha InOAaAeHIITe AOKyIvIerHTkt, KOMIICII'Ta OIIpeAenI,I neO6xOA

ara 3a

Mepr,r

lr

Jrr,rBaAr,r

.3'7 u, ar. 4 or 3ClI33

14

or O6rquHcKr{r no3eMreu Qou4, cbrJracHo no

u
],le
ug.

I,ITE

pa3rrpeAeJrr{ r,rMorr,rre, KaKTo cneABa:

PA3fIPE,NEIET]II{E:

oIIo B
HA C. nOfrCU.rr:
JICKI4 TIPOII3B ONII:IEJI MAPI,Ifl IIBAHOBA IIETP
nocrorHeH rrApec n c. Bofic , O6nprna,,Mppr.rqa"-o6nacr flno aAus, KaKTo cneABa:
- flongnarur [o3eM r{ prMorrd c HTII ,,flaculqe", ,,lV[epa", ,,flunaaa'' - floseN,rreHrr ]rMorrd
,,flacurqe" c o6rqa nnou 1 6.439,4rca, V Karefoprrfl obrJracHo Ar)roBopu 3a HaeM.
O6q 6pofi xr,rBorrrHc eAuHr.rqlr: 32.55 XE c HopMa IIMJI ga XE: 488.250 AKa 3a r{Morr4
Kareropur; 976.500 AKa 3a
or E-l0 Kareroprrr.
- floniil.errllr ce nJro : ilo 3i32.1111 ana 3a lrMorrr or I:7 .Kareropr,rr ululu to 976.500 AKa 3a n
8-10 nareropur.
Karo nse npeABVA
Lt IlbE BpBKa crc 3asnneune, Ilx.J\! 39-00-3114.02.2020 fo,{r4Ha, KoM
orrpeAenr,r Aa ce
na: 3EI\'IEIEJICKI,I ilPOI43BOIII,ITEI MAPI4II I4BAHOBA IIETI,
nacvrqa or OfI@ 3a cpoK
:5 (net) crorraHcKrr ro,qr{Hrr (20ltr-2020 r.;2020-2021 r.;2021-2022 r.
2023 r.;2023-2024 r.),
OJIE]IE|a:
1.3a QrnrnqecKo

3 EMIT]A]O

BAc
HTTI

I-7

OBA
2022-

Iloseulel rnror

Kazerop

flnoIr1:ra

Haqun na

ut

HAEMAHE,

paftHo

Ns

c1

qJI

r6p:BeHa c

Mecrnogr

NOJI38AI{E

ut.4

37 u,

Onuc na BfiAoBET€ a 6por nacr.nr4rr4 xI,rBorHI,t, orme",4atru

r xlr

THOBbACH

o6ercr (nocmnueH o6eKr) Ns 12019100t6 /n-ap 4203-00g71, petuc )apaHr.r B
Zrrerpupalara untpopruaqr.rouua cucreMa na EABX, glI MAPVUI U }AHOBA
TIETPAKO]BA

or llCll33

/wiu tI
3

IBJIEHI,IqO
Hra

)I(J BOTrrODt,nla

(axa;
Buoae nacurra

xlaoml, ouacuo

2rmpra3CII3lt

Koe(bffuHem

Onso Ha
BX,qOBft

3a

$

nprpGuB4e

ry

eAtrHEUr
BUIOB€

R'MHK

trO

(r(a

Ha

fl

rMa

x
I

-7

nN/L[[ 3a

-ftar 8-10
T r Ea )iG)

)lE)

XtrAOTHOBIAE

u

o6em

3Cn33

llacuue

49.9 9
r{3r.1,

BC,]

4T4HTII"Il{c:m1e"

XE-kar

6poa

nacru{t{

oraacro $ 2
or,ry Ha

12019.20.1 druroIq

IIMJI3a

cdcfto@naH
cxx xxBomu
oTtneryaHr B

3

or 49 989

HopMa

ruBOTHHCKI

HA

oulXE

J',|!

Epoi

60D4U
BtrI MBOTtstr

flo:eurex r{ror

X

ro nonaAit

u

Craprme

OsqeHaA I2

JI03'

Meceqa

u.

l)

124

18.6

0.

l5

93

I 5.000

30 000

r3.95

l5

000

30 000

32.55

r5.000

30.000

c BoIcm

o"u.(anroxroun:r,r)
noPoAr,t H4lt 12
Meceua
O6uro:

II.3A

49.9891

nfar'trrrrA n'
JIr{rItg: s,tjM

TIAEN4I

l. 3a

Qu:nuecrco

vIAIIIKyHCKII,
MA

-

c

.COB

rocrol rerr

IlonssaHlr rro3eMJle
flacurqe" c o6ua rnoq 2.
O6q 6pofi )KrrBorzHc
KA
areropr{r; 6;75.000 AKa 3a
- flolaraqr4 ce nJroll
))L

8--10 rareroprux.

LI

a,n:pec B C. R
I,IMOTI4 O HT

BA:

IV rare opE CsfnacHo AoroBopr,r 3a HaeM.
?r e!.uHILr\rL: 22 5 XE c HopMa IIIUI ga XE:
337.500 AKa 3a zMorrr
Morr otf 8,10 xr reropr.rf,"
: ao 33.5.500 nr l3a r{Mor}r or 7-J Kareroprr
ulunu.4o 675.000 .rIKa 3a HM

Karo nse [peAB]rA r, pH0TO r.r BbB tp:s
o[p(
o[peAen]r
.qa c IIpelocTarBrT a:
MAIIIKYHCKUI
fAIIIKYHCKZ nacur4a o: OIIO 3a cpoK | 5
2 023 r.; 2023i-2024 r.: 2024 ZOil5 r.). K,exro
IIC,IIBA:
Ilo3eules nuor

Karcrop

I]LAqI,JH HA

v5

aeM,aHe,

cbo( )ffteiHa c

.{r

3

u, aa.4

0

3C1133

IeCTHOCT

Tpafiuo
NOJI3BAHE

,

r

l-7

ITI4 OT

neHlre Bx.N 94_00_765104.03.2020 r( qlIHa,
z IPOT43BOAI4TEJI TOIOP ATAH., COB
Kil foAr{Hr{ (2020-2021 r.;2021_2022 r.: ,.022-

KOMHCT{f,Ta
oMHCr{.rrTa

.t\!

HTII

00 Ara,

()nr4c Ha
o6err (nocrolxern o6err) Ns 3g95020013

"r4os(

I4nrerpupaHara unoopma4roHua cl,tcreMa

MAIIIKYHCru,l

orl

)B6AeH

/crap 4205-0107/, peracrpt IAI{T B
na BAEX, 3n TOAOP ATAI ACOB

/4xa/ n

3atl

IEHUCTO

)i(I,IBC

HOBbAa

HA

(ama)
(oqpHqaeF
xffBorHfl, GrnacHo li
2 e m,@ ra 3CII33

trPrp$ryEde

VI

t

,tlacrIIIe

18.899
axa,HTfI"flacmter",
c Kocrueso

38950.1.125 c

Y

oBpor

O"tt"(a-eroxrounr.r)
nopoAt4 Ha.q l jz

N

Meceqa

3s78,

578v2 B

nrorq or 3.578
ara,HTII"flacunre",

}OXHAT

c Kocueno

a

C.{I

nopMi rNJl3a

IIMJI

XE-ri

eaxftrutr no

XE-(ar
(AKa fla

tracrulHH

BXIOBC

cilckownaH

KXBOTHH

cxu

ruulXE

qrnexluff

or,ry

|

Ha

I -7

8-t 0

(ara a

)iG)

xffBofi,

BtrI XtrrcTHU
2

sa

B

X!MHOBUH
u o6eo

3CrI33

8.899

moum

Ilogertuen r.nuor Jrl!

HopMa

X'BOT{HCKtr

CbOTBflHD

3

_Ib

bpot

6por

H8

HA

oraacxo

flosevlen HMor
38950 I 123 c

unuc

B{IOBft n

qaoT

llacr.rue

Y )Bpor

0.r5

150

22.50

l5 000

0 000

Ilosewen r,ruor
38950 58 l5 c

IV

Ns

9.05

flacrrue

Monpor

nrorq or 9.05 7

tra,IITII"Ilacfiqe",
c Komeno

O6lllo:

3i1.534

22.50

llopa4ur roBa, qe rro3(
I4MOT
or J\E
}lb JU!/5O.
38!)50.1.125 z uc
3EMEAEJICK
MEAEJICKTT IrPor,rS
cneq[aJr]r3r,rpaH
)qr{ilJr}r3r,rpaH cnofi uo

drreH

IycTlrMoc)T H
Ha 3eMeAenc
AOIyCT]rMOC)T

I,ITE IIflOIqN 3A INOANOMAIAHE IIO C,KEMI,I

r5.000

30.000

rrMor'llb 38950.1.r23 c rnou or 18.899; qacr or 3.000.rrKa or rro
riMor J"lb 38950.58.15 c nnorq or 9.057 AKa, pirrrpeAeneHr,r 3a Haer
|oAr4tTEJr roAoP ATAHACOB MAIITKyHCKIT
,ron44a, B ar(r
"" r. 3a Kprrrepr
rrr. 5, trrr' 2 oar Hape46a Ns 2 or 17 Qerpyapz 2015

MJIEH

eMJreH

T4

|Ie oT
ITHVIfl

rc3a

MEPKLI 34 INAIIIAHE HA NJIOIII. 3A

).956

pa3[De.u(
oT pa3[peAeJreH]rTe
AKar OT
He )e ABrnKa FraeM.qo Kpas Ha 202I-2tJ2"2 crorraucKa ro/rr{Ha.

r

uAErrI

III.
rIVlfl.fl
a
1. 3a rcprrArrrrecKo . nnre: ET
yn

aBJreHHe (). CKJrrape,

-

yn.

{f

1qe

,, fiaJlrnlrra" Nt 22, IfaKTo cne,IIBa:

r

zu

)ec

Ha

flonssarru rlo3eMnel I{ EMolrI c HTFI ,,flaculqe", ,,Me1)a",
,,rrvrBaaa" - flose^areHl,r I{Morr{
HTN
tcr4rrle" c o6ua rlnou 61 867 gt<au, V rarefopur cbfnacHo
,,fIac14rqe''
Aor.oBopr{ 3a HaeM.
O6rq 6pofi )rc4Borr.rHcr rr eAr{rularln: 39.$0 XE c HopMa IIMJI ga XE: 594.000
O6rq
.qKa 3a uMor}t )r 7-7
r(aTerop[t
eroprr; I 188.000 AKa3e IrMrorrt or 8-10 4areropr4r.
- flonararrlu
flo:
ce [noruu: \o :532.133 ara 3p prMorrr or l-7 Karreroplr.f, urunu
ao I 1gg.000 ,rIKa 3a r{MoT ror810
U rcarerol
€Teropl,Lfi.

Karo sge
I
rpeABrA ropr )ro

r'r rBr,B

crc 3asnrenae IJ>rr.J,{b 39-00-. ../14.02.2020 roguwa. KoM. cnflTa

lpl_Tp
onpeAenz
ry eAenz A€r ce [peAocTaB rr :na: F,T "HUWI-96-HX4KOJIAif Xpl/rCIOB" nacrarqa or OIIO 3a cpo
(ner)
r) cron
crouaHcKr.r roAr,rHr.r (: 01'9-20?.0 r.; 2A20-202t r.; 202t-2022 r.;2022-2023
r.: 2023_2024

;.\.

cJIenBa:

loseulen nnot

Karerop

fs

{/rEU

ut

raeMaHe,

c60( )a3eHa c

rpa.fiHo
NOJBBAHE

I4rrerpupauata un<[opua4roHHa cucr€^.ra
XPIZCTOB"

qr.3 u, aul 4
.3CtI33
/II\iU
3arl

Lrnuc Ha Bt,lIoBEre r, opor [acuIIlHH xriBorHlt, oTfJrer(IaHu

xrrBorHoBbA

B

o6err(nocmluen o6err) Il!6691550019 / cr;ap4134_0165/, penucrprpan

:or5
KAKTO

t

r

Ha BA_EX, ET,,H|,IKI4_96_H14K

tIIA,il

Vr

TEHITCTO

HA

)I(HB( rrrolrbAa

(;ra;
BrloBe nacrtlHx
xMBoTHff, ctrnacHo
2 e m,@ aa 3CII313

N

KoeorureF

Onrc ra

Epoi

3a

auoBft {

HA

6po,
tractqF
cqcKo@naH

xxBoThHcU
EItrFffIItr DO

60TBqAU
BX,q

cKx

Hop! l&l 3a
)IG- r 8-10

XE-Kar l-7
(aKa Ba )(E)

(lxa

XE)

xurcTgt

xuBffiu

sM I )I(E
Guacao S 2

xtBmFoBIIH

3or,ryHa

uo6em

oTnexaaHu

B

3Cn33

TI3II:

66915.

62960 u2 s

19.30

I,I3TOqHATA

V

tacn1.42 360 r,t2

KATETO

B 3arra.qHaTa

pLtl

qacT

XBOTHT

BEIOBE

nopMa
rIN,LII:a

-

I 8.133, flacnrqe
629 0

rra2 n

,,pecra"

Oaqe u44

12

0.

l5

l9

2.85

0.

l5

245

36.75

I

39.60

1s.000

r5.000

0.000

5.000

0.000

Meceua

u31 )qHiaTa
qacT +2:i60

u2s
3:U
qACT

T

lIHilTa

cntI

Onqe-

(a.eroxronnu)
nopo4u u44 12
Meceqa
O6ruo:

18.r33

0.000

flopa4n roBa, qe qacr
,I{CTOB''
XPI,ICTOB IIII }Ib

(
12.813 .qKa or pirgrpeAenenus. ira HaeMaHe or ET
"Hr,rKr{-96-HrIl
66915 9.30 rre non4AatrB aKTyaJrHr{r c[eqrlaJrlr3r,rpi*
cJrofi no rur. 5, m.2 or
Jtls 2 or 17 tQenpyapz 2015 t 34. Kpllrepllr,rre
3a AOrrycrI{MOCT rrer 3eMeAencKure [Jrorut4 3a rro.4IIOMi
)MrI rr Mel
cxeMrr
MepK:r4 3a rrJlarrlaHe
a rrrrorq,3a 12.813 rxa or fIZ Nr 66915.19.30 ne ce
A6rrxr.r HaeM no
2020-2021
l0 -202 1 c
cronancKa ro.trlrg

eIIo
gHa

2. 3a Qnrn.recrco .rr
nocTorHeH aApec B c.
- llongsaHr.r

HTII

,,Ilacrrrr1e" rc o6rqa [nonl
3 0.09.2020 f ., cKJrrorrBaHe

.IIO

O6rq 6pofi xlrBorlrrr
KarefopLrr;

3

t-7

15.000 AKa 3a

flonaraqu ce rrnoru[: 4o 157.500 4rfl sa r'Morlr

KaTefopar.

-

or r-7 Kareroprr;

315.000 AKa 3a rrMorr4

8- 10

Karo nse

npeABr.rA ropHcrro ra B6q Bpb3Ka csc 3a-nn.nenr.re
Bx.Js 94_00_905/09.03.2020
olpeAenr,r Aa )e rpeAocrarxrrl na: 3EMEAEnC]KI4 Irpor43Bo4vrrEn
crIAC To,
II4TOB nacr4rrra or OfI@ t clpor or 5 (ned) crorraHcKLt roArrHlt (2020-202r
r';2021-2022 r.:2022:
2023 -2024 r .: 2024-2025 r.
KOMr,rcPrrTa

flosellretr lrMor

Onuc na Br{uoBere 14
o6err (nocrr,rren o6err) Ne /crap 4134-000g/, perucrpnpaau
n LIt
nntpoprr.raryronna cucr€ri,ra Ha BABX, 3n CIAC TOAOPOB
JII4TOB

Ng

lacrurr
xruM, c6ruacFo $
2ampua3CfM3
Buaoae

KoeOrttlem
3A

nptrpaBuBaHe
HA

cloB4U
BXA

XbOTH{

ruu I liG
clrn@Ho
3

flogevaex uuor

q,ry

S 2

Ha

3Cn33

Ng

66915 17 63 c
rutour or 53. l28l

o"u.(aaroxronnu)
nopo.qu uag

l2

Meceqa

,{oronoprr 3a HaeM or fI cuac T'4opop Jlaros Harro3ervrJrreH r4MorNs 6691
5.r7.63 c nrorq or 5 .r28
Ara, HTlI"fIacE[1e", c.
rape e B crJra Ap 30.09.2020 r., oKnroqBaHe
Ha HoB AoroBop 01.10.2020
croraHcKar a|2020 -202

|

r

CneA zsnrrJrHeHr,re Ha rr
Ilaculqa ra Mepr,r uo pela Ha
3a HaeMarenu

f.

.

4a6rlar

KoMzczs'ra upLrKJrrowr
O6qnna,,Mapuqa" na 06.04

IleAyprnre
pl3r.rleAeJrrHe na neo6xoAr.rMara 3a BCeKr.r KaH.4HAar
rni
To
. .t I vr, al. 4 or 3CII33 KoMr4cr,rrra npeAJrara na Kuera
na O6uraua ..Ma
14 KaHAr{.n:a-rr,ITe, orr}rcaHz B TOpHOTO
pa3npeAeJreH}re.
r6ora ua 06^.04.2020 r., Karo npeAaAe Hacrorrrlr4,
rrporoKoJr Ha
J',10 r. a l6:00 gaca.

IIPEACE/[ATEJI:
Заличени
обстоятелства
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

TIJIEHOBID: t. TЗ
а

л
Заличени
и
обстоятелства
ч
съгласно чл. 2 от
е
ЗЗЛД
н
и
о
б

lllopron
Заличени
обстоятелства
съгласно чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличени
обстоятелства
съгласно чл. 2
от ЗЗЛД

3a

,oT
qa"

A *MABt?IrIA'-

OE

llno

n, 6yn. "Map uua" 57A

e-mail: bshti

OEJIACT TIJIOBAI4B
men.: 032/ 907 800

tsq.org

Qarcc: 032/ 951 934
web: www.maritsa.bg

Заличени
обстоятелства
съгласно чл. 2 от
ЗЗЛД

VmctpctcdseaJvt: .....
Rtwem nu C)6t4una

/,nnMnTbP

IIPOTOKOJI
fitaec 29'.04.2020 r., n I'r3nbrrHeHr.re na 3anone4 J\b PI-09-235105.03.2020 r. na Kuera ua
HA
,,Mapuqa" Ir BbB Bp63Ka c
ue Ns 2, nge'ro c [poroKon Ne 1 or 28.01.2020 r., r{3M. c peurenue
56,
B3ero c upotfoKol ],,1b 3 or 0:02J1020 r. n Peruenre Ns 96, B3ero c nporoKor
Js 4 or 17.03
f. Ha
O6qaucxtr c)bBer,,Mapz
-o6nacr rlnon4lan r,r 3irsBreu[x na co6crseur{Ilrr Ha xHBoTHoBb.rIHr,r
c
_{ac}rrqHr{ cencKocTo[aHcK[r rrBorHr4, pefrrcTpr.rpaHv B I,Iurerpupanara un(f opMarlr{oHHa cr4creMa Ha
,o4urrr 3tulB.[eH]re B
Ira ,n:o 15.02.2P20 r. 14 cneA ra3r.r Aara Ao 10.03.2020 r. BKJrrorrurerrl KATO
xeJraequ .{a. HaeMar
r'r Irac}rIIIa or o6rqprncKr,rr rro3euren (foHA Ha repr.rropr{rra na (
HA
< Mapuqo -o6nacr fllon.uran
Ce cr6pa KoMrrcrrfl B
flpe4cegareJr: r{H)K.
p Munxon-3a:ra. xuer na O6qraHa,,MaprEqa,,
9renone: 1. TaHs
BcKa - Cr. exgnepr OC
2. [uv,uo
-- Cr. excnppr OCTT
3.Haaexaa
ea-- Mr. eKcnepr OCTT
Kour,rcusra 3arroqHa
n 9:30 v{ca, crc 34larra Aa o[peleJru Heo6xoAr'Mara 3a BceKr4
[norq oT nacmqa, Mepr4 r{ Ba,qu ro pe4a up *m. 37 ur, arr.4 or 3CII33 u pasnpeAeJrr.r
r,rMorr,rre c
HA
rpafruo noJBrlaHe,
,,Mepa", ,,JIuBEga" Ha replrropusra Ha O6rqnna ,iMup"qur_o6nacr
TB.

llpu

pasnpe,qeneHr.rero rt

CbOTBETHI,ITE I,IMOTII IIO
Bb3XOA.f,XI peiq, KaTO Ce 3an
Bcercr,r

or qJreHoBere

Ha

1. He e ,,cBbp3arro Jrlr!€
"re3aKoHHo npvr4o6r,rro

O6rquucru.e rro3eMneu
TexHrrTe yrrpaBllTenu vrlrn
2.HsuavrarepvaneH Ll
3. Flsua qacreH rruTe
He3aKoHHo nprn4o6uro
4. 3a4rn;xaBa ce .rla n
KOMIICI{'TA.

5. He e crlbp3aHo nr4rle
O6rqr.trcKr,iu rro3eMJreH
TexHr{Te yflpaB}rTenu ulrLr

or

MCTBI) I,IMAT K4HAUITATUI., KOI{TO AO .4ATATA HA
PA3IPEAEJIEHI{ETO CA
)r{ 0 r43TeKbn cpoK. oorananzre Hepa3rrpeAeneHr,r r.rMorrr ce pa3n
OT .IIEII ATA, KqI,ITO NPT4 TEXABAT UAfi

-UAIrtO

XI4BOTI,IH CKI{ E N]1I:F,,.],1III:,1..

zrcrrflTa noAnl,rca AeKraparlur, qe :
rro cr\[rrcr'Jra ua 3aroua 3a rrpor]rno4eficrnue Ha
IecTBO C KaH,q[nlIaTr4Te 3a rrpeAocTaBrHe Ha

Kopyfi\nsra H sa
llacuqa, Meplr E
Ha ropr,rropuxla ua O6rqnna <Mapr,rqo-o6lacr flros.{un uilil c

oT pe3ynTaTnTe oT 3aceAaHLreTO.
rro cMprcsJra na $exona 3a rrporr.rnoAeficrnue Ha Kopyflq[rra r,r 3a
oT pe3ynT4Ttr{Te oT 3aceAaHrreTo.
pr n rafina o6crpxrencrBara, Kor.rro
e y3H€rn lal rl:,;n Bpb3ra c pa6orara
cr\dr'rcisJra

ua

Tl

c noAanr4Te 3arBJreHur 3a HaeMaHe Ha [ac]rxla, Mepu u
na O6rqzna <Mapuqu-o6nacr flros4as r4Jrr{ c rrJre

A Ha repr{Top}r+T'a
pr

opraHu.

Cne4 rasnurHeu[e Ha ro
peAa Ha T{XHC)TO [OCTbIIBaHe
KoNrzca.f,:ra

r{0HCTATtIPA:
I. 3a nae,uaHe Ha
qar MrepII u .rlli,raAn or ooqnncKlls no3eMJreH
00na IIo KaAacrF
KapTa rr KaAacTpaJrHrrTe pe rrcrpar Ha c. KaqreKoBerl ca BxoAnpaJr[
KarrArrAarrrre, Karcro cJre,rlBa:

HA
OT

HA

- Kanauaar Ns 1. 3a Qnrn.recxo rrrilIe: 3EMEAEJICIKPI IPOII3BOAI{TEJI }IBAH CTO
CTORKOB'c rocrorHeu
e c. KaneroPeq, O6qlrna,,Miapzqa"-o6racr lllon4un.
C no.{aA,:so 3iurBJreHlre

rpafino rroJr3rBaHe,,flacu

B.x.Nr 39-00-2l14.02.2020 ro.rrlrHa 3a HaeMaHe Ha rro3eMJreHlr lrMorr{ c
rro K4AacTpa4rrara KapTa lr KiuacTpanHlrTe perlrcTpr4 rla c.

TI HA

H

3a

OT|JIEX,IItIHE HA TACUIIIHI4

Crc co6r;rneHr{ulrre

Ha

l4nrerpupanaLTa n

O6qlrncxnr

rro3eMJreH

crorraHcKar a 2019 -2020 r.
IO,IINOMZITAHC HA

rflarrlanlls ganoqna or 1
5 or 27.02.2Ct09 r.3a ycn
- Kouucnsra o6crofi
KbM HaCTO.f,U1r,rx upororol.)

Cne4 raro ycraHoBr.r
BCeKr,r KarrAr,r,4aT

3atBJleHr,rr

u

[noru

oT

IIo peAa Ha rrJr.

I{B

BOTHOBb,UHU OOeKTI{ C IIaCI,IIIIH I{ o9JICKOCTOnaIICKII XI'IBOTHI,I.

Ha cr,rcreMa na BABX, xelaerqr{ Aa HaeMar Mep}r, lacurrla r{ nH
noAarrr,r 3arBJrpHr,re n O6qunara Ao 15.02.2020 r. co cKrrcqBar
1 5 rraafi 2020 r. BbB Bpb3Ka c vn. 41, an. 1 ; an 2, r. 2; wr. 3 u wr. 6 or 3a
'e IIpoH3BoAHTqnlI [opaAl{ ToBa, IIe 3atBtBaHeTo 3a [oAIIoMaraHe sa Iu
202Qt r. u npoAbnx(aBa Ao 15 rvraft 2020 r., cbrJracHo ql. 4, an. 1 or
14pe4a 3a [oFaBaHe Ha 3asBnerrur IIo cxeMr{ rr MepKr{ 3a Ir.rpeKTHr4
ce 3ano3Ha c nlpeAcraBeHr.rTe or KzurAlrAaTr,rTe AoKyMeHTLT (llpnnoNen
Ha rrQA4AeHr.rTe AOKyMerrTr{, KoMr.rcrr.f,Ta onpeAenr,r neo6x
rcrrla, Mepr{ E +r4BaAr or O6qnncKrrr no3eMleu (fou4, crrnacuo
37 u, tut.4 or 3QII33 r,r pasnpeAeJ[r rrMorkrre, KaKTo cnelBa:

OT

3a

Ha 3a
Ns
ng,

Ilb

I

3a
I{TE

PA3IIPEAEJIElFI}IE:
I.3A
1. 3a Qurnvecrco

- llorgrnnr{

COBCTBEH]N14

Iro3eMJreH

[OJI3

Bc

TIPOII3BO/U4TEJI IIBAH CTO

.rrn

rrocrorHeH aApec n c. K

O6rquHa,,
I4MO'IN

C

I4l\rtoTx4.

-o6nacr lllron.uns. KaKTo cne.rlBa:
,rflacuqe", ,rMepatt, ,rflr4Baga" - FITMA AEKnAP

AHI4

O6q 6poft )r(HBorr.r
eAuHr.rrlkr: 28.50 XE c HopMa lt=IMJI sa XE: 427.500 AKa 3a r,rMorr{
Kareroplrr; 8:t5.000 AKa 3a lr rlr o,r 8-I0 rcaleropnr.
- flonaraqlr ce nnoulr:
427 .500 AKa 3p uMorlr or I-7 Karefopur ulutru ao 855.000 AKa 3a
10

rareropzr.
Karo sge [peAB]rA

t-7
or

8-

osc 3asnrenue lBx.J,,lb 39-00-3114.02.2020 roAlrHa, KoMu V'TA
na: 3EMEAEnCKI4 IIPOI,I3BOII4TEI I,IBAH CTOIZKOB CTOI, OB
racrrqa or OIIO 3a cpoK or l0 (secer) cron{ncru roIr.rHH (2019-2020 r.;2020-2021 r.;2021-2022 r.: 0222023 r.; 2023 -2024 r.: 2024- '.025 r.;2025-20P6 r.; 2026-2027 t.;2027-2028 r.;2028-2029 r.), KaKro cr
Lr B:bB tspb3Kp

ofipeAenr,r Aa. ce

floseunen uMor

Ns

Onzc Ha sralonere u 6por nacuqHr )KzBorHLI, orruIexAaHI,I B
o6err (nocrorren o6err) Ns 3530000014 ic-rap 4l4i-0lg3l,perscrprpan
I4rrrerpzpanara r.rHrloprr,laul.onna cumeiaa Ha BAEX,

3rr rrBAH

ctoincos crofiron

Buoae nacarqnl

xnmu,
2 s q JF

crmacao $
ra 3CII3!|

Koefuuuem

Onuc ra

3a

trptrpaBMBaHe

BUOa@ g
6pot

HA

tractruHx

60T8ryU
BU X'MFtr
cMIXE

cqcKofonu

carnacEo

XhBOTTOBIAH

3

or,UP Ha

3Cn33

90.000 ro<a n
ueH:rpanHara qacT

or III4

Ne

35300.4 3,

,,flao.rqe".

HTII
c.

S

2

CKtr

XH@THX

oTrneuaHtr

u

o6em

B

B

Cnel
lacErqa u
3a

IIo

I,IE HA

ro

peAa Ha

.37 n, an

oflLrcaHr,r B ropHoTo pa3npeAeneHr4e.

Aa oBAaT
IIpI,IKJIIOqII

I'Ha29.

rrPE[cp.{ATEJT:

I
1.7

4

na neo6xoAvMara 3a BceKr,r KarrAlrAar
3CII33 KoMlrcrrrra rrpeAJrara Ha KMera na O6tuna

paOora Ha 29. .2020
qaca.
.2020 r. s 16:

r., Karo rrpe.(aAe

Hacrof,rqr,u rporoKon Ha

Заличени
обстоятелства
съгласно чл. 2 от
ЗЗЛД
Заличени
обстоятелства
съгласно чл. 2
от ЗЗЛД

Заличени
обстоятелств
а съгласно
чл. 2 от ЗЗЛД

Заличени
обстоятелства
съгласно чл. 2 от
ЗЗЛД

III

OT

luqa"

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
РЕШЕНИЕ№3
Взето с протокол № 1 от 28.01.2020 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 и ал. 2 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:
Общински съвет „Марица” приема изготвената от лицензиран оценител
„Пловдивинвест-21“ АД Тарифа-2020год. 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 2020 г. на
помещения и терени общинска собственост от лицензиран оценител, бе изготвена
разценка за началния размер на наема за помещения и терени, общинска
собственост по категория на населените места в Община “Марица“. Ето,
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”
РЕШЕНИЕ№4
Взето с протокол № 1 от 28.01.2020 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. 8 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:
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 2020 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. Лозова култура

1-3 години
12,00 лева на декар
за година

4-7 години
50,00 лева на
декар
за година
5-7 години

8-20 години
75,00 лева на декар
за година

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

40,00 лева на
декар
за година
42,00 лева на
декар

65,00 лева на декар
за година

2. Овощни
култури
- Семкови
- Костилкови

1-4 години
12,00 лева на декар
за година
12,00 лева на декар
за година

8-20 години

62,00 лева на декар
за година

55,00 лева на
декар
за година
45,00 лева на
декар

- Черупкови
/ орехоплодни/
3.Ягодоплодни
култури
4. Етерично –
маслени култури
/роза, мента,
лавандула, шипка
и др./
5. Черница
6. Разсадник за
отглеждане на
посадъчен
материалдървесен вид
„Пауловния“
7. Култивирани
билки

за година
45,00 лева на
60.00 лева на декар
декар
за година
за година
1-ва година
2-5 години
12,00 лева на декар 56,00 лева на декар за година
за година
1-ва година
2-3 години
Над 3-10 години
12,00 лева на декар
48,00 лева на
80,00 лева на декар
за година
декар
за година
за година
12,00 лева на декар
за година

1 -3 години
12,00 лева на декар
за година

4-7 години
22,00 лева на
декар
за година
40,00 лева на декар за година

8-30 години
40,00 лева на декар
за година

за година
45,00 лева на
декар
за година

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

1-ва година
2-5 години
12,00 лева на декар 26,00 лева на декар за година
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 2020 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, 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”
РЕШЕНИЕ№5
Взето с протокол № 1 от 28.01.2020 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 2020 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 2020 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”
РЕШЕНИЕ№6
Взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г.

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
73122.16.36 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Трилистник,
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-14/19.02.2008 г. на
Изпълнителния директор на АГКК-София.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, вр. Чл.8, ал.1 и чл.35,
ал.1 от ЗОС 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 3602,00 (три хиляди
шестстотин и два) лева, по 1300 лв/дка, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС
и определя 3602,00 (три хиляди шестстотин и два) лева, по 1300 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 № 73122.16.36, с площ 2771 кв.м., с трайно
предназначение на територията „Земеделска“ и НТП "Нива", местност „Динк
орман“, V-та кат. по кадастрална карта на с.Трилистник, област Пловдив,
одобрена със Заповед № РД-18-14/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на
АГКК-София, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1174/09.07.2010
година, за сумата 3602,00 (три хиляди шестстотин и два) лева, по 1300 лв/дка.
Данъчната оценка на поземлен имот № 73122.16.36 е 312,30 лева (триста и
дванадесет лева и 30 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 за продажбата на
имота е 3602,00 (три хиляди шестстотин и два) лева, по 1300 лв/дка, 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 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: С цел осигуряване 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
29
Гласували
29
За
29
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
РЕШЕНИЕ№7
Взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот №
38950.501.905 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево,
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на
Изпълнителния директор на АГКК-София.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, вр. Чл.8, ал.1 и чл.35,
ал.1 от ЗОС 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 поземлен имот
№ 38950.501.905, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД,
гр. Пловдив в размер на 3582,00 (три хиляди петстотин осемдесет и два) лева, без
ДДС, по 6,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и
определя сумата от 3582,00 (три хиляди петстотин осемдесет и два) лева, без
ДДС, по 6,00 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 ПИ № 38950.501.905, с площ 597 кв.м., с трайно
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)" по кад.
карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на
Изп.директор на АГКК - София, изм. със Заповед № 18-11101-23.10.2019 г. на
Началника на СГКК-Пловдив, при граници и съседи: ПИ № 38950.501.9107; ПИ
№ 38950.501.911; ПИ № 38950.501.909; ПИ № 38950.501.906 и ПИ №
38950.501.9006, номер по предходен план: УПИ ХVІІ, кв.53 по ЗРП, ул. "6-та" №
17, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3533/20.11.2019 г.,
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 3582,00
(три хиляди петстотин осемдесет и два) лева, без ДДС, по 6,00 лв/кв.м, без ДДС.
Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.501.905 е 2456,70 (две хиляди
четиристотин петдесет и шест лева и 70 ст.) лева
3. Продажбата по т. 3 и т.4 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 3582,00 (три хиляди петстотин осемдесет и два) лева, без ДДС, по

6,00 лв/кв.м, без ДДС, в съответствие с т.1 и 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 имота по 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: С цел 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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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
РЕШЕНИЕ№8
Взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г.

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно
ползване на поземлен имот с идентификатор № 73242.170.15 /номер по
предходен план 0.441/ – публична общинска собственост по кадастралната карта
и кадастралните регистри на с. Труд, Община „Марица” - област Пловдив,
одобрени със Заповед № РД-18-76 от 20.11.2007 г. на Изпълнителния директор
на АГКК.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8,
ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 78а от ППЗСПЗЗ.
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 „ Напоителен канал” в „Отводнителен канал“ на общински поземлен имот,
както следва:
- Поземлен имот с идентификатор № 73242.170.15 /номер по предходен
план 0.441/, с площ от 2291 кв.м., с трайно предназначение „Територия, заета от
води и водни обекти” и с начин на трайно ползване „Напоителен канал“, при
граници и съседи: ПИ №№ 73242.170.10; 73242.180.25; 73242.180.26;
73242.150.439; 73242.170.6; 73242.170.16; 73242.170.231; 73242.170.292;
73242.170.14; 73242.170.287; 73242.170.286; 73242.170.17 и 73242.170.1, актуван
с Акт № 3554/13.01.2020 г. като публична общинска собственост по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. с. Труд, Община „Марица” област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-76 от 20.11.2007 г. на
Изпълнителния директор на АГКК.
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І., да предпреме
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на имота
по реда на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота да започне
процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за общинската
собственост.

МОТИВИ: В района има тенденция за промяна предназначението на
земеделските земи за неземеделски нужди с цел извършване на производствени,
жилищни и други дейности. Напоителен канал с идентификатор № 73242.170.15
/номер по предходен план 0.441/ не се използва по предназначение, но може да
се ползва от прилежащите имоти за заустване на дъждовни (условно-чисти) и
пречистени води. 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”
РЕШЕНИЕ№9
Взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г.

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран
поземлен имот № 29235.29.113 с.Желязно за построяване на втора жилищна
сграда.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 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, 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 втора
жилищна сграда в ПИ № 29235.29.113 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Желязно, 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 А.
Х. Л., да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж
върху поземлен имот с идентификатор с площ 970 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. Желязно, област Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-90/15.12.2007 год.
на Изпълнителния директор на АГКК-София, номер по предходен план: УПИ Х113, кв.7 по действащия регулационен план на селото, одобрен със Заповед №
РД-09-408/1995 г. за построяване на втора жилищна сграда, съгласно
предвижданията на застроителния план на с. Желязно, 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: Във връзка с това, че 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
29
Гласували
29
За
29
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 № 10
Взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10
/десет/ години на помещение - част от нежилищна сграда – публична общинска
собственост по кадастралната карта на с. Войсил Община “Марица” – област
Пловдив, за осъществяване на здравни услуги.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 60, ал. 4 б от правилника за организацията и
дейността на Общински съвет “Марица”, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от Закона за
общинската собственост, чл. 50 и чл. 164, ал. 1 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив дава съгласие да се отдаде
под наем, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите помещения, за
срок от 10 /десет/ години за извършване на здравни услуги - практика за
първична помощ за дентална медицина, следното помещение:
- Самостоятелен обект с идентификатор № 12019.501.341.1.9, с площ от 23
кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №
12019.501.341.1.10, № 12019.501.341.1.8, № 12019.501.341.1.15, под обекта: няма,
над обекта: № 12019.501.341.1.5.
Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор №
12019.501.341.1, построена в поземлен имот с идентификатор № 12019.501.341
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил, Община
“Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД- 18-83/05.12.2007 г. на
Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани като публична общинска
собственост с Акт за общинска собственост № 07/06.03.2001 г., надлежно вписан
в Службата по вписванията, с административен адрес с. Войсил, ул.”5-та”, № 1,
ет. 1.
Самостоятелният обект е с площ за наемане – 23 кв.м., целта на отдаването
му под наем е използването му за здравни услуги – стоматологичен кабинет.
ІІ. Отдаването под наем на описания в т.І. самостоятелен обект да се
извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне
на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска

собственост на Община “Марица”, началната конкурсна месечна цена е 5.00 / пет
лева / на кв. м. без ДДС или 115.00 лв. /сто и петнадесет лева/ без ДДС за 23.00
кв.м.
ІІІ. Специфични условия на конкурса:
– В конкурса за посочения обект могат да участват кандидати, които са
регистрирани като търговец съгласно Търговския закон и не са в процедура по
ликвидация или по несъстоятелност, както и физически самоосигуряващи се
лица на свободна професия.
- Описания в т.І. самостоятелен обект се отдава под наем, при условие, че се
ползва единствено за целта, за която се предоставя, а именно за стоматологичен
кабинет, като собствеността му не може да бъде придобивана по давност или по
друг начин, не може да се преотстъпва за ползване, да се ползва съвместно по
договор с трети лица, да се отдава под наем или да се пренаема. Поддържането и
текущите ремонти на отдадения под наем и описан в т.І. самостоятелен обект за
стоматологични услуги се извършва от лицето, на което е предоставено, с
грижата на добрия стопанин. Ако самостоятелният обект по т. І не се използва за
това, за което е отдадено под наем, наемните отношения да бъдат прекратени;
- Кандидатите за участие да притежават образователно-квалификационна
степен ”магистър” по дентална медицина. Да не са с отнети права, да упражняват
медицинска професия в Република България. Да нямат финансови задължения
към държавата и към Община „Марица” към датата на конкурса;
- Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да сключат
такъв в 30-дневен срок след подписване на договор за наем;
- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на
самостоятелния обект.
- Кабинетът да работи целогодишно.
- Документи за допускане до участие в конкурса:
1. Заявление за участие по образец.
2. Справка за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.
23 от Закона за търговския регистър (Набавя се по служебен път от
администрацията на Община „Марица“ и не се входира от кандидата).
3. Документ за самоличност на участника за справка /представя се в
момента на конкурса/.
4. Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса на вписани
обстоятелства – несъстоятелност и ликвидация (Набавя се по служебен път от
администрацията на Община „Марица“ и не се входира от кандидата).
5. Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурс, ведно с
упълномощаване за сключване на договор (ако е необходимо), когато участникът
се представлява от лице, различно от лицата, имащи право на представителство,
съгласно документите му за регистрация.
6. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, съдържащо
воля за наемане на имота, когато участникът е юридическо лице.
7. Удостоверение от банка с посочена банкова сметка за възстановяване на
внесените депозити за участие на нерегистрираните в конкурса кандидати и на

неспечелилите конкурса участници /оригинал/.
8. Удостоверение от Национална агенция по приходите за наличието или
липсата на задължения към държавата (Набавя се по служебен път от
администрацията на Община „Марица“ и не се входира от кандидата).
9. Удостоверения за наличието или липсата на задължения към:
- общината по седалище и адрес на управление на юридическото
лице/едноличния търговец;
- и към Община „Марица” (Набавят се по служебен път от администрацията
на Община „Марица“ и не се входират от кандидата).
10. Документ в оригинал /квитанция/ за внесен депозит за участие.
11. Заверено копие от документ за закупена конкурсна документация.
12. Декларация по образец за запознат/а и съгласие:
- с условията на конкурсната документация за провеждане и участие в
конкурса;
- с клаузите на приложения в конкурсната документация проект на договор
за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост.
13. Декларация по образец за извършен оглед на имота, заверена и
подписана от кметството на населеното място. Липсата на заверка на
декларацията е основание за недопускане на участника до конкурса.
14. Заверено копие от диплома за завършено висше медицинско
образование със степен “Магистър по дентална медицина“ на
управителя/участника.
15. Заверено копие от Удостоверение от Български зъболекарски съюз, че
управителят/участникът не е с отнети права да упражнява медицинска професия
в Република България.
16. Заверено копие от трудова книжка и/или заверено копие от осигурителна
книжка и/или удостоверение образец УП-3, удостоверяващи трудов стаж на
управителя/ участника, съгласно критерий /К1/ посочен в правилата за
провеждане на публичен конкурс.
17. Ценово предложение за месечна наемна цена, съгласно критерий /К2/,
посочен в т. ІV от настоящето решение. Поставя се в отделен малък непрозрачен
плик
ІV. Критерии за оценяване на кандидатите:
К1 – Професионален опит на участника:
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;
- От 5 до 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;
- От 10 до 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15
точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;.
К2 – Предложена месечна наемна цена:
- Най-висока предложена месечна наемна цена – 20 точки;
- По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена до 10% – 15
точки;
- По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 10% и до

20% вкл. – 10 точки;
- По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 20% - 5
точки;
К3 – Договор с НЗОК:
- Със сключен договор с НЗОК – 10 точки;
- Без сключен договор с НЗОК – 0 точки;
V. Гаранция за участие - 30% от началната конкурсна месечна наемна
цена.
VІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да
предприеме необходимите действия за откриване и провеждане на процедура за
отдаване под наем на описания в т.І. помещение - част от нежилищна сграда,
чрез публично оповестен конкурс при условията на т. І, ІІ, ІІІ, ІV и V от
настоящото решение, при стриктно спазване правилата на Глава Шеста от
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община „Марица”, да организира и проведе конкурса за отдаване под наем и
сключи наемния договор, съобразно действащото законодателство.
МОТИВИ: Във връзка с нуждите на населението от здравни услуги,
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 № 11
Взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г.

ОТНОСНО: Заявление от М. Д. М. за издаване на разрешение за
изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата
на част от поземлен имот с идентификатор № 11845.24.155 в м.”Червенака” по
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски
нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за
„жилищно строителство“.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, в съответствие с чл.
124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 125 от ЗУТ, чл.
16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване
на земеделските земи.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на част от поземлен
имот с идентификатор № 11845.24.155 в м.”Червенака” по кадастралната карта
на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и
ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за
жилищно строителство
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура (при необходимост)
Поземлeн имот с идентификатор № 11845.24.155 в м.”Червенака” по
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска попада
по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 417-Соп с
нетни устройствени показатели Пз<60%, Кинт – 1,2, Поз>30% и височина на
застрояване до 10 м.
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във

връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230,
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на
Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и
Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с
теренните дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП
на Община „Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила
и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП,
по отношение съгласуваност на проектите във всички части.
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ.
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на
чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на
държавен здравен контрол.
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова
извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 като при
изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ при спазване на следните
изисквания.
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива.
Възложителя М. Д. М.да изготви проектите от името на общината, както и
да представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните
институции.
Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за опазване
на земеделските земи за провеждане на процедура по промяна на
предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, във
връзка изготвяне на проекти на техническата инфраструктура.
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие –
две години.
Възлага на М. Д. М. да проведе процедурата по промяна на
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на
проекти на техническата инфраструктура.
Проектите
да се съгласува със съответните администрации, а при
необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м.
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 установени жилищни нужди, Общински съвет
„Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
29
Гласували
29
За
29
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 № 12
Взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г.

ОТНОСНО: Заявление от Г. К. С. за одобрение на проект за изменение на
Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна
единица 234-Жм (жилищна
устройствена структурна единица/зона) по
кадастралната карта на с.Труд, местност „Герена“, Община „Марица“.
Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР),
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на
елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор
№ 73242.69.3 по кадастралната карта на с.Труд, местност “Герена“, Община
„Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по
промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и
отреждане на урегулиран поземлен имот за „жилищно строителство“.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр.
с чл.136, ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ и чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и във връзка с чл. 124б,
ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна
част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 234Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта
на с.Труд, местност „Герена“, Община „Марица“, включващо поземлен имот с
идентификатор № 73242.69.3 и части от поземлени имоти № 73242.67.11 и №
73242.67.12, общинска собственост по кадастралната карта на с.Труд, местност
“Герена“, Община „Марица“, област Пловдив, съгласно приложения проект с
площ и регистър координати на граничните точки по приложената ситуация.
Да се извършат всички последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените
към ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия, относно влизане в сила
на изменението на ОУП на Община „Марица“.
Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План
за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ.
След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение на
ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване проект на ПУП –
План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ)

и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в
поземлен имот с идентификатор № 73242.69.3 по кадастралната карта на с.Труд,
местност “Герена“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ
земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за
жилищно строителство
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура (при необходимост)
Поземлен имот с идентификатор № 73242.69.3 по кадастралната карта на
с.Труд, местност “Герена“, Община „Марица“, област Пловдив попада по Общ
устройствен план на Община „Марица” в разширение на структурна единица
234-Жмп с нетни устройствени показатели Пз<45%, Кинт – 0,9, Поз>45 и
височина на застрояване до 10 м.
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230,
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на
Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и
Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с
теренните дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП
на Община „Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила
и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по отношение
съгласуваност на проектите във всички части.
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ.
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на
чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на
държавен здравен контрол.
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова
извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 като при
изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ.
С подробните устройствени планове и парцеларните планове на трасетата
на техническата инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се
представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако
има такива.
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м.
Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на
предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, във
връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура.
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие –
две години.

Възлага на Г. К. С. да проведе процедурата по промяна на
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на
проекти на техническата инфраструктура.
Проектите
да се съгласува със съответните администрации, а при
необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.
Решението се обнародва в Държавен вестник.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление
поставено на определените за това места в сградата на общината и се публикуват
на интернет страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл.
124б, ал. 2 от ЗУТ.
МОТИВИ: Във връзка с установени жилищни нужди, 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 № 1 от 28.01.2020 г.
ОТНОСНО: Заявление от „МОНОЛИТ 1994“ ЕООД за издаване на
разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване
(ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 11845.7.52 и №
11845.7.42 в м.”Полук тарла” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община
„Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на
урегулиран поземлен имот за „производствено-складова и обществено
обслужваща дейност“.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2от ЗМСМА, в съответствие с чл.
124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане
на Закона за опазване на земеделските земи
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с
идентификатори № 11845.7.52 и № 11845.7.42 в м.”Полук тарла” по
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски
нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за
производствено-складова и обществено обслужваща дейност
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура (при необходимост)
Поземлени имоти с идентификатори № 11845.7.52 и № 11845.7.42 в
м.”Полук тарла”по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”,
Пловдивска попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна
единица 424-Смф с нетни устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0,
Поз>40% и височина на застрояване до 10 м.
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във

връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230,
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на
Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и
Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с
теренните дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП
на Община „Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила
и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП,
по отношение съгласуваност на проектите във всички части.
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ.
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на
чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на
държавен здравен контрол.
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова
извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 като при
изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ при спазване на следните
изисквания.
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива.
Възложителя „МОНОЛИТ 1994“ ЕООД да изготви проектите от името на
общината, както и да представлява общината при съгласуване и одобряване пред
съответните институции.
Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за опазване
на земеделските земи за провеждане на процедура по промяна на
предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, във
връзка изготвяне на проекти на техническата инфраструктура.
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие –
две години.
Възлага на „МОНОЛИТ 1994“ ЕООД да проведе процедурата по промяна
на предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на
проекти на техническата инфраструктура.
Проектите
да се съгласува със съответните администрации, а при
необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м.
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: С цел осъществяване на инвестиционно намерение, Общински
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: ……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 14
Взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г.
ОТНОСНО: Одобряване на проект ПУП - Парцеларен план за обект:
„ВТОРОСТЕПЕННА ПРОТИВОПОЖАРНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА, по
полски пътища по КК на с. Царацово и с.Бенковски, Община Марица“
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11и ал. 2 от 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:
„ВТОРОСТЕПЕННА ПРОТИВОПОЖАРНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА, по полски
пътища по КК на с. Царацово и с.Бенковски, Община Марица“.
I – ви Етап – Клон 1 с дължина L=255m.
II – ри Етап – Клон 2 и част от клон 3 с дължина L=538m.
III – ти Етап – Клон 3 с дължина L=427m.
Уличният водопровод преминава през полски пътища, по следата на вариант
единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП, във връзка с искане от
Димитър Иванов, кмет на община Марица.Трасето за проектиране на водопровод по
следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП и
регистър на засегнатите от трасето имоти.
Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК чрез общински съвет
„Марица“ пред административен съд – гр. Пловдив в 30 дневен срок от
обнародването му в държавен вестник.
МОТИВИ: С цел подобряване на противопожарните условия на територията на
индустриална зона Марица. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението
за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: ……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
29
Гласували
29
За
29
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 № 15
Взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г.

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за ПУП - План за
регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот №11845.9.37, масив 9 в
местността ”Полук тарла“ по кадастралната карта на с.Войводиново, община
„Марица”, Пловдивска област попадащ в структурна единица 421-Смф /Смесена
многофункционална устройствена зона/ по Общ устройствен план на Общината
и представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението
съобразно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, в съответствие с чл.
124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 28 от Правилника за прилагане на Закона за
опазване на земеделските земи
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.Дава разрешение за изработване на проект за ПУП - План за регулация и
застрояване (ПРЗ) на поземлен имот №11845.9.37 в масив 9, местност ”Полук
тарла“ по кадастралната карта на с.Войводиново, община „Марица”, Пловдивска
област за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски цели
като разширение на УПИ 9.48 обществено и делово обслужване, стрелбище“
2.Одобрява приложеното планово- техническо задание изготвено по чл.125
от ЗУТ.
3.Дава предварително съгласие и възлага на собствениците на имота да
проведат процедура по промяна предназначението на имоти–общинска
собственост, за които е необходимо, във връзка с изготвянето на проекти за
елементите на техническата инфраструктура.
Определя срок на валидност на предварителното съгласие - две години.
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл.
230, ал. 1 от ЗУТ и да отговарят на изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и
съдържание на устройствените схеми и планове при следните условия:
-Проектите да се представят в община „Марица” 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 и одобрения ПУП-ПРЗ за УПИ 9.48;
-Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното
УПИ и ПИ;
-Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м;

-Проектите да се съгласуват със СГКК-Пловдив и съответните
териториални администрации, а при необходимост и със специализираните
контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица съгласно чл.124б,
ал.2 от ЗУТ чрез обявление поставено на определените за това места в сградата,
интернет страницата на Общината и в един местен вестник.
МОТИВИ: С цел осъществяване на инвестиционното намерение,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
29
Гласували
29
За
29
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 № 16
Взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г.
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за
застрояване на ПИ №87669.14.28, по КК на с. Ясно поле, във връзка с искане от
П. К. К. - вх. № 94-01-874/26.11.2019г., касаещо изграждане на обект:
„Селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция (сеновал)“,
съгласно Наредба №19/2012г. за строителство в земеделски земи без промяна
предназначението им.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11и ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5 и
чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредба №19/2012г. за СЗЗбезПП
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” разрешава да се възложи изработване на
Проект за ПУП-План за застрояване на ПИ 87669.14.28 по КК и КР на с.
Ясно поле, съгласно чл. 108 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, във връзка със
строителство в земеделска земя без промяна на предназначението й за
изграждане на: „Селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция
(сеновал).
Да се спазят следните изисквания:
• Проектът да се изготви от правоспособни проектанти, да отговаря на
изискванията на Наредба № 8 за обем и съдържание на устройствените схеми и
планове, да е съобразен с нормативните изисквания, с теренните дадености и
изградената инфраструктура на място и одобрен ОУП на Община „Марица”,
както и с правилата и нормативите за прилагането му;
• В проекта да се спазят изискванията на Наредба №19/25.10.2012г. за
СЗЗбезПП;.
• Проектът да се представи в Община „Марица” за разглеждане от ЕСУТ в
цифров вид /на CD/ и графичен вид в М 1:1000 в три екземпляра - оригинал на
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия.
• Графичното представяне на проекта да включва отделни чертежи на:
Опорен план от актуална кадастрална карта; План за определяне на двор за
застрояване и План за застрояване, изчертани на един общ лист;
• Да се спазят разпоредбите на Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и

кадастралните регистри на МРРБ;
• Да се изследват и отразят в проекта имоти със сменено предназначение,
влезли в сила и в процедура на изработване и одобряване ПУП – ПРЗ;
• Инвестиционното намерение да се съгласува предварително с РИОСВ;
• Проектът да се съгласува със съответните администрации, а при
необходимост - и със специализираните контролни органи, съгласно чл. 128, ал.
6 от ЗУТ;
• В геодезическото заснемане да се отразят всички съществуващи проводи,
кабели, съоръжения и сервитути, проектът да се съобрази с тях и да се съгласува
с двужествата, които ги експлоатират;
2. Общински съвет „Марица“ одобрява приложеното планово задание.
МОТИВИ: С цел осъществяване на инвестиционното намерение,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
29
Гласували
29
За
29
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 № 17
Взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г.

ОТНОСНО: Определяне второстепенните разпоредители с бюджет в
Община „Марица”
ОСНОВАНИЕ: чл.11 ал. 10 от Закона за публичните финанси и във връзка
с чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
I. Определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2020 година,
както следва:
1. Ръководител дейност „Образование“ - 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

II. Решението влиза в сила от 01.01.2020 г.
МОТИВИ: В изпълнение изискваният 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
29
Гласували
29
За
29
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 № 1 от 28.01.2020 г.

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ в
размер на 1 000 лева/хиляда лева/ на Д. Д. Г..
МОТИВИ: Предоставени са необходимите документи и са спазени
определените изисквания. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира
решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
29
Гласували
29
За
29
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 № 1 от 28.01.2020 г.

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ в размер на
1 000 лева/хиляда лева/ на В. И. А.от с.Манолско Конаре.
МОТИВИ: Предоставени са необходимите документи и са спазени
определените изисквания. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира
решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
29
Гласували
29
За
29
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 № 20
Взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г.

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 57 от 17.12.2019 г., взето с
протокол № 3/17.12.2019 г. на Общински съвет „Марица“

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от ЗМСМА
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица“ изменя свое Решение № 57, взето с протокол №
3/17.12.2019 г., като вместо „Изработване на технически проект и авторски
надзор за уличното осветление на 14 села в общината“ да се чете: „Изработване
на работен проект и авторски надзор за уличното осветление на 14 села в
общината“.
В останалата си част Решението остава непроменено.
МОТИВИ: Във връзка с допусната техническа грешка, Общински съвет
„Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
29
Гласували
29
За
29
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 № 21
Взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г.

ОТНОСНО: Заявление от А. Г. С. за издаване на разрешение за
изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата
на поземлен имот с идентификатор № 11845.53.40 в м.”Дуковица” по
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски
нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за
„производствени и складови дейности“.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2от ЗМСМА, в съответствие с чл.
124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане
на Закона за опазване на земеделските земи
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с
идентификатор № 11845.53.40 в м.”Дуковеца” по кадастралната карта на
с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ
за отреждане на урегулиран поземлен имот за
производствени и складови дейности
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура (при необходимост)
Поземлeн имот с идентификатор № 11845.53.40 в м.”Дуковица” по
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска попада
по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 413-Псп с
нетни устройствени показатели Пз<60%, Кинт – 1,2, Поз>30% и височина на
застрояване до 10 м.
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларни планове на
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във
връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230,
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на
Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и

Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с
теренните дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП
на Община „Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила
и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП,
по отношение съгласуваност на проектите във всички части.
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ.
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на
чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на
държавен здравен контрол.
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова
извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 като при
изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ при спазване на следните
изисквания.
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива.
Възложителя Ангел Георгиев Стоянов да изготви проектите от името на
общината, както и да представлява общината при съгласуване и одобряване пред
съответните институции.
Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за опазване
на земеделските земи за провеждане на процедура по промяна на
предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, във
връзка изготвяне на проекти на техническата инфраструктура.
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие –
две години.
Възлага на Ангел Георгиев Стоянов да проведе процедурата по промяна на
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на
проекти на техническата инфраструктура.
Проектите
да се съгласува със съответните администрации, а при
необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м.
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: С цел осъществяване на инвестиционно намерение, Общински
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: ……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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29
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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 № 22
Взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г.

ОТНОСНО: Заявление от „КОНТЕСТ“ ООД за одобрение на проект за
изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение
на структурна единица 213-Смф (смесена многофункционална устройствена
структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Граф Игнатиево, местност
„Сарачалиая“, Община „Марица“.
Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР),
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на
елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор
№ 17806.19.100 по кадастралната карта на с.Граф Игнатиево, местност
„Сарачалиая“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска
земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „производствена,
складова и обществено обслужваща дейност“.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр.
с чл.136, ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна
част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 213Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по
кадастралната карта на с.Граф Игнатиево, местност „Сарачалиая“, Община
„Марица“, включващо поземлен имот с идентификатор № 17806.19.100-частен
имот и част от поземлен имот с идентификатор № 17806.19.310-общински
полски път по кадастралната карта на с.Граф Игнатиево, местност „Сарачалиая“,
съгласно приложения проект с площ и регистър координати на граничните точки
по приложената ситуация.
Да се извършат всички последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените
към ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия, относно влизане в сила
на изменението на ОУП на Община „Марица“.
Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План
за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ.
След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение на

ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване проект на ПУП –
План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ)
и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в
поземлен имот с идентификатор № 17806.19.100 по кадастралната карта на
с.Граф Игнатиево, местност „Сарачалиая“, Община „Марица“, област Пловдив,
представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани
поземлени имоти за
производствена, складова и обществено обслужваща дейност
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура (при необходимост)
Поземлен имот с идентификатор № 17806.19.100 по кадастралната карта на
с.Граф Игнатиево, местност „Сарачалиая“, Община „Марица“, област Пловдив
попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица
213-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона)
с нетни устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0, Поз>40 и височина на
застрояване до 10 м.
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230,
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на
Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и
Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с
теренните дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП
на Община „Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила
и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по отношение
съгласуваност на проектите във всички части.
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ.
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на
чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на
държавен здравен контрол.
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова
извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 като при
изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ.
С подробните устройствени планове и парцеларните планове на трасетата
на техническата инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се
представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако
има такива.
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м.
Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на

предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, във
връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура.
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие –
две години.
Възлага на „КОНТЕСТ“ ООД да проведе процедурата по промяна на
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на
проекти на техническата инфраструктура.
Проектите
да се съгласува със съответните администрации, а при
необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.
Решението се обнародва в Държавен вестник.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление
поставено на определените за това места в сградата на общината и се публикуват
на интернет страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл.
124б, ал. 2 от ЗУТ.
МОТИВИ: С цел осъществяване на инвестиционно намерение, Общински
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: ……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 23
Взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г.
ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част
от комплексен проект на трасе на кабелна линия НН от стълб №8, изход „В“ на
БКТП „ Христо Ботев“ до ново електромерно табло ТЕПО монтирано пред ПИ
12.394. по кадастралната карта на с.Скутаре, по следата на вариант единствен,
нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и 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 проект за Подробен устройствен план ПУП – Парцеларен план
(ПП) ПУП –ПП на трасе на кабелна линия НН от стълб №8 на БКТП „ Христо
Ботев“ до ново електромерно табло ТЕПО монтирано пред ПИ 12.394 по
кадастралната карта на с.Скутаре, по следата на вариант единствен, нанесен
върху приложения проект на ПУП-ПП.
Решението да се обяви съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК пред
административен съд – гр. Пловдив в /30/ дневен срок от обнародването му в
държавен ветник.
МОТИВИ: Във връзка с електрозахранване на жилищна сграда,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: ……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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общ. 29
съветници
Присъствали
29
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29
За
29
Против
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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 № 1 от 28.01.2020 г.

ОТНОСНО: Одобряване на проект за подробен устройствен план/ПУП/парцеларен план/ПП/ за подземна оптична кабелна линия на ”Булсатком” ЕАД,
с.Труд-с.Строево по кадастралната карта на с.Труд и с.Строево.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.124а,
ал.1, чл.110, ал.1, т.5, чл.124б, ал.1 и във връзка с чл. 124, ал. 1 във връзка с чл.
124а, ал. 1от ЗУТ.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Одобрява Подробен устройствен план /ПУП/-Парцеларен план за подземна
оптична кабелна линия с.Труд-с.Строево по трасе както следва:с.Труд от
ПИ№501.1892-ПИ№41.603-ПИ№40.603,с.Строево-ПИ№142.1-ПИ№62.48ПИ№62.47-ПИ№501.1017 ДО ПИ№501.1021 с обща дължина 2528м. Решението
да се обяви съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК пред
административен съд – гр. Пловдив в /30/ дневен срок от обнародването му в
държавен вестник.
МОТИВИ: Във връзка с нуждите на населението от интернет услуги,
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: ……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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общ. 29
съветници
Присъствали
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29
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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 № 25
Взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г.

ОТНОСНО: Заявление от „БАРУКИ“ ООД за издаване на разрешение за
изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата
на поземлени имоти с идентификатори № 11845.29.10 и № 11845.29.11 в
м.”Вельовица” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”,
Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска
земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулирани
поземлени имоти за производствено-складова дейност и ООД.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2от ЗМСМА, в съответствие с чл.
124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане
на Закона за опазване на земеделските земи
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с
идентификатори № 11845.29.10 и № 11845.29.11 в м.”Вельовица” по
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски
нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за
производствено-складова дейност и ООД
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура (при необходимост)
Поземлeни имоти с идентификатори 11845.29.10 и № 11845.29.11 в
м.”Вельовица” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”,
Пловдивска област попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в
структурна единица 414-Псп и 415-Псп с нетни устройствени показатели
Пз<60%, Кинт – 1,2, Поз>30% и височина на застрояване до 10 м.
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във
връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230,
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на
Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и

Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с
теренните дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП
на Община „Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила
и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП,
по отношение съгласуваност на проектите във всички части.
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ.
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на
чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на
държавен здравен контрол.
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова
извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 като при
изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ при спазване на следните
изисквания.
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива.
Възложителя „БАРУКИ“ ООД да изготви проектите от името на общината,
както и да представлява общината при съгласуване и одобряване пред
съответните институции.
Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за опазване
на земеделските земи за провеждане на процедура по промяна на
предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, във
връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура.
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие –
две години.
Възлага на „БАРУКИ“ ООД да проведе процедурата по промяна на
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на
проекти на техническата инфраструктура.
Проектите
да се съгласува със съответните администрации, а при
необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м.
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: С цел осъщестяване на инвестиционно намерение, Общински
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

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

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 26
Взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г.

ОТНОСНО: Заявление от „Тончев Билд“ ЕООД и „Монка Груп“ ЕООД за
издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и
застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №
35300.10.139 и № 35300.10.142 в м.”Грезен” по кадастралната карта на
с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ
за отреждане на урегулиран поземлен имот за „обществено обслужваща,
производствена и складова дейности“.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2от ЗМСМА, в съответствие с чл.
124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане
на Закона за опазване на земеделските земи
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с
идентификатори № 35300.10.139 и № 35300.10.142 в м.”Грезен” по
кадастралната карта на с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област за
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски
нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за
обществено обслужваща, производствена и складова дейности
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура (при необходимост)
Поземлени имоти с идентификатори № 35300.10.139 и № 35300.10.142 в
м.”Грезен” по кадастралната карта на с.Калековец, Община „Марица”,
Пловдивска област попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в
структурна единица Пп с нетни устройствени показатели Пз<80%, Кинт – 2,5,
Поз>20% и височина на застрояване до 10 м.
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във
връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230,

ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на
Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и
Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с
теренните дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП
на Община „Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила
и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП,
по отношение съгласуваност на проектите във всички части.
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ.
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на
чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на
държавен здравен контрол.
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова
извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 като при
изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ при спазване на следните
изисквания.
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива.
Възложителите „Тончев Билд“ ЕООД и „Монка Груп“ ЕООД да изготвят
проектите от името на общината, както и да представлява общината при
съгласуване и одобряване пред съответните институции.
Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за опазване
на земеделските земи за провеждане на процедура по промяна на
предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, във
връзка изготвяне на проекти на техническата инфраструктура.
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие –
две години.
Възлага на „Тончев Билд“ ЕООД и „Монка Груп“ ЕООД да проведат
процедурата по промяна на предназначението на имоти общинска собственост,
във връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура.
Проектите
да се съгласува със съответните администрации, а при
необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м.
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: С цел осъществяване на инвестиционно намерение, Общински
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
29
Гласували
29
За
29
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 № 27
Взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г.

ОТНОСНО: Съгласуване на издадена скица-виза за разрешаване
проучване и изготвяне на проект, във връзка с възникнали инвестиционни
намерения за изграждане на обществена зона за отдих в с. Царацово.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.140 от
ЗУТ
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1.Общински съвет „Марица” съгласува издадената скица-виза за проучване
и изготвяне на проект за обект: „Обществена зона за отдих“ в УПИ VII зеленина,
кв.43, по плана на с. Царацово.

МОТИВИ: Поради възникнали инвестиционни намерения, Общински
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
29
Гласували
29
За
29
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 № 1 от 28.01.2020 г.

ОТНОСНО: Съгласуване на издадена скица-виза за разрешаване
проучване и изготвяне на проект, във връзка с възникнали инвестиционни
намерения за изграждане на зона за отдих в с. Бенковски.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.140 от
ЗУТ
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” съгласува издадената скица-виза за проучване
и изготвяне на проект за обект: „Зона за отдих“ в УПИ XXV-1052, за
зеленина, кв.61, по плана на с. Бенковски.

МОТИВИ: Поради възникнали инвестиционни намерения, Общински
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.

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

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

