
  

 
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 № 166 
Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за финансово 

подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на 
семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на 
територията на Община „Марица”. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА 
 
   След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 
  Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово 
подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на 
семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на 
територията на Община „Марица”, като чл.3, ал.5 придобие следната редакция: 
 „Средствата, отпуснати на семейства и двойки, живеещи на семейни начала за 
финансово подпомагане, са в размер до 3 000 лв. ( три хиляди лева) на заявител.“ 
 

МОТИВИ: Мотивите за исканата промяна в Правилника за финансово 
подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на 
семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на 
територията на Община „Марица” са обусловени от обстоятелството, че 
процедурите и изследванията на лица с репродуктивни проблеми, не се покриват от 
отпусканите средства от „Фонд за асистирана репродукция“. Ето защо, Общински 
съвет намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

        О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 

Р Е Ш Е Н И Е № 167 
 

Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 
 

 

ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица” – област Пловдив за 2019 година”. 

 
ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4 б от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 9 от Закон за 
общинската собственост. 
 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема предложените 

актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 
2019 година”, както следва: 

 
1. От раздел „VІІІ. Свободни общински имоти  за отдаване под наем/аренда на 

имоти, общинска собственост  - Частна общинска собственост: 
 За с.Скутаре отпада: 

  ПИ 4.43  НТП Нива – 5419 кв. 
  ПИ 9.39  НТП Нива – 23098 кв.м. 
   

 2. В  раздел „III. По предложения от кметски съвети, кметове на населени  
места и общинска администрация за започване на процедура за продажба  по чл.35 
от ЗОС“ 
            За с.Скутаре се добавя: 

 ПИ 4.43  НТП Нива – 5419 кв. 
 ПИ 9.39  НТП Нива – 23098 кв.м.  
 
3. В  раздел „ІХ. Придобиване/отчуждаване на имоти, собственост на 

физически и юридически     лица 
ІХ.1.Придобиване чрез отчуждаване 
 

- ПИ № 78080.133.354, с площ от 1088 кв.м., местност „Баткън”, трайно 
предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „За 
второстепенна улица“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 



  

Царацово, община „Марица“, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изм. със Заповед № 
КД-14-16-719/23.03.2013 г. на Началник на СГКК-Пловдив, стар идентификатор: 
133.10, номер по предходен план: 133.10, със съседи: 78080.134.356, 78080.133.357, 
78080.94.402, 78080.133.355, 78080.133.5, 78080.133.4, собственост на ”Сиенит 
инвест” ООД, гр. Пловдив; 

 
МОТИВИ: С годишната програма Община „Марица” се стреми, както да 

покрие всички нормативни изисквания по управление на общинската собственост, 
така и да увеличи в значителна степен ефективността и прозрачността на 
управлението на своята собственост. Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира 
решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 23 
Гласували 23 
За 23 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 

Р Е Ш Е Н И Е № 168 
 

Взето с протокол №22 от 18.04.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
03836.37.27 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Бенковски, Община “Марица”- област Пловдив. 

 
 ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС 

и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ 
 
 

   След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 

    1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот № 
03839.37.27,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 87 680,00 (осемдесет и седем хиляди шестстотин и осемдесет) 
лева, по 20,00 лв/кв.м., определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата 
от 87 680,00 (осемдесет и седем хиляди шестстотин и осемдесет) лева, по 20,00 
лв/кв.м., 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 № 03839.37.27  с площ 4384 кв. м., с трайно 
предназначение на територията "Земеделска” и НТП „Нива“, местност „Стар 
беглик“ по кадастрална карта на с. Бенковски, област Пловдив, одобрена със 
Заповед № РД-18-81/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
номер по предходен план: 037027,  при граници и съседи: ПИ № 03839.37.4; ПИ № 
03839.37.3; ПИ № 03839.37.26 и ПИ № 03839.37.14, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 0466-01/23.03.2007 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив, за сумата 87 680,00 (осемдесет и седем хиляди 
шестстотин и осемдесет) лева, по 20,00 лв/кв.м. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 03839.37.27 е 537,00 (петстотин 
тридесет и седем) лева. 
 3. Продажбата 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 
87 680,00 (осемдесет и седем хиляди шестстотин и осемдесет) лева, по 20,00 
лв/кв.м.,  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 оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината,  
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А.Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 23 
Гласували 23 
За 23 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 169 
Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

38950.57.107 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 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 № 
38950.502.178,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 2920,00 (две хиляди деветстотин и двадесет) лева, без ДДС, по 
5,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата 
от 2920,00 (две хиляди деветстотин и двадесет) лева, без ДДС, по 5,00 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 № 38950.57.107 с площ от 584 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. 
карта и кад.регистри на с. Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. 
на Изп.директор на АГКК - София, ул. "29-та" при граници и съседи: ПИ № 
38950.57.102; ПИ № 38950.57.108; ПИ № 38950.57.157; ПИ № 38950.57.106 и ПИ № 
38950.57.101, съответстващ на УПИ ХІ-57.107 от кв.71 по действащия регулационен 
план на с.Костиево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
2878/05.07.2017 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за 
сумата 2920,00 (две хиляди деветстотин и двадесет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, 
без ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.107 е 2071,70 лева.  
 3. Продажбата 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 
2920,00 (две хиляди деветстотин и двадесет) лева, без ДДС, по 5,00 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 оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината,  
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

         О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 

Р Е Ш Е Н И Е № 170 
 

Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 
 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

38950.57.129 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 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 № 
38950.57.129,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 3175,00 (три хиляди сто седемдесет и пет) лева, без ДДС, по 
5,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата 
от 3175,00 (три хиляди сто седемдесет и пет) лева, без ДДС, по 5,00 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 № 38950.57.129, с площ от 635 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. 
карта и кад.регистри на с. Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. 
на Изп.директор на АГКК - София, местност "Манастира", ул. "29-та" при граници 
и съседи: ПИ № 38950.502.911; ПИ № 38950.502.912; ПИ № 38950.57.130; ПИ № 
38950.57.85; ПИ № 38950.57.128, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
2884/06.07.2017 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за 
сумата 3175,00 (три хиляди сто седемдесет и пет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без 
ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.129 е 2252,70 лева.  
 3. Продажбата 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 
3175,00 (три хиляди сто седемдесет и пет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС, в 
съответствие с т.1 
 4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 

5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 
купувача на 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 оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината,  
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 23 
Гласували 23 
За 23 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 

Р Е Ш Е Н И Е № 171 
 

Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на община 
“Марица“ 
 

 ОСНОВАНИЕ: Чл.39, ал.3 във вр. с ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  

 
    След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

 
Избира за временно изпълняващ длъжността Кмет на Община „Марица“- инж. 

Петър Иванов Минков- зам. кмет на Община „Марица“ за периода от 22.04.2019 г. 
до завръщането на Димитър Иванов Иванов.  
 
 

МОТИВИ: С оглед осигуряване на нормалното функциониране на 
администрацията, както и провеждането на изборите за Европейски парламент 2019 
г. и поради факта, че за периода след 19.04.2019 г. няма определен със заповед на 
кмета заместник, който да го замества, Общински съвет “Марица” намира 
решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А.Иванова/ 
 
 
 
 

 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 23 
Гласували 23 
За 23 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 172 
Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
66915.12.398 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, 
Община “Марица”- област Пловдив. 

 
 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС и при 
условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ 

 
   След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена от 

лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 
21812,00 лева, (двадесет и една хиляди осемстотин и дванадесет) лева, по 4,00 
лв/кв.м., определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 21812,00 
лева, (двадесет и една хиляди осемстотин и дванадесет) лева, по 4,00 лв/кв.м., 
като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа 
на горепосочената пазарна оценка. 

    2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 66915.12.398  с площ  5453 кв.м., с трайно 
предназначение на територията "Земеделска” и НТП "Неизползвана нива (угар, 
орница)", местност "Караачите" по кадастрална карта и кадастрални регистри  на 
с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на 
Изп.директор на АГКК-София, V кат., образуван от делба на ПИ № 66915.12.396, 
при граници и съседи: ПИ № 66915.12.397; ПИ № 66915.12.400; ПИ № 
66915.12.399; ПИ № 66915.12.86,  актуван с Акт за частна общинска собственост  
№ 3376/29.01.2019 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив, за сумата 21812,00 лева, (двадесет и една хиляди осемстотин и 
дванадесет) лева, по 4,00 лв/кв.м. 

Данъчна оценка на имота е в размер на 614,60 (шестстотин и четиринадесет 
лева и 60 ст.) лева 

 3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата 
на имота е 21812,00 лева, (двадесет и една хиляди осемстотин и дванадесет) лева, 
по 4,00 лв/кв.м. в съответствие с т.1 и 2.  

4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 



  

5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 
купувача на гореописания поземлен имот в т.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 оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината,  
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

       О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 

Р Е Ш Е Н И Е № 173  
 

Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 
 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

66915.12.399 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС и 

при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена от 

лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 23288,00 
лева, (двадесет и три хиляди двеста осемдесет и осем) лева, по 4,00 лв/кв.м., 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 23288,00 лева, 
(двадесет и три хиляди двеста осемдесет и осем) лева, по 4,00 лв/кв.м., като цена за 
продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка. 

    2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 66915.12.399  с площ  5822 кв.м., с трайно 
предназначение на територията "Земеделска” и НТП "Неизползвана нива (угар, 
орница)", местност "Караачите" по кадастрална карта и кадастрални регистри  на 
с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на 
Изп.директор на АГКК-София, V кат., образуван от делба на ПИ № 66915.12.396, 
при граници и съседи: ПИ № 66915.12.398; ПИ № 66915.12.400; ПИ № 
66915.12.383; ПИ № 66915.12.331; ПИ № 66915.12.331; ПИ № 66915.12.315; ПИ № 
66915.12.86,  актуван с Акт за частна общинска собственост  № 3377/29.01.2019 
година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата 
23288,00 лева, (двадесет и три хиляди двеста осемдесет и осем) лева, по 4,00 
лв/кв.м. 

Данъчна оценка на имота е в размер на 656,10 (шестстотин и четиринадесет 
лева и 60 ст.) лева.   

3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата на 
имота е 23288,00 лева, (двадесет и три хиляди двеста осемдесет и осем) лева, по 4,00 
лв/кв.м. в съответствие с т.1 и 2.  



  

4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 

купувача на гореописания поземлен имот в т.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 оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината,  
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 23 
Гласували 23 
За 23 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 

Р Е Ш Е Н И Е № 174 
 

Взето с протокол №22 от 18.04.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
66915.12.400 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, 
Община “Марица”- област Пловдив. 

 
 

 ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС 
и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ 

 
 

   След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 

1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена от 
лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 16580,00 
лева, (шестнадесет хиляди петстотин и осемдесет) лева, по 4,00 лв/кв.м., определена 
по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 16580,00 лева, (шестнадесет 
хиляди петстотин и осемдесет) лева, по 4,00 лв/кв.м., като цена за продажба на 
недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна 
оценка. 

    2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 66915.12.400  с площ  4145  кв.м., с трайно 
предназначение на територията "Земеделска” и НТП "Неизползвана нива (угар, 
орница)", местност "Караачите" по кадастрална карта и кадастрални регистри  на 
с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на 
Изп.директор на АГКК-София, V кат., образуван от делба на ПИ № 66915.12.396, 
при граници и съседи: ПИ № 66915.12.99; ПИ № 66915.12.401; ПИ № 66915.12.383; 
ПИ № 66915.12.399; ПИ № 66915.12.398; ПИ № 66915.12.397,  актуван с Акт за 
частна общинска собственост  № 3378/29.01.2019 година, надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата 16580,00 лева, (шестнадесет 
хиляди петстотин и осемдесет)лева, по 4,00 лв/кв.м. 

Данъчна оценка на имота е в размер на 467,10 (четиристотин шестдесет и 
седем лева и 10 ст.) лева.   

3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата на 
имота е 16580,00 лева, (шестнадесет хиляди петстотин и осемдесет) лева, по 4,00 
лв/кв.м. в съответствие с т.1 и 2.  

4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 



  

5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 
купувача на гореописания поземлен имот в т.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 оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината,  
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 

  
 

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

/А.Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 23 
Гласували 23 
За 23 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 175 
Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
66915.12.401 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, 
Община “Марица”- област Пловдив. 

 
 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС и при 
условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ 
 

   След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

 1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена от 
лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 26416,00 
лева, (двадесет и шест хиляди четиристотин и шестнадесет) лева, по 4,00 лв/кв.м., 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 26416,00 лева, 
(двадесет и шест хиляди четиристотин и шестнадесет) лева, по 4,00 лв/кв.м., като 
цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка. 

    2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 66915.12.401  с площ  6604  кв.м., с трайно 
предназначение на територията "Земеделска” и НТП "Неизползвана нива (угар, 
орница)", местност "Караачите" по кадастрална карта и кадастрални регистри  на 
с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на 
Изп.директор на АГКК-София, V кат., образуван от делба на ПИ № 66915.12.396, 
при граници и съседи: ПИ № 66915.12.331; ПИ № 66915.12.380; ПИ № 
66915.12.383; ПИ № 66915.12.400; ПИ № 66915.12.87; ПИ № 66915.12.397;  ПИ № 
66915.12.99,  актуван с Акт за частна общинска собственост  № 3379/30.01.2019 
година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата 
26416,00 лева, (двадесет и шест хиляди четиристотин и шестнадесет) лева, по 4,00 
лв/кв.м. 

Данъчна оценка на имота е в размер на 744,30 (седемстотин четиридесет и 
четири лева и 30 ст.) лева.   

3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата на 
имота е 26416,00 лева, (двадесет и шест хиляди четиристотин и шестнадесет) лева, 
по 4,00 лв/кв.м. в съответствие с т.1 и 2.  

4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 



  

5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 
купувача на гореописания поземлен имот в т.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 оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината,  
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

            О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 

Р Е Ш Е Н И Е № 176 
 

Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 
 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

66915.502.1649 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС и 

при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ 
 
  След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена от 

лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 9 
150,00 лева, без ДДС (девет хиляди сто и петдесет лева, без ДДС), по 15,00 лв/кв.м. 
без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 9 150,00 лева, без 
ДДС (девет хиляди сто и петдесет лева, без ДДС), по 15,00 лв/кв.м. без ДДС, като 
цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка. 

    2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 66915.502.1649  с площ  610 кв.м., с трайно 
предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП „За друг вид застрояване" 
по кадастрална карта на с. Скутаре, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-
18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, при граници и 
съседи: ПИ № 66915.502.1023; ПИ № 66915.12.201; ПИ № 66915.502.1648; ПИ № 
66915.502.1053,   актуван с Акт за частна общинска собственост № 1120/30.04.2010 
година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, 9 150,00 лева, без 
ДДС (девет хиляди сто и петдесет лева, без ДДС), по 15,00 лв/кв.м. без ДДС  

Данъчна оценка на имота е в размер на 2510,20 (две хиляди петстотин и десет 
лева и 20 ст.) лева.   

 3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата на 
имота е 9 150,00 лева, без ДДС (девет хиляди сто и петдесет лева, без ДДС), по 
15,00 лв/кв.м. без ДДС, в съответствие с т.2.  

4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 

купувача на гореописания поземлен имот в т.1 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 оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината,  
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 23 
Гласували 23 
За 23 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 

Р Е Ш Е Н И Е № 177 
 

Взето с протокол №22 от 18.04.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
47113.502.723 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Манолско 
Конаре, област Пловдив. 

 
 ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4 б от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, 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 № 

47113.502.723,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 4942,00 (четири хиляди деветстотин четиридесет и два) лева, 
без ДДС, по 7,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя сумата от 4942,00 (четири хиляди деветстотин четиридесет и два) лева, без 
ДДС, по 7,00 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 № 47113.502.723 с площ от 706 кв.м. по кадастрална карта, с 
трайно предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кад. карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, ул. "18-та" при граници и съседи: ПИ № 
47113.502.735; ПИ № 47113.502.722; ПИ № 47113.502.724; ПИ № 47113.502.543, 
съответстващ на УПИ ІІІ-общ. от кв.39 по действащия регулационен план на 
с.Манолско Конаре, обл.Пловдив, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
0366-11/21.12.2006 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за 
сумата 4942,00 (четири хиляди деветстотин четиридесет и два) лева, без ДДС, по 
7,00 лв/кв.м, без ДДС. 
Данъчната оценка на поземлен имот № 47113.502.723 е 1397,90. 
 3. Продажбата 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 
4942,00 (четири хиляди деветстотин четиридесет и два) лева, без ДДС, по 7,00 
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 оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината,  
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А.Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 22 
Гласували 22 
За 18 
Против 0 
Въздържали се 4 



  

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 178 
Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

47113.502.724 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Манолско 
Конаре, област Пловдив. 

 
 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4 б от Правилника за 
организацията и дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, 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 № 

47113.502.724,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 4655,00 (четири хиляди шестстотин петдесет и пет) лева, без 
ДДС, по 7,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя сумата от 4655,00 (четири хиляди шестстотин петдесет и пет) лева, без 
ДДС, по 7,00 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 № 47113.502.724 с площ от 665 кв.м. по кадастрална карта, с 
трайно предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кад. карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, ул. "18-та" при граници и съседи: ПИ 
№ 47113.502.723; ПИ № 47113.502.722; ПИ № 47113.502.721; ПИ № 
47112.502.725 и ПИ № 47113.502.543, съответстващ на УПИ ІV-общ. от кв.39 по 
действащия регулационен план на с.Манолско Конаре, обл.Пловдив, актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 0367-11/21.12.2006 г., надлежно вписан в 
Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 4655,00 (четири хиляди 
шестстотин петдесет и пет) лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м, без ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 47113.502.724 е 1316,70 лева. 
3. Продажбата 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 
4655,00 (четири хиляди шестстотин петдесет и пет) лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м, 
без ДДС, в съответствие с т.1 и т.2. 

6. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 



  

7. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 
купувача на имота по т.1 и т.2. 

8 Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба, съобразно 
действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината,  
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  18 
Против  0 
Въздържали се 4 



  

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 

Р Е Ш Е Н И Е № 179 
 

Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 
 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

47113.502.725 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Манолско 
Конаре, област Пловдив. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4 б от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, 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 № 

47113.502.725,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 4753,00 (четири хиляди седемстотин петдесет и три) лева, без 
ДДС, по 7,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата 4753,00 (четири хиляди седемстотин петдесет и три) лева, без ДДС, по 7,00 
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 № 47113.502.725 с площ от 679 кв.м. по кадастрална карта, с 
трайно предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кад. карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, ул. "18-та" при граници и съседи: ПИ № 
47113.502.726; ПИ № 47113.502.734; ПИ № 47113.502.721; ПИ № 47112.502.724 и 
ПИ № 47113.502.543, съответстващ на УПИ V-общ. от кв.39 по действащия 
регулационен план на с.Манолско Конаре, обл.Пловдив, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 0368-11/21.12.2006 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив, за сумата 4753,00 (четири хиляди седемстотин петдесет 
и три) лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м, без ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 47113.502.725 е 1344,40 лева. 
3. Продажбата 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 
4753,00 (четири хиляди седемстотин петдесет и три) лева, без ДДС, по 7,00 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 оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината,  
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 22 
Гласували 22 
За 18 
Против 0 
Въздържали се 4 



  

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 

Р Е Ш Е Н И Е № 180 
 

Взето с протокол №8 от 22.04.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
47113.502.726 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Манолско 
Конаре, област Пловдив. 

 
 ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4 б от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, 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 № 

47113.502.726,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 4508,00 (четири хиляди петстотин и осем) лева, без ДДС, по 
7,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата 
от 4508,00 (четири хиляди петстотин и осем) лева, без ДДС, по 7,00 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 № 47113.502.726 с площ от 644 кв.м. по кадастрална карта, с 
трайно предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кад. карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, ул. "18-та" при граници и съседи: ПИ № 
47113.502.734; ПИ № 47113.502.733; ПИ № 47113.502.727; ПИ № 47112.502.725 и 
ПИ № 47113.502.543, съответстващ на УПИ VІ-общ. от кв.39 по действащия 
регулационен план на с.Манолско Конаре, обл.Пловдив, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 0369-11/21.12.2006 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив, за сумата 4508,00 (четири хиляди петстотин и осем) 
лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м, без ДДС. 
Данъчната оценка на поземлен имот № 47113.502.726 е 1275,10 лева. 
 3. Продажбата 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 
4508,00 (четири хиляди петстотин и осем) лева, без ДДС, по 7,00 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 оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината,  
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А.Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 22 
Гласували 22 
За 18 
Против 0 
Въздържали се 4 



  

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 181 
Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

47113.502.727 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Манолско 
Конаре, област Пловдив. 

 
 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4 б от Правилника за 
организацията и дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, 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 № 

47113.502.727,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 4410,00 (четири хиляди четиристотин и десет) лева, без ДДС, 
по 7,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 4410,00 (четири хиляди четиристотин и десет)  лева, без ДДС, по 7,00 
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 № 47113.502.727 с площ от 630 кв.м. по кадастрална карта, с 
трайно предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кад. карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, ул. "18-та" при граници и съседи: ПИ 
№ 47113.502.543; ПИ № 47113.502.726; ПИ № 47113.502.733; ПИ № 
47112.502.732 и ПИ № 47113.502.728, съответстващ на УПИ VІІ-общ. от кв.39 по 
действащия регулационен план на с.Манолско Конаре, обл.Пловдив, актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 0370-11/21.12.2006 г., надлежно вписан в 
Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 4410,00 (четири хиляди 
четиристотин и десет)  лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м, без ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 47113.502.727 е 1247,40 лева. 
3. Продажбата 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 
4410,00 (четири хиляди четиристотин и десет) лева, без ДДС, по 7,00 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 оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината,  
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  18 
Против  0 
Въздържали се 4 



  

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 

Р Е Ш Е Н И Е № 182 
 

Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 
 

 
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 11845.502.890, частна общинска собственост 

на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и 
кадастрални регистри на с. Войводиново, област Пловдив. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, и чл. 79, ал. 

1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество 

 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на ПИ № 

11845.502.890, изготвена от лицензирани оценители на „Пловдивинвест - 21” АД,  
гр. Пловдив в размер на 6040,00 (шест хиляди и четиридесет) лева, по 8,00 лв/кв.м., 
без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата в размер на 
6040,00 (шест хиляди и четиридесет) лева, по 8,00 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” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 11845.502.890, с площ по кадастрална скица 755 кв.м., трайно 
предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг 
вид застрояване“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Войводиново, Община „Марица”, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
99/12.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ 
Х-общ. от кв. 52 по действащия регулационен план, одобрен със заповед № РД-09-
409/27.09.1995 година, актуван с акт за частна общинска собственост № 
21/08.02.2001 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив на 
собственика на двуетажна жилищна сграда с идентификатор 11845.502.890.1 Тошко 
Марков Златарев, с адрес: с.Войводиново, област Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 
10а, за сумата в размер на  6040,00 (шест хиляди и четиридесет) лева, по 8,00 
лв/кв.м., без ДДС.  

Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.890 е 2714,10 (две хиляди 
седемстотин и четиринадесет лева и 10 ст.) лева. 

 3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху 
разходите са за сметка на купувача по т.1. 

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на общината 



  

да извърши всички правни и фактически действия по процедурата за продажбата и 
сключи договор за покупко-продажба съобразно действащото законодателство. 
 

МОТИВИ:  С оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината,  
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 
 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 22 
Гласували 22 
За 22 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

     О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 

Р Е Ш Е Н И Е № 183 
 

Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определяне размера на местните данъци на територията на Община “Марица” 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.1, ал.2 от ЗМДТ във връзка с § 40 от  ЗИД на ЗКПО и чл. 

21, ал.2 от ЗМСМА 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне 

размера на местните данъци на територията Община „Марица“: 
В Глава Втора “Местни данъци“, раздел ІV „Данък върху превозните 

средства“ се правят следните промени: 
§1. Отменя се Чл.41 (1)  
§2. Отменя се Чл.41 (6)  
Преходни и заключителни разпоредби  
§ 3/нов/ За 2019 г. данъкът върху превозните средства се определя съгласно 

минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти, определени в чл. 
55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси. 

 
МОТИВИ: Съгласно § 40 от Преходни и заключителни разпоредби към ЗИД 

на ЗКПО (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.), за 2019 г. общинският 
съвет определя размерите на данъка върху превозните средства до 31 януари 2019 г. 
Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера 
на местните данъци на територията на община “Марица“ е в съответствие с 
настъпилите изменения, приети в Закона за корпоративното подоходно облагане и 
определени в чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси размери на данъка 
върху превозните средства в Община „Марица“. Ето защо,  Общински съвет 
“Марица” намира решението за целесъобразно. 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 21 
Гласували 21 
За 21 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 

Р Е Ш Е Н И Е № 184 
 

Взето с протокол №22 от 18.04.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
62858.501.4154, сграда с идент. 62858.501.4154.1, построена в имота по 
кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София. 

 
 ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр. Чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС 

и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ 
 

   След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 

1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот № 
62858.501.4154,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 975,00 (деветстотин седемдесет и пет) лева, с ДДС, определена 
по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 975,00 (деветстотин седемдесет и 
пет) лева, с ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 62858.501.4154.1, ЗП 88 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Друг вид сграда за обитаване,  изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 2376,00 (две хиляди триста 
седемдесет и шест) лева с ДДС и определя 2376,00 (две хиляди триста седемдесет и 
шест) лева с ДДС като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

Общата пазарна цена за земя и сгради е в размер на 3351,00 (три хиляди 
триста петдесет и един) лева с ДДС..    

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 62858.501.4154, площ 325 кв.м., трайно предназначение на 
територията "Урбанизирана", НТП "Ниско застрояване (до 10 м.)" по кад.карта и 
кад.регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобр. със Зап.№ РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изп. директор на АГКК-София, идентичен с УПИ IV-501.4154, кв. 80, при 
граници и съседи: ПИ № 62858.501.4156; ПИ № 62858.501.4155; ПИ № 
62858.501.4152; ПИ № 62858.501.4153; ПИ № 62858.501.1212, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 3297/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив, за сумата 975,00 (деветстотин седемдесет и пет) лева, с 
ДДС. 

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 62858.501.4154.1, със застроена площ 88 кв.м., 



  

бр. етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска 
собственост № 3297/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив,  за сумата 2376,00 (две хиляди триста седемдесет и шест)  лева с ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.4154 е 922,40 лева, за сграда 
с идентификатор 62858.501.4154.1, застр. площ 88 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване – 2342,10 лева. 
 5. Продажбата на имотите 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. 

6. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
7. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 

купувача на имотите по т.4, т.5 и т.6. 
8. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба, съобразно 
действащото законодателство. 
 
 

МОТИВИ: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината,  
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

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

/А.Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 20 
Гласували 20 
За 20 
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 № 185 
Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 

 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
62858.501.4155, сграда с идент. 62858.501.4155.1, построена в имота по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед 
№ РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

 
 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр. Чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС и 
при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ 

 
   След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот № 

62858.501.4155,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 1485,00 (хиляда четиристотин осемдесет и пет)  лева, с 
ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 1485,00 
(хиляда четиристотин осемдесет и пет) лева, с ДДС, като цена за продажба на 
недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената 
пазарна оценка. 

2. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 62858.501.4155.1, ЗП 48 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване,  изготвена от лицензиран оценител 
на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 1296,00 (хиляда двеста 
деветдесет и шест) лева с ДДС и определя 1296,00 (хиляда двеста деветдесет и 
шест) лева с ДДС като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

Общата пазарна цена за земя и сгради е в размер на 2781,00 (две хиляди 
седемстотин осемдесет и един) лева с ДДС.    

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 62858.501.4155 с площ 297 кв.м. (двеста деветдесет и седем 
кв.м.), трайно предназначение на територията "Урбанизирана", НТП "Ниско 
застрояване (до 10 м.)" по кад.карта и кад.регистри на с. Рогош, област Пловдив, 
одобр. със Зап.№ РД-18-34/06.03.2008 г. на Изп. директор на АГКК-София, 
идентичен с УПИ V -501.4155, кв. 80, при граници и съседи: ПИ № 
62858.501.4154; ПИ № 62858.501.4156; ПИ № 62858.501.4169; ПИ № 
62858.501.4152; ПИ № 62858.501.4153, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 3298/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 



  

гр.Пловдив, за сумата 1485,00 (хиляда четиристотин осемдесет и пет)   лева, с 
ДДС. 

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 62858.501.4155.1, със застроена площ 48 кв.м., бр. 
етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 
г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за частна 
общинска собственост № 3298/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 1296,00 (хиляда двеста деветдесет и шест) 
лева с ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.4155 е 842,90 лева, за сграда 
с идентификатор 62858.501.4155.1, застр. площ 88 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване – 1267,60 лева. 

5. Продажбата на имотите 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. 

6. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
7. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 

купувача на имотите по т.4, т.5 и т.6. 
8. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба, съобразно 
действащото законодателство. 

 
МОТИВИ: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината,  

Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  20 
Гласували  20 
За  20 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

          О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 

Р Е Ш Е Н И Е № 186 
 

Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 
 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

62858.501.4156, сграда с идент. 62858.501.4156.1, построена в имота по 
кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр. Чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС 

и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот № 

62858.501.4156,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 3250,00 (три хиляди  двеста  и петдесет ) лева, с ДДС, 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 3250,00 (три хиляди  
двеста  и петдесет ) лева, с ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, 
предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в 
имота сграда с идентификатор 62858.501.4156.1, ЗП 100 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна,  изготвена от лицензиран оценител 
на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 2700,00 (две хиляди и 
седемстотин) лева с ДДС като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 5950,00 (пет хиляди 
деветстотин и петдесет) лева с ДДС.    

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 62858.501.4156 с площ 650 кв.м., трайно предназначение на 
територията "Урбанизирана", НТП "Ниско застрояване (до 10 м.)" по кад.карта и 
кад.регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобр. със Зап.№ РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изп. директор на АГКК-София, идентичен с УПИ VІ-501.4156, кв. 80, при 
граници и съседи: ПИ № 62858.501.4158; ПИ № 62858.501.4157; ПИ № 
62858.501.4155; ПИ № 62858.501.4169; ПИ № 62858.501.1212, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 3299/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив, за сумата 3250,00 (три хиляди  двеста  и петдесет ) лева, 
с ДДС. 



  

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 62858.501.4156.1, със застроена площ 100 
кв.м., бр. етажи 1, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-
34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за 
частна общинска собственост № 3299/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 2700,00 (две хиляди и седемстотин) лева с 
ДДС.  

Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.4156 е 1844,70 лева, за 
сграда с идентификатор 62858.501.4156.1, застр. площ 100 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна – 2661,50 лева. 

 5. Продажбата на имотите 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. 

6. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
7. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 

купувача на имотите по т.4, т.5 и т.6. 
8. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба, съобразно 
действащото законодателство. 
 

МОТИВИ: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината,  
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 20 
Гласували 20 
За 20 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 187 
Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 

 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
62858.501.4158, сграда с идент. 62858.501.4158.1, построена в имота по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед 
№ РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 
 
  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр. Чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС 
и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ 

 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот № 

62858.501.4158,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 849,00 (осемстотин четиридесет и девет) лева, с ДДС, 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 849,00 (осемстотин 
четиридесет и девет) лева, с ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, 
предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 62858.501.4158.1, ЗП 63 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Друг вид сграда за обитаване,  изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 1701,00 (хиляда седемдесет и един) 
лева с ДДС и определя 1701,00 (хиляда седемдесет и един) лева с ДДС като цена за 
продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка.  

Общата пазарна цена за земя и сгради е в размер на 2550,00 (две хиляди 
петстотин и петдесет) лева с ДДС.    

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 62858.501.4158 с площ 283 кв.м., трайно предназначение на 
територията "Урбанизирана", НТП "Ниско застрояване (до 10 м.)" по кад.карта и 
кад.регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобр. със Зап.№ РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изп. директор на АГКК-София, идентичен с УПИ VIII -501.4158, кв. 80, при 
граници и съседи: ПИ № 62858.501.4159; ПИ № 62858.501.4157; ПИ № 
62858.501.4156; ПИ № 62858.501.1212, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 3301/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив, за сумата 849,00 (осемстотин четиридесет и девет) лева, с ДДС. 



  

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 62858.501.4158.1, със застроена площ 63 кв.м., бр. 
етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска 
собственост № 3301/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив,  за сумата 1701,00 (хиляда седемдесет и един) лева с ДДС.  

Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.4158 е 803,20 лева, за сграда 
с идентификатор 62858.501.4158.1, застр. площ 63 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване – 1506,40 лева. 
 5. Продажбата на имотите 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. 

6. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
7. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 

купувача на имотите по т.4, т.5 и т.6. 
8. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба, съобразно 
действащото законодателство. 

 
 

МОТИВИ: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината,  
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  20 
Гласували  20 
За  20 
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 № 188 
Взето с протокол №8 от 22.04.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху имот между общината и 

физически лица. 

 
       ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т.2 и и чл. 86, ал. 1, т. 
3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
I. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена от 

лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 8155,00 
лева (осем хиляди сто петдесет и пет) лева без ДДС по (5,00 лв/кв.м.), определена 
по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 8155,00 лева (осем хиляди сто петдесет и 
пет) лева без ДДС по (5,00 лв/кв.м.), като цена за продажба на недвижимия имот, 
предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

ІI. Общински съвет „Марица” приема решение за прекратяване на 
съсобствеността между общината и М. С. В., М. И. П., Н. И. М., наследници на      
Н. И. В. чрез продажба на частта на общината на съсобствениците М. С. В., М. И. 
П., Н. И. М., наследници на Н. И. В., като продаваемата съсобствена част 
представлява 1631/2036 идеални части от поземлен имот с идентификатор № 
12019.501.81, находящ се в с. Войсил, община „Марица”, област Пловдив, с 
административен адрес ул. „5-та” № 30, с обща площ от 2036 кв.м. по кадастралната 
карта, одобрена със Заповед № РД-18-83/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор 
на АГКК – София, с трайно предназначение „Урбанизирана територия” и начин на 
трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)”, съответстващ на УПИ ІХ-81 от кв.6 
по ЗРП, за сумата от 8155,00 лева (осем хиляди сто петдесет и пет) лева без ДДС по 
(5,00 лв/кв.м.) 

Данъчна оценка на 1631/2036 идеални части от поземлен имот с 
идентификатор № 12019.501.81 е в размер на 3836,30 (хиляда сто тридесет и девет 
лева и 90 ст.) лева. 

ІII. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху 
разходите са за сметка на купувача. 
 IV. Възлага на кмета на общината да извърши всички правни и фактически 
действия по прекратяване на съсобствеността при условията на настоящото 
решение.“ 
 

 



  

МОТИВИ: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината,  
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 189 
 

Взето с протокол №8 от 22.04.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Отмяна на решение № 335, взето с протокол № 11 от 27.09.2016 
г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на строеж на М. О. К. 
от с. Калековец върху общински урегулиран поземлен имот № 35300.503.421 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец.  

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

местната администрация, чл. 89, ал. 3, т. 15 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община „Марица“ 

 
   След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1.Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № 335, взето с протокол № 11 

от 27.09.2016  г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на 
строеж на Магдалена Огнянова Ковачева от с. Калековец върху общински 
урегулиран поземлен имот № 35300.503.421 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Калековец.  
 
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по отмяната на 
горецитираното решение, съгласно изискванията на Закона за общинската 
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 

МОТИВИ: Не са спазени условията по т. ІІ,  т. ІV и т.V от договора, като в 
посочения/определения 12-месечен срок няма одобрен инвестиционен проект за 
жилищна сграда, не са извършвани плащания, не е сключен окончателен договор за 
суперфиция, при което в изпълнение на т.VІ „Разваляне на договора“   следва да се 
предприемат действия по отмяна на горепосоченото решение. Ето защо,  Общински 
съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

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

/А.Иванова/ 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 22 
Гласували 22 
За 22 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 190 
Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 

 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен 
имот № 21169.501.360 в полза на лица с установени жилищни нужди. 

 
 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а, ал.1 от ЗОС 
и чл.89, ал.1, т.4 и ал.3 от НПУРОИ. 

 
   След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в 

размер на 14,00 лева /четиринадесет лева/, изготвена от лицензирани оценители на 
„Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда и определя 
пазарна цена 14,00 лева /четиринадесет лева/ за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда.  

2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на И. В. В., с 
постоянен адрес: с.Динк и М. Д. В., с постоянен адрес с.Белозем, да бъде учредено 
следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – частна 
общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с 
идентификатор № 21169.501.360 с площ 672 кв. м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване 
(до10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Динк, област 
Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-16/19.02.2008 год. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София,, с административен адрес с.Динк, ул. „Марица“ № 57, 
при граници на имота: ПИ № 21169.501.4413; ПИ № 21169.501.132; ПИ № 
21169.501.134, ПИ № 21169.501.133 и ПИ № 21169.501.428 за построяване на 
жилищна сграда съгласно предвижданията на застроителния план на с. Динк, 
Община „Марица”, област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 
определената 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:  Заявителите не се легитимират като собственици на недвижими 
имоти на територията на страната и  живят в семейната къща на родителите си. 
Предвид социалното им положение е налице обоснована нужда от решаване на 
жилищния проблем на семейството. Ето защо, Общински съвет намира решението 
за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 191 
 

Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 
 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран 

поземлен имот № 21169.501.397 в полза на лица с установени жилищни нужди. 
 
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а, ал.1 от 

ЗОС и чл.89, ал.1, т.4 и ал.3 от НПУРОИ. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в 

размер на 14,00 лева /четиринадесет лева/, изготвена от лицензирани оценители на 
„Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда и определя 
пазарна цена 14,00 лева /четиринадесет лева/ за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда.  

 2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на Е. А. И. 
и М. И. Р., и двамата с постоянен адрес: с.Динк,  да бъде учредено следното 
ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – частна общинска 
собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 
№ 21169.501.397 с площ 608 кв. м., с трайно предназначение „Урбанизирана 
територия” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до10м)” по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Динк, област Пловдив одобрени 
със Заповед № РД-18-16/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София,, с административен адрес с.Динк, ул. „Родопи“, при граници на имота: ПИ 
№ 21169.501.78; ПИ № 21169.501.475; ПИ № 21169.501.479, ПИ № 21169.501.439 и 
ПИ № 21169.501.396 за построяване на жилищна сграда съгласно предвижданията 
на застроителния план на с. Динк, Община „Марица”, област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 
определената 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: Заявителите не се легитимират като собственици на недвижими 

имоти на територията на страната и  живят в семейната къща на родителите си. 
Предвид социалното им положение е налице обоснована нужда от решаване на 
жилищния проблем на семейството. Ето защо, Общински съвет намира решението 
за целесъобразно. 

 
 

 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 21 
Гласували 21 
За 21 
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 № 192 
 

Взето с протокол №22 от 18.04.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулирани 
поземлени имоти в полза на лица с установени жилищни нужди. 

 
 

 ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 49а, ал. 1 
от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 

 
 

   След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена в размер на 

15,00  /петнадесет/ лева без ДДС за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване на жилищна сграда в 
ПИ № 66915.502.1642 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив, въз основа на пазарна оценка 
изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив. 
 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на         

И. Н. И., с адрес с. Скутаре, да бъде учредено следното ограничено възмездно 
вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 
Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 66915.502.1642, с площ 
610 кв.м., с трайно предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „За друг вид застрояване” по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Скутаре, област Пловдив одобрени със заповед № РД-18-
36/06.03.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София,  съответстващ на 
УПИ ІІІ-1642 от кв.13, съгласно  одобрен ПУП – ПРЗ със Заповед № РД-09-
245/19.04.2010 година на кмета на общината, с отреждане за нискоетажно жилищно 
застрояване, при граници на имота: ПИ № 66915.502.1643; ПИ № 66915.12.201; ПИ 
№ 66915.502.1641 и ПИ № 66915.502.1053 за построяване на жилищна сграда, 
съгласно предвижданията на застроителния план на с. Скутаре, Община „Марица”, 
област Пловдив. 
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече 

определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените 
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител на 
имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на 
гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на Закона за общинската 



  

собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 
 

МОТИВИ:  Заявителите не се легитимират като собственици на недвижими 
имоти на територията на страната и  живят в семейната къща на родителите си. 
Предвид социалното им положение е налице обоснована нужда от решаване на 
жилищния проблем на семейството. Ето защо, Общински съвет намира решението 
за целесъобразно. 

 
 

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

/А.Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 21 
Гласували 21 
За 21 
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 № 193 
Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 

 
ОТНОСНО:  Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване 

на поземлен имот № 03839.37.26 - публична общинска собственост по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-81 от 05.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК. 

 
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и 
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост и чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

 
   След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна на 

начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се промени 
от „Пасище” в „Нива” на общински поземлен имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор  № 03839.37.26 с обща площ от 6.002 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Пасище“ в местността „СТАР БЕГЛИК“, при граници и съседи: ПИ № 
03839.37.14; ПИ № 03839.34.303; ПИ № 03839.37.32; ПИ № 03839.37.3 и ПИ № 
03839.37.27  - публична общинска собственост по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Бенковски, Община „Марица” - област Пловдив, 
одобрени със Заповед  № РД-18-81 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК, актуван с акт за общинска собственост № 0748-01 от 27.01.2009  година. 

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура по 
промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен 
имот в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и отразяване на промяната по 
реда на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, 
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, в 
сила от 13.01.2017 г., издадена от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017г.) 

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 



  

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

 

МОТИВИ:  Гореописаният имот е неравен, без плътна тревна покривка, 
обрасъл с бурени и храсти, близо до пътища с интензивно движение, поради което 
не е подходящ за използване от животновъдите за паша. Ето защо, Общински съвет 
намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 194 
 

Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 
 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот № 61412.15.42 - публична общинска собственост по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК. 

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

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна на 

начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се промени от 
„Пасище” в „Изоставена орна земя” на общински поземлен имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор  № 61412.15.42 с обща площ от 0.275 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Пасище“ в местността „Шопови брести“, при граници и съседи: ПИ № 61412.15.21;                              
ПИ № 61412.15.50; ПИ № 61412.15.160;  ПИ № 61412.15.40 и  ПИ № 61412.15.39 - 
публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Радиново, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-
18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за 
общинска собственост № 0841-12 от 13.05.2009  година. 

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура по 
промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен имот 
в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и отразяване на промяната по реда на Наредба № 
РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от 
министъра на регионалното развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13 
Януари 2017г.) 



  

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила и изпълнение на решението по т. ІІ. да започне 
процедура по отразяване на промяната по реда на Закона за общинската 
собственост.  

 
МОТИВИ: Гореописаният имот е малък по квадратура, неравен, без плътна 

тревна покривка и не се използва от населението за паша.  Ето защо,  Общински 
съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 
 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 21 
Гласували 21 
За 21 
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 № 195 
 

Взето с протокол №22 от 18.04.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Заявление от Х. Л. Б., Б. А. Б. и М. П. С. за издаване на 
разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване 
(ПРЗ) в обхвата на  поземлени имоти с идентификатори № 11845.53.68 и № 
11845.53.70 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 два 
урегулирани поземлени имоти за „Производство и съхранение на пчелни 
продукти“ и „Склад за търговия на едро с храни“. 

 
 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 № 11845.53.68 и № 11845.53.70 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  

 
„Производство и съхранение на пчелни продукти“ и 

„Склад за търговия на едро с храни“. 
 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Поземлeни имоти с идентификатори 11845.53.68 и № 11845.53.70 в 
м.”Дуковица” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, 
Пловдивска област попадат 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-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 Х. Л. Б., Б. А. Б. и М. П. С.  да изготвят проектите от името на 
общината, както и да представляват 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 Х. Л. Б., Б. А. Б. и М. П. С. 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: Във връзка с инвестиционно намерение, Общински съвет 

“Марица” намира решението за целесъобразно. 
 

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

/А.Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 21 
Гласували 21 
За 21 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 196 
Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от А. З. Д. за издаване на разрешение за изработване 

проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлени 
имот с идентификатор № 11845.54.25.256 в м.”Када пара” 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 жилищно строителство. 

 
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 № 11845.54.256 в м.”Када пара” 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) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Поземлeни имоти с идентификатори № 11845.54.256 в м.”Када пара” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област 
попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 
427-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. 

Възложителят А. З. Д. 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 сизготвяне на проекти на 
техническата инфраструктура. 

Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – 
две години.  

 Възлага на А. З. Д. 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 възникнали жилищни нужди, Общински съвет намира 

решението за целесъобразно. 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

        О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 

Р Е Ш Е Н И Е № 197 
 

Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 
 

 
ОТНОСНО: Заявление от „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ООД за 

издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 03839.44.6 в 
м.”Алчака” по кадастралната карта на с.Бенковски, 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 „производствена и 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  поземлен имот с 
идентификатор № 03839.44.6 в м.”Алчака” по кадастралната карта на с.Бенковски, 
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  

 
 

 „производствена и складова дейност и ООД“ 
 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Поземлeн имот с идентификатор № 03839.44.6 в м.”Алчака” по кадастралната 

карта на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област попадат по Общ 
устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 116-Соп с нетни 
устройствени показатели Пз<60%, Кинт – 1,2,  Поз>30% и височина  на 
застрояване до 12 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 „ИВ ИН 2“ 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 с изготвяне на 
проекти на техническата инфраструктура. 

Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – 
две години.  

 Възлага на „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ 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: Във връзка с инвестиционно намерение, Общински съвет 

“Марица” намира решението за целесъобразно. 
 

 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 21 
Гласували 21 
За 21 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 

Р Е Ш Е Н И Е № 198  
 

Взето с протокол №22 от 18.04.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на Схема за временно разполагане на 
„Млекомат“ в ПИ 03839.501.988, по КК на с. Бенковски, Община „Марица“ 
/попадащ в улична регулация/ пред търговски обект с идентификатор 
№03839.501.490.1, към търговки обекти №№03839.501.490.1 и 03839.501.490.2, по 
КК на с. Бенковски, Община „Марица“, във връзка със заявление с вх. №70-00-
210/18.03.2019г. от ЕТ „ТЕДИ – Стоянка Николова“. 

 
 

 ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.56 от ЗУТ и Наредба 
за РУППОТДОД на територията на Община „Марица” 

 
 

   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява Схема за временно разполагане 

на „Млекомат“ в ПИ 03839.501.988, по КК на с. Бенковски, Община „Марица“ 
/попадащ в улична регулация/ пред търговски обект с идентификатор 
№03839.501.490.1, към търговски обекти №№03839.501.490.1 и 03839.501.490.2, по 
КК на с. Бенковски, Община „Марица“ 
Общата площ за разполагане на млекомата е 1,00 кв.м. 
   2.   Настоящото Решение да се обяви, съгласно чл.10 от Наредбата за 

РУППОТДОД на територията на Община „Марица”. 
 

МОТИВИ:  Във връзка с осгигуряване приходната част на бюджета,  
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

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

/А.Иванова/ 
 

 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 21 
Гласували 21 
За 21 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 199 
Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 

 
 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) за поземлен имот № 38950.20.51 в местността ”Кошутките” по 
кадастралната карта на с.Костиево, община „Марица”, Пловдивска област като 
разширение на УПИ ІІ-20.74 и УПИ 20.75 попадащ в структурна единица 151-Псп 
/Складово-производствена 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. 11от 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 №38950.20.51 в местността ”Кошутките” по 
кадастралната карта на с.Костиево, община „Марица”, Пловдивска област за 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди като 
разширение на УПИ ІІ-20.74 и УПИ ІІІ-20.75 с отреждане “производствени, 
складови и обществено обслужващи дейности“ 

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; 



  

         -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: Във връзка с разширение производствената дейност на „Белла 
България“ АД. Ето защо, Общински съвет намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 200 
 

Взето с протокол №22 от 18.04.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на 
стационарен преместваем обект: „Навес за маси за открито сервиране към 
действащ обект: Ресторант - пицария“ в УПИ VIII – Общежитие и здравна служба, 
от кв.38, по плана на с. Царацово /ПИ 78080.501.436, по КК/, във връзка със 
заявление с вх. №53-01-90/03.04.2019г. от „КРЕПСИ“ ЕООД и решение №1 на 
Кметски съвет - с. Царацово, взето с протокол №1/05.02.2019г. 

 
 

 ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.56 от ЗУТ и 
Наредба за РУППОТДОД на територията на Община „Марица” 

 
 

   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема за временно разполагане 

на стационарен преместваем обект: „Навес за маси за открито сервиране към 
действащ обект: Ресторант - пицария“ в УПИ VIII – Общежитие и здравна служба, 
от кв.38, по плана на с. Царацово /ПИ 78080.501.436, по КК/. 
Общата площ за разполагане на навеса е 50,00 кв.м. 
 

 
МОТИВИ:  Във връзка с осигуравяне приходната част на бюджета, 

Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 
 

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

/А.Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 21 
Гласували 21 
За 21 
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 № 201 
Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 

 
ОТНОСНО: ДОПУСКАНЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА 

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН/ПУП/-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПРЗ/ ЗА 
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ ІІ-816 В КВ.34 И ЧАСТ ОТ УЛИЧНО 
ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ОСОВИ ТОЧКИ №94, №95 И №366/ЧАСТ ОТ  ПИ№501.1836-
УЛИЦА“АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ И ПИ№501.1838-УЛИЦА“ГЛАДСТОН“/ ПО ПЛАНА НА С.ТРУД, 
ОБЩИНА МАРИЦА. 

 
 
ОСНОВАНИЕ: ЧЛ.21, АЛ.1, Т.11 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.134, 

АЛ.2, Т.6 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.15, АЛ.3 ОТ ЗУТ. 
 

   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

            1. ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ УПИ ІІ-
816 В КВ.34 И ЧАСТ ОТ УЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ОСОВИ ТОЧКИ №94, №95 И 
№366/ЧАСТ ОТ  ПИ№501.1836-УЛИЦА И ПИ№501.1838-УЛИЦА/И ПРОМЯНА НА 
СОБСТВЕНОСТТА НА МЕЖДУУЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО ОТ ОБЩИНСКА ПУБЛИЧНА В 
ОБЩИНСКА ЧАСТНА ПО ПЛАНА НА С.ТРУД , ОБЩИНА МАРИЦА. 
           2. ВЪЗЛАГА НА КМЕТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА” ДА ИЗВЪРШИ ПОСЛЕДВАЩИ 
ДЕЙСТВИЯ СЪГЛАСНО ЗУТ. 

 

МОТИВИ: С цел присъединяване на гореописаното улично пространство към 
имота на собственика. Ето защо, Общински съвет намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 202 
 

Взето с протокол №22 от 18.04.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Съгласие във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за изготвяне на 
Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на УПИ I-
озеленяване кв. 51 по действащия кадастрално регулационен план на с.Бенковски, 
представляващ поземлени имоти с идентификатори № 03839.501.543, № 
03839.501.540, № 03839.501.541 и                     № 03839.501.542 по КК на село 
Бенковски, с цел образуване на нови урегулирани поземлени имоти – за 
озеленяване и възлова станция. 

 
 ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1 от ЗУТ, съгласно 

чл.108,ал.1, чл.110,ал.1,т.1  и  чл.112, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ  
 

   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Общински съвет „Марица” дава съгласие за изготвяне на Проект за изменение 
на ПУП – План за регулация и застрояване на УПИ I-озеленяване кв. 51  по 
действащия кадастрално регулационен план на с.Бенковски, представляващ 
поземлени имоти с идентификатори № 03839.501.543, № 03839.501.540, № 
03839.501.541 и № 03839.501.542 по КК на село Бенковски, с цел образуването на 
нови урегулирани поземлени имоти.  
 

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/. 

Възлага на Кмета на Община „Марица”, да извърши последващи действия, в 
съответствие с влезлия в сила ПУП-ПРЗ. 

МОТИВИ: С цел образуване на нови урегулирани поземлени имоти – за 
озеленяване и възлова станция. Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А.Иванова/ 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 21 
Гласували 21 
За 21 
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 № 203 
Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение от кмета на с.Царацово за изменение  на Общ 

устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна 
единица 184-Жм (жилищна структурна единица/зона) по кадастралната карта на 
с.Царацово, местност “Гълъбица“, Община „Марица“, област Пловдив за 
жилищно строителство. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във връзка 

с чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от 
ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 
земеделските земи 

 
   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, 
във връзка с чл. 127, ал. 9  Общински съвет „Марица”, в съответствие с чл. 
124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за 
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи: 

Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, 
касаещо разширение на структурна единица 184-Жм (жилищна структурна 
единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Гълъбица“, 
Община „Марица“, област Пловдив, включващо поземлени имоти № 78080.5.25-
нива, № 78080.142.139-полски път и част от поземлени имоти с идентификатори 
№ 78080.142.140-полски път, № 78080.142.138-полски път, № 78080.142.137-
пасище, мера, № 78080.142.136-отводнителен канал, № 78080.142.135-полски 
път м.”Гълъбица“ по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, 
Пловдивска област, съгласно приложеното предложение. 

Възлага на кмета на общината да извърши последващи действия по 
изменение на ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи 
за прилагане на същия. 

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 
1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на 
Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и 
Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с 
теренните дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП 
на Община „Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП.  

Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на 



  

чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на 
държавен здравен контрол. 

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в 
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на 
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху 
цифрова извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 като 
при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 

Одобрява приложеното техническо задание изготвено на основание чл. 125 
от ЗУТ. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник /на 
основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 

 

МОТИВИ: С цел задоволяване нуждите на населението с парцели за жилищно 
строителство, Общински съвет намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 204 
 

Взето с протокол №22 от 18.04.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Заявление от „РЕСПЕКТ КОНСУЛТ“ ООД за издаване на 
разрешение изработване проект за ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) 
в обхвата на  поземлeн имот с идентификатор № 35300.12.116 в 
м.”ЧОРБАЛЪКА” по кадастралната карта на с.Калековец, Община „Марица”, 
Пловдивска област, във връзка с провеждане  за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, 
като се отрежда един урегулиран поземлен имот за „производствена и складова 
дейност за селскостопанска продукция“.  

 
 

 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 за ПУП 

- План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлeн  имот с 
идентификатор № 35300.12.116 в м.”ЧОРБАЛЪКА” по кадастралната карта на 
с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област, във връзка с провеждане на 
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски 
нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като се отрежда един урегулиран поземлен имот за  

 
„производствена и складова дейност за селскостопанска продукция“ 

 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Поземлeн имот с идентификатор № 35300.12.116 в м.”ЧОРБАЛЪКА” по 
кадастралната карта на с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област попада 
по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 307-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 „РЕСПЕКТ КОНСУЛТ“ ООД да изготви проектите от името на 

общината, както и да представлява общината при съгласуване и одобряване пред 
съответните институции.  

 
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 „РЕСПЕКТ КОНСУЛТ“ 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 осъществяване на инвестиционно намерение, Общински 

съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 
 

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

/А.Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 21 
Гласували 21 
За 21 
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 № 205 
Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ на деца сираци 

абитуриенти, без един или двама родители с постоянен адрес в община „Марица”. 
 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА. 
 
   След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

   Общински съвет „Марица” определя еднократна финансова помощ в размер на 
333,35 лв /триста тридесет и три лева и 35 ст/ на деца  сираци абитуриенти през 
2019 година с постоянен адрес в община „Марица”, без един или двама родители по 
списъци предоставени от кметовете на кметства, придружени с удостоверение за 
всеки ученик за завършване на 12 клас през учебната 2018/2019 г. от съответното 
училище. 
 
 
МОТИВИ:   Традиция е в навечерието на абитуриентските балове на деца сираци 
абитуриенти, без един или двама родители, да се предоставя еднократна финансова 
помощ. Ето защо, Общински съвет намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 206 
 

Взето с протокол №8 от 22.04.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Допълнителни възнаграждения на председател на общински 
съвет, кмет на община и кметове на кметства  

 
 
 ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.5 във връзка с чл.26, ал.1  от ЗМСМА,  чл.4, 

ал.5  от ПМС № 67/2010г. 
 

   След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Определя на председателя на общински съвет „Марица“, на кмет на община и 
кметовете на кметства в Община „Марица”, допълнително възнаграждение, 
както следва: /Приложение/ 

 
 
2. Допълнителните възнаграждения да се включат във ведомостите за работни 

заплати за м. април 2019 г. 
 
 

МОТИВИ: На основание чл.26, ал.1 и чл.21 ал.1, т.5 от ЗМСМА общинският 
съвет определя размера на възнаграждението на председателя на съвета, както и на 
трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна 
уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по 
предложение на кмета на общината. Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А.Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 21 
Гласували 21 
За 21 
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 № 207 

 
Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Предоставяне на средства на кметствата второстепенни 

разпоредители с бюджет. 
 
 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА, чл.5, ал.2,т.9, във връзка с ал.1 от 
ЗОП и Решение № 23/30.01.2018г. на Общински съвет „Марица“. 

 
 
   След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

1. Да се предоставят средства в размер до 50 000 лв. без ДДС на кметство – 
второстепенен разпоредител с бюджет, съгласно Решение № 44/30.01.2019 г. на 
Общински съвет „Марица“ за извършване на текущи ремонти на общински сгради в 
кметството, както следва: 
 кметство Войводиново      
 кметство Гр. Игнатиево    
 кметство Калековец          
 кметство Костиево            
 кметство Маноле              
 кметство Рогош                
 кметство Скутаре             
 кметство Строево             
 кметство Труд                  
 кметство Царацово           
 2. Възлага  на кметовете на  кметства  посочени в  т.1 в качеството им на 
второстепенни разпоредители с бюджет и на възложители по смисъла на чл.5, ал.2, 
т.9 от ЗОП да предприемат действия по целесъобразното изразходване на  
средствата от бюджета на община  Марица, чрез сключване на договори за текущ 
ремонт. 
 3. Задължава Кмета на общината да приведе настоящето решение в 
изпълнение, като предостави  средствата по т.1  на поименно посочените кметства и 
да контролира тяхното целесъобразно изразходване. 
    
 
 
 



  

 
 
   

МОТИВИ: С цел навременното извършване ремонти на общинските сгради в 
кметствата, е необходимо кметовете на кметства - второстепенни разпоредители с 
бюджет да предприемат действия по сключване на договори за извършване на 
текущи ремонти на общинските сгради в кметството. За целта предлагам да се 
предоставят средства на кметствата.Ето защо, Общински съвет намира решението 
за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 208 
 

Взето с протокол №8 от 22.04.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на средства на кметствата второстепенни 
разпоредители с бюджет. 

 
 ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА, чл.5, ал.2,т.9, във връзка с ал.1 от 

ЗОП  
 

   След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Да се предоставят средства на кметствата – второстепененни разпоредители с 
бюджет, за извършване на външна услуга на територията на кметството по 
превозване на фрезован асфалт, както следва: 
 Кметство Рогош: 20 000 лв.           
 Кметство Царацово: 4 000 лв.        
  
  2. Възлага  на кметовете на  кметства  посочени в  т.1 в качеството им на 
второстепенни разпоредители с бюджет и на възложители по смисъла на чл.5, ал.2, 
т.9 от ЗОП да предприемат действия по целесъобразното изразходване на  
средствата от бюджета на община  Марица. 
 3. Задължава Кмета на общината да приведе настоящето решение в 
изпълнение, като предостави  средствата по т.1 на поименно посочените кметства и 
да контролира тяхното целесъобразно изразходване. 
 

МОТИВИ: След зимния сезон  част от улиците в общината са 
компроментирани и трудно проходими, както за хората така и за МПС. 

Предоставя ни се възможност да получим безплатно отпадъчен фрезован 
асфалт, като с наши средства ще заплатим за натоварването и превозването на 
фрезования асфалт. Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А.Иванова/ 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 21 
Гласували 21 
За 21 
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 № 209 
 

Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 
 
 
 

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица”. 
 
 

 ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс. 
 

 
   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица”, както следва: 
 
 

Н А Р Е Д Б А 
 
 

за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество на Община „Марица” 

 
§ 1. Чл. 121, ал.4 се изменя, в табличната част, както следва:  
 
 
Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект  
№…………..…….…….., регистриран в Интегрирана информационна система  на 
БАБХ 

 
     

№ по 
ред 

Видове пасищни селскостопански 
животни, съгласно § 2в, т. 1 от ДР на 

ЗСПЗЗ 

Брой животни 
от всеки вид и 

категория 

Коеф. за прирав-
няване на 

съответ-ния вид 
животни към 1 

ЖЕ, съгласно § 2з 
от ДР на ЗСПЗЗ 

Брой ЖЕ по 
видове 

животни  
/кол.3 х кол.4/ 

попълва се от 
заявителя 

попълва се 
служебно 



  

1 2 3 4 5 
1 Говеда х х х 

1.1 Говеда над двегодишна възраст   1   
1.2 Говеда над двегодишна възраст за 

месо   1   

1.3.1 Говеда над двегодишна възраст от 
местни (автохтонни) породи - 
Българско сиво  

  1   

1.3.2 Говеда над двегодишна възраст от 
местни (автохтонни) породи - 
Родопско късорого  

  
 
 

1   

1.4 Говеда над двегодишна възраст, 
одобрени за подпомагане по 
дейностите от подмерки „Плащания за 
преминаване към биологично 
земеделие“ и „Плащания за 
поддържане на биологично 
земеделие“, включени в направление 
биологично животновъдство 

  1   

1.5 Говеда на възраст от 6 месеца до две 
години   0.6   

1.6 Говеда на възраст от 6 месеца до две 
години  за месо   0.6   

1.7.1 Говеда на възраст от 6 месеца до две 
години от местни (автохтонни)  
породи - Българско сиво  

  0.6   

1.7.2 Говеда на възраст от 6 месеца до две 
години от местни (автохтонни)  
породи-Родопско късорого  

  0.6   

1.8 Говеда на възраст от 6 месеца до две 
години, одобрени за подпомагане по 
дейностите от подмерки „Плащания за 
преминаване към биологично 
земеделие“ и „Плащания за 
поддържане на биологично 
земеделие“, включени в направление 
биологично животновъдство 

  0.6   

2 Биволи х х х 
2.1 Биволи над двегодишна възраст   1   
2.2 Биволи над двегодишна възраст от 

местни (автохтонни)  породи - 
Български бивол 

  1   

2.3 Биволи над двегодишна възраст, 
одобрени за подпомагане по 
дейностите от подмерки „Плащания за 
преминаване към биологично 
земеделие“ и „Плащания за 
поддържане на биологично 
земеделие“, включени в направление 
биологично животновъдство 

  1   



  

2.4 Биволи на възраст от 6 месеца до две 
години   0.6   

2.5 Биволи на възраст от 6 месеца до две 
години от местни (автохтонни)  
породи - Български бивол 

  0.6   

2.6 Биволи на възраст от 6 месеца до две 
години, одобрени за подпомагане по 
дейностите от подмерки „Плащания за 
преминаване към биологично 
земеделие“ и „Плащания за 
поддържане на биологично 
земеделие“, включени в направление 
биологично животновъдство 

  0.6   

3 Овце х х х 
3.1 Овце   0.15   

3.2.1 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Бяла маришка   0.15   

3.2.2 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Вакла маришка   0.15   

3.2.3 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Реплянска   0.15   

3.2.4 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Местна карнобатска   0.15   

3.2.5 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Медночервена шуменска   0.15   

3.2.6 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Копривщенска (Средногорска)   0.15   

3.2.7 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Дъбенска   0.15   

3.2.8 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Средностаропланинска   0.15   

3.2.9 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Каракачанска   0.15   

3.2.10 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Странджанска   0.15   

3.2.11 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Сакарска   0.15   

3.2.12 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Котленска   0.15   

3.2.13 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Среднородопска   0.15   

3.2.14 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Свищовска   0.15   

3.2.15 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Софийска (Елинпелинска)   0.15   



  

3.2.16 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Тетевенска   0.15   

3.2.17 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Западностаропланинска   0.15   

3.2.18 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Брезнишка   0.15   

3.2.19 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Местна старозагорска   0.15   

3.2.20 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Черноглава плевенска   0.15   

3.3 Овце, одобрени за подпомагане по 
дейностите от подмерки „Плащания за 
преминаване към биологично 
земеделие“ и „Плащания за 
поддържане на биологично 
земеделие“, включени в направление 
биологично животновъдство 

  0.15   

4 Кози х х х 
4.1 Кози   0.15   
4.2 Кози от местни (автохтонни)  породи-

Местна дългокосместа (Калоферска)   0.15   

4.3 Кози, одобрени за подпомагане по 
дейностите от подмерки „Плащания за 
преминаване към биологично 
земеделие“ и „Плащания за 
поддържане на биологично 
земеделие“, включени в направление 
биологично животновъдство 

  0.15   

5 Коне х х х 
5.1  Коне - идентифицирани и над 6 

месеца, с изключение на конете с 
предназначение "за спорт" 

  1   

5.2.1 Коне - идентифицирани и над 6 месеца 
от местни (автохтонни) породи, с 
изключение на конете с 
предназначение "за спорт"-
Каракачански 

  1   

5.2.2 Коне - идентифицирани и над 6 месеца 
от местни (автохтонни) породи, с 
изключение на конете с 
предназначение "за спорт"-
Старопланински 

  1   

5.2.3 Коне - идентифицирани и над 6 месеца 
от местни (автохтонни) породи, с 
изключение на конете с 
предназначение "за спорт"-
Рилородопски 

  1   

  ОБЩО ЖЕ: х х   



  

  
ОБЩО ЖЕ за говеда за месо и 
животни от местни  (автохтонни)  
породи: 

х х   

  

ОБЩО ЖЕ за животни, одобрени за 
подпомагане по дейностите от 
подмерки „Плащания за преминаване 
към биологично земеделие“ и 
„Плащания за поддържане на 
биологично земеделие“, включени в 
направление биологично 
животновъдство: 

х х   

     

 
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс 

 
дата ………...… /………………. година                                                                                                                      

   
ЗАЯВИТЕЛ: 

 
 

                                                                                                           /подпис/ 
 

 
Забележка:                             

   
 

1. ЖЕ - Животинска единица      
   

 
2. Броят на животните от всеки вид и категория не трябва да се дублират 

 
      

 
 

§ 2. Чл. 151, ал.2 се изменя, както следва: 
(2) В състава на комисията задължително се включват поне един правоспособен 
юрист, служители от Дирекция „Общинска собственост“ и кмета на населеното 
място или определен от него служител от кметска администрация. С решението по 
чл. 145, ал. 1 от наредбата общинският съвет може да реши да бъдат включени в 
състава на комисията до 2 (двама) общински съветници, определени от 
председателя на общинския съвет. 
§ 3. Чл. 163 се изменя, както следва: 
Чл. 163 (1) В седмодневен срок след влизане в сила на заповедта по чл.161, ал.1 
кмета на общината издава заповед, с която определя дължимите от спечелилия 
участник плащания, които следва да се извършват преди/след подписването на 
договора, както и срок за сключване на същия. 
(2) В случай, че спечелилият търга участник писмено откаже да подпише договора, 
или в едноседмичен срок след писмена покана не се яви в Община „Марица“, да 
получи заповедта с дължимите плащания, или не внесе дължимите суми в 
определения в заповедта срок, кметът на Община „Марица“, може: 
1. да покани за сключване на договор класирания на второ място участник, или 
2. да прекрати търга 
(3) Депозитът за участие на поканените и отказали да сключат сделка участници не 
се възстановява. 
§ 4. Чл. 173 се изменя, както следва: 
Чл. 173. В седемдневен срок след влизане в сила на заповедта по чл. 171, ал. 2 
кметът на общината издава заповед, с която определя дължимите плащания и 
окончателните условия по сделката. Заповедта се връчва срещу подпис или се 
изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия конкурса участник 



  

и след изпълнение на съдържащите се в нея условия, кметът на общината, сключва 
договор със спечелилия конкурса участник. 
§ 5. Чл. 174 се изменя, както следва: 
Чл. 174. (1) В случай, че класираният на първо място участник писмено откаже да 
подпише договора или в едноседмичен срок след връчване на заповедта по чл. 173 
не се яви и не изпълни условията по сделката, посочени в заповедта, кметът на 
общината може:  
1. да сключи договор с класирания на второ място участник или  
2. да прекрати процедурата.  
(2) Гаранцията за участие на отказалия да сключи договор участник се задържа. 
§ 6. Създава се нов чл.167 А 
Чл. 167 А (1) Не се допуска промяна на обявените условия на конкурса, с 
изключение на отлагане провеждането на конкурса за по-късни дата и/или час, 
както и промяна на мястото на провеждане. Промяната се извършва със заповед на 
кмета на общината.  
(2) В случай че необходимостта от промяната се установи до изтичане на срока за 
закупуване на конкурсна документация, промяната се обявява в електронната 
страница на общината, както и на видно място в сградата на общината и в сградата 
на съответната кметска администрация.  
(3) В случай че необходимостта от промяната се установи след изтичане на срока за 
закупуване на конкурсна документация, за промяната се уведомяват всички лица, 
които са я закупили. Уведомяването се извършва чрез връчване на заповедта на 
кмета по ал. 1 срещу подпис. 
§ 7. Наредбата е приета с Решение № 209, взето с Протокол № 8 от 22.04.2019 г. на 
Общински съвет „Марица”.  
 
 

МОТИВИ: Приемането Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество Община „Марица” се налага във връзка с дадени препоръки 
в резултат на извършен одит на кмета на Община „Марица”. 

Дадени са препоръки относно обстоятелството, че не са ефективни прилаганите 
контролни дейности в област „Приходи от наем на имущество и на земя и приходи 
от продажби на земя“ по отношение спазването на сроковете за плащане цената по 
договори за покупко-продажба на недвижими имоти, собственост на общината.  

Препоръки от извършен вътрешен одит са дадени и в насока да се разработи 
предложение за актуализиране на наредбата, като се приложи чл.8, ал.7 от ЗОС в 
състава на комисиите за провеждане на търг или конкурс.  

На следващо място със Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. на Министъра на 
земеделието, храните и горите е изменено Приложение № 1 „Опис на видовете и 
броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект, 
регистриран в Интегрирана информационна система  на БАБХ към Заповед № РД 
46-90/26.02.2016 г. на министъра на земеделието и храните, изменена със Заповед № 
РД 46-71/17.02.2017 г. на  министъра на земеделието и храните. В тази връзка е 
необходимо да се актуализира чл.121, ал.4 от наредбата в табличната част на 
приравняването на броя на различните видове и категории животни към животинска 



  

единица. Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А.Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 21 
Гласували 21 
За 21 
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 № 210 
 

Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
62858.501.4138, сграда с идент. 62858.501.4138.1 и сграда с идент. 
62858.501.4138.2, построени в имота по кадастрална карта и кадастралните 
регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

 
 ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр. Чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС 

и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ 
 

   След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот № 
62858.501.4138,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 2420,00 (две хиляди четиристотин и двадесет) лева, с ДДС, 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 2420,00 (две хиляди 
четиристотин и двадесет) лева, с ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, 
предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 62858.501.4138.1, ЗП 33 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Друг вид сграда за обитаване,  изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 891,00 (осемстотин деветдесет и 
един)  лева с ДДС и определя 891,00 (осемстотин деветдесет и един)  лева с ДДС 
като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка.  

3. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 62858.501.4138.2, ЗП 30 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Селскостопанска сграда,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив в размер 810,00 (осемстотин и десет) лева с ДДС и определя сумата 
от 810,00 (осемстотин и десет) лева с ДДС като цена за продажба на недвижимия 
имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

Общата пазарна цена за земя и сгради е в размер на 4121,00 (четири хиляди сто 
двадесет и един) лева с ДДС.    

4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 62858.501.4138, площ от 484 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и кад.регистри 
на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изп.директор на 
АГКК - София, ул. "Петър Берон", съответстващ на УПИ VІІ-501.4138 - 
жил.строителство, кв. 78 при граници и съседи: ПИ № 62858.501.4140; ПИ № 
62858.501.1212; ПИ № 62858.501.4169; ПИ № 62858.501.4139; ПИ № 



  

62858.501.4137, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3282/13.11.2018 
г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 2420,00 
(две хиляди четиристотин и двадесет) лева, с ДДС. 

 5. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 62858.501.4138.1, със застроена площ 33 кв.м., 
бр. етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска 
собственост № 3282/13.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив,  за сумата 891,00 (осемстотин деветдесет и един)   лева с ДДС. 

6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 62858.501.4138.2, със застроена площ 30 кв.м., бр. 
етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска 
собственост № 3282/13.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив,  за сумата 810,00 (осемстотин и десет) лева с ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.4138 е 1373,60 лева, за 
сграда с идентификатор 62858.501.4138.1, застр. площ 33 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване – 878,30 лева, за сграда с 
идентификатор 62858.501.4138.2, застр. площ 30 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Друг вид сграда за обитаване -   798,40 лева.  
 7. Продажбата по т.4, т.5 и т.6 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. 

8. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
9. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 

купувача на имотите по т.4, т.5 и т.6. 
10. 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: Има проявен интерес за закупуване на имотите от страна на 
купувач.Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А.Иванов 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 21 
Гласували 21 
За 21 
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 № 211 
 

Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
62858.501.4161, сграда с идент. 62858.501.4161.1, построена в имота по 
кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София. 

 
 ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр. Чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС 

и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ 
 

   След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот № 

62858.501.4161,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 3090,00 (три хиляди и деветдесет) лева, с ДДС, определена по 
реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 3090,00 (три хиляди и деветдесет) 
лева, с ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане 
въз основа на горепосочената пазарна оценка. 
2. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в имота 

сграда с идентификатор 62858.501.4161.1, ЗП 56 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Друг вид сграда за обитаване,  изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 1512,00 (хиляда петстотин и 
дванадесет) лева и определя 1512,00 (хиляда петстотин и дванадесет) лева с ДДС 
като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка.  
Общата пазарна цена за земя и сгради е в размер на 4602,00 (пет хиляди 

шестстотин седемдесет и четири)  лева с ДДС.    
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 

продажба на ПИ № 62858.501.4161 с площ 618 кв.м., трайно предназначение на 
територията "Урбанизирана", НТП "Ниско застрояване (до 10 м.)" по кад.карта и 
кад.регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобр. със Зап.№ РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изп. директор на АГКК-София, идентичен с УПИ ХI-501.4161, кв. 80, при 
граници и съседи: ПИ № 62858.501.4169; ПИ № 62858.501.4160; ПИ № 
62858.501.1212, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3304/20.11.2018 
г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 3090,00 
(три хиляди и деветдесет)  лева, с ДДС. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 

продажба на сграда с идент. 62858.501.4161.1, със застроена площ 56 кв.м., бр. 
етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта и 



  

кадастралните регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска 
собственост № 3301/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив,  за сумата 1512,00 (хиляда петстотин и дванадесет) лева с ДДС. 
Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.4161 е 1753,90 лева, за сграда с 

идентификатор 62858.501.4161.1, застр. площ 56 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Друг вид сграда за обитаване – 1490,90 лева. 
 
 5. Продажбата на имотите 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. 
6. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
7. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 

купувача на имотите по т.4, т.5 и т.6. 
8. 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: Има проявен интерес за закупуване на имотите от страна на 

купувач. Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 
 

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

/А.Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 21 
Гласували 21 
За 21 
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 № 212 
 

Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
62858.501.4163, сграда с идент. 62858.501.4163.1, построена в имота по 
кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София. 

 
 
 ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр. Чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС 

и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ 
 

   След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот № 

62858.501.4163,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 1722,00 (хиляда седемстотин двадесет и два)  лева, с ДДС, 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 1722,00 (хиляда 
седемстотин двадесет и два)  лева, с ДДС, като цена за продажба на недвижимия 
имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 
2. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в имота 

сграда с идентификатор 62858.501.4163.1, ЗП 150 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване,  изготвена от лицензиран оценител 
на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 4050,00 (четири хиляди и 
петдесет) лева с ДДС и определя 4050,00 (четири хиляди и петдесет) лева с ДДС 
като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка.  
Общата пазарна цена за земя и сгради е в размер на 5772,00 (пет хиляди 

седемстотин седемдесет и два) лева с ДДС.    
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 

продажба на ПИ № № 62858.501.4163 с площ 574 кв.м., трайно предназначение на 
територията "Урбанизирана", НТП "Ниско застрояване (до 10 м.)" по кад.карта и 
кад.регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобр. със Зап.№ РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изп. директор на АГКК-София, идентичен с УПИ ІI-501.4163, кв. 81, при 
граници и съседи: ПИ № 62858.501.4164; ПИ № 62858.501.4169; ПИ № 
62858.501.4162;  ПИ № 62858.501.1212, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 3306/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив, за сумата 1722,00 (хиляда седемстотин двадесет и два)  лева, с ДДС. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 

продажба на сграда с идент. 62858.501.4163.1, със застроена площ 150 кв.м., бр. 



  

етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска 
собственост № 3306/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив,  за сумата 4050,00 (четири хиляди и петдесет) лева с ДДС. 
Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.4163 е 1629,00 лева, за сграда с 

идентификатор 62858.501.4163.1, застр. площ 150 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване – 3992,20 лева. 
 5. Продажбата на имотите 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. 
6. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
7. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 

купувача на имотите по т.4, т.5 и т.6. 
8. 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:  Има проявен интерес за закупуване на имотите от страна на купувач. 
Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А.Иванова/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 21 
Гласували 21 
За 21 
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 № 213 
 

Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
62858.501.4164, сграда с идент. 62858.501.4164.1 и сграда с идент. 
62858.501.4164.2, построени в имота по кадастрална карта и кадастралните 
регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

 
 

 ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр. Чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС 
и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ 

 
   След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот № 

62858.501.4164,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 3125,00 (три хиляди  сто двадесет и пет), с ДДС, определена по 
реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 3125,00 (три хиляди  сто двадесет и 
пет) лева, с ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 
2. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в имота 

сграда с идентификатор 62858.501.4164.1, ЗП 76 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Друг вид сграда за обитаване,  изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 2052,00 (две хиляди петдесет и два)  
лева с ДДС и определя 2052,00 (две хиляди петдесет и два)  лева с ДДС като цена за 
продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка.  
3. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в имота 

сграда с идентификатор 62858.501.4164.2, ЗП 7 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Селскостопанска сграда,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив в размер 189,00 (сто осемдесет и девет) лева с ДДС и определя 
сумата от 189,00 (сто осемдесет и девет) лева с ДДС като цена за продажба на 
недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна 
оценка.  
Общата пазарна цена за земя и сгради е в размер на 5366,00 (пет хиляди триста 

шестдесет и шест) лева с ДДС.    
4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 

продажба на ПИ № 62858.501.4164 с площ 625 кв.м., трайно предназначение на 
територията "Урбанизирана", НТП "Ниско застрояване (до 10 м.)" по кад.карта и 
кад.регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобр. със Зап.№ РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изп. директор на АГКК-София, идентичен с УПИ III -501.4164, кв. 81, при 



  

граници и съседи: ПИ № 62858.501.4165; ПИ № 62858.501.4169; ПИ № 
62858.501.4163;  ПИ № 62858.501.1212, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 3307/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив, за сумата 3125,00 (три хиляди  сто двадесет и пет) лева, с ДДС. 
 5. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 

продажба на сграда с идент. 62858.501.4164.1, със застроена площ 76 кв.м., бр. 
етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска 
собственост № 3307/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив,  за сумата 2052,00 (две хиляди петдесет и два)  лева с ДДС. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 

продажба на сграда с идент. 62858.501.4164.2, със застроена площ 7 кв.м., бр. етажи 
1, предназначение: Селскостопанска сграда по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска 
собственост № 3307/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив,  за сумата 189,00 (сто осемдесет и девет) лева с ДДС. 
Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.4164 е 1773,80 лева, за сграда с 

идентификатор 62858.501.4164.1, застр. площ 76 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Друг вид сграда за обитаване – 2022,70 лева, за сграда с идентификатор 
62858.501.4164.2, застр. площ 7 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Селскостопанска сграда - 184,00 лева.  
7. Продажбата по т.4, т.5 и т.6 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. 
8. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
9. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 

купувача на имотите по т.4, т.5 и т.6. 
10. 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: Има проявен интерес за закупуване на имотите от страна на 
купувач. Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно.  

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

/А.Иванова/ 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 21 
Гласували 21 
За 21 
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 № 214 
Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Предоставяне на средства на кметствата второстепенни разпоредители 
с бюджет. 
 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА, чл.5, ал.2,т.9, във връзка с ал.1 от 
ЗОП  

 
   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Да се предоставят средства в размер на 8 500 лв.  на кметство Царацово – 

второстепенен разпоредител с бюджет, за извършване на външни услуги на 
територията на кметството по събаряне на опасна постройка, както и 
облагородяване на терена. 
  2. Възлага  на кмета на  кметството  посочен в  т.1 в качеството му на 
второстепенен разпоредители с бюджет и на възложител по смисъла на чл.5, ал.2, 
т.9 от ЗОП да предприеме действия по целесъобразното изразходване на  средствата 
от бюджета на община  Марица. 
 3. Задължава Кмета на общината да приведе настоящето решение в 
изпълнение, като предостави  средствата по т.1 на поименно посоченото кметство и 
да контролира тяхното целесъобразно изразходване. 
    
 

МОТИВИ: В двора на детската градина на кметство Царацово има стара 
рушаща се постройка, при която  има опасност от самосрутване. В същото време с 
премахване на опасната сграда е необходимо след извозване на строителните 
материали, терена да се почисти и обработи /да се подравни насипе с хумусна пръст 
и да се затреви/. Комисия от общината е остойностила дейностите. Ето защо, 
Общински съвет намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 215 
Взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица” за 
2019 г. 
 
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА и чл.124, ал.2  от ЗПФ. 

 
   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

1.Актуализира   бюджета   на Община „Марица”  за  2019 г., както следва: 
             / лева / 

№ 
по 

ред 

§§ 
№ д-

ст Източник на финансиране, обекти, 
наименование на разхода 

Всичко   
/лева/ 

В т. ч.      
с-но с-но държ. дофин. местни      
ЕБК ЕБК д-ти д-ти д-ти      

1 2 3 4 5 6 7 8      

   Р А З Х О Д И 0  0 0      

1 52-06 832 

"Извършване на строително 
монтажни работи/СМР/ за 
изграждане на пътища и пътна 
инфраструктура на територията на 
индустриална зона "Марица", 
разположена в община "Марица"-
строителен надзор 

 
- 5 736 

  - 5 736 

     

 
2 

 
51-00 

 
832 

Реконструкция на пътно кръстовище-
пътна връзка"Пловдив-АМ 
Тракия/възел"Запад"/" с път за 
с.Радиново и промишлено-търговска 
зона "Марица"-ПМС 
№300/13.12.2018-строителен надзор 

+2 670   +2 670 

     

3 52-06 832 

Обслужващ път по следите на 
поземлен имот с идентификатор 
78080.27.73 по плана на с.Царацово, 
представляващ продължение на 
общински път № 1, изграден с 
асфалтобетонова настилка от км 
0+000 до км 0+380 /Решение 
№789/2018 на МС/-строителен 
надзор 

+3 066   +3 066 

     
4 52-06 322 Физкултурен салон в УПИ-1-784-

училище, с.Труд-строителен надзор 
+3 480  +3 480       

5 10-98 322 Други разходи, некласифицирани в 
другите параграфи и подпараграфи 

-3 480  -3 480       
6 52-06 626 Изграждане на трафопост 

пречиствателна станция с.Маноле -50 000   -50 000      
7 10-20 626 Разходи за външни услуги +50 000   +50 000      



  

8 52-06 603 Отводняване на улици -12 108   -12 108      
 
 
 
9 52-03 311 

Сградно канализационно отклонение 
за включване на дъждовна вода от 
ЦДГ с. Царацово към съществуваща 
дъждовна канализация на 
кръстовище на ул.“Средна гора“  и 
ул.“П.Волов“, с.Царацово 

+12 108   +12 108 

     

10 01-01 431 Заплати и възнаграждения на 
персонала +6 300  +6 300       

11 05-51 431 Осигурителни вноски от 
работодателя за ДОО +1 215  +1 215       

12 00-98 998 Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи -7 515  -7 515       

 
 
  
 
МОТИВИ: С настоящата актуализация на бюджета не се променя бюджетната 
рамка. Предложени са компенсирани промени между разходни параграфи. 
Промените са свързани с проведените процедури за строителен надзор и уточнения 
размер на средствата. Вместо изграждане на трафопост за пречиствателната станция 
в с. Маноле, трябва да се заплати такса за присъединяване, което води до промяна 
на параграфа. След направено уточнение относно включването на дъждовната вода 
от ЦДГ с. Царацово към съществуващата дъждовна канализация е необходимо 
смяна на дейността и параграфа. Във връзка с увеличения брой деца и 
необходимостта от увеличаване на щатните бройки за „готвач“ в дейност „Детска 
кухня“, Общински съвет намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
Против  0 
Въздържали се 0 
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