
  

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 № 7 от 07.07.2015 г. 
 
 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 175, взето с протокол № 6 от 04.06.2015 
г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив, с което е открита процедура по 
продажба на сграда с идентификатор  № 73122.14.115.1 – частна общинска 
собственост по кадастралната карта на с. Трилистник, Община “Марица”- област 
Пловдив. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА   
 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № 175, взето с протокол № 
6 от 04.06.2015 г. съдържащо воля за продажба чрез публичен търг с явно 
наддаване на сграда с идентификатор № 73122.14.115.1, със застроена площ  158 
кв.м., с предназначение „Складова база, склад“  по кадастралната карта на 
с.Трилистник, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-14/19.02.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска 
собственост № 2474/20.05.2015 година. 

 
МОТИВИ: Във връзка с упражнявания контрол за законосъобразност върху 

решенията на Общински съвет „Марица”, областният управител на област 
Пловдив с административен център гр. Пловдив връща за ново обсъждане 
Решение № 175, взето с протокол № 5 от 12.05.2015 г., следствие на изложени 
доводи сочещи несъответствие на така взетото решение с разпоредбата на  чл. 36, 
ал.2 от Закона за общинската собствеността. Ето защо общински съвет Марица 
намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 

 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 204 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 
 

ОТНОСНО: Изразходване на средства от натрупаните отчисления по чл.20 
от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 
размера на обезпеченията  и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци, преведени от Община „Марица“за депонирани отпадъци  на Депо за 
неопасни отпадъци в с. Шишманци. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1,  т.23, и ал.2 от ЗМСМА, чл.24  и чл. 25 от 

Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне 
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци, издадена от Министъра на околната среда и водите, чл. 60, ал. 1 от 
АПК. 

  
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 
1. Одобрява изразходването на средствата от натрупаните отчисления по  

чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. преведени от Община «Марица» за 
депонирани отпадъци на Депо за неопасни отпадъци в с. Шишманци, за периода 
м. февруари – м. май 2015 г. в размер на 10 438,85 лв.,  за изграждане на обект 
„Депо за неопасни отпадъци, с. Шишманци, община Раковски – етап ІІ” и 
упълномощава Кмета на Община «Марица» да гласува на Общото събрание на 
Регионално сдружение – Шишманци в съответствие с настоящото решение. 
 2. Възлага на Кмета на Община «Марица» изпълнението на настоящото 
решение. 
 3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение с цел защита 
на обществения интерес, засягащ значителна част от дейността на Община 
„Марица“. 
 

МОТИВИ: С цел оптимизиране и подобряване организацията по 
управление на битовите отпадъци на територията на Община „Марица“ през 2015 
година, беше извършен анализ  на дейностите за 2014 година.  

Направените разчети и констатации показаха, че транспортиране на 
битовите отпадъци от района - Скутаре, Рогош, Трилистник, Маноле, Манолско 
Конаре и Ясно поле за предаване и последващо третиране на Депо за неопасни 
отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ – с. 
Шишманци, община Раковски  през 2015 година е по - ефективно, целесъобразно 



  

и законосъобразно, спрямо транспортирането им за предаване и депониране на 
Регионално депо за неопасни отпадъци, в землището на с. Цалапица. Ето защо 
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

  
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 205 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за 
управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на Община 
„Марица”-област Пловдив за 2015 година” 

 
ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 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 управление и 
разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на Община „Марица”-
област Пловдив за 2015 година”, както следва:  
 
 1. В раздел  „ІII.  Постъпили предложения от кметски съвети, кметове 
на населени  места и общинска администрация за започване на процедура за 
продажба  по чл.35 от ЗОС.“ 
 
За с. Бенковски 
ПИ 37.15  НТП „Нива“ 
ПИ 4.69 НТП Овощна градина – 2 000 кв.м.  
За с. Царацово 
ПИ 35.9  НТП „Нива“ 
 За с. Скутаре 
ПИ 502.1730  НТП „Ниско застрояване (до 10 м.)“  – 685 кв. м. 
За с. Костиево 
ПИ 502.945  НТП „Ниско застрояване (до 10 м.)“  – 776 кв. м. 
            2. В раздел  „ІV.  Продажба на имоти частна общинска собственост на 
собственика на законно построена върху нея сграда без търг или конкурс по 
ред, определен в наредбата по реда на чл.35, ал3 от ЗОС. 
 
За с. Ясно поле 
ПИ 502.45  НТП „Ниско застрояване (до 10 м.)“  – 956 кв. м.  -  Тодорка Георгиева 
Ганева 

 
В раздел: 



  

VІІІ. Свободни общински имоти за отдаване под наем/аренда на имоти, 
общинска собственост  
Частна общинска собственост: 
 
За с. Динк се добавя: 
Нов номер по КК-21169.96 – площ – 5994.96 кв.м. – НПТ - нива –местност 
„Селската градина“ 
 
За с. Царацово се добавя: 
Нов номер по КК-78080.94.225 –площ -2025.10 кв.м - НТП – нива - местност 
„Лисичи могили“ 
 

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  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 206 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Актуализация и изменение на “Тарифа за началния размер на 
наема за помещения и терени общинска собственост по категория на населените 
места в община Марица, област Пловдив”, представляваща Приложение №1 към 
Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и 
терени общинска собственост на община Марица.  

ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във вр. с чл. 14, ал. 8 от ЗОС, чл. 51б 
от ЗФВС. 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
I. Общински съвет „Марица” дава съгласие да се актуализирa и измени в 

“Тарифата за определяне началния размер на наемните цени за помещения и 
терени общинска собственост на oбщина “Марица” – област Пловдив, както 
следва: 
            В раздел V „Други“, т. 13 „Спортен тотализатор“ се променя цената, а 
именно: в графа № 3 – 1.30 лв., в графа № 4 - 1.20 лв., в графа № 5 - 1.10 лв., в 
графа № 6 – 1.30 лв., в графа № 7 – 1.20 лв., в графа № 8 – 1.10 лв., в графа № 9 – 
1.30 лв., в графа № 10 – 1.20 лв. и в графа № 11 – 1.10 лв. Цените по горе са без 
ДДС. 

II. Общински съвет „Марица” приема предложената актуализация и 
изменение на  Тарифата, представляваща Приложение № 1 към Методиката. 

МОТИВИ: Поради рязкото намаляване на постъпленията от тото-
пунктовете, обектите им стават нерентабилни. При създадената ситуация, ДП 
„Български спортен тотализатор“ ще е принуден да затвори и ликвидира тото-
пунктовете на територията на община „Марица“ С оглед обстоятелстово, че в 
горецитираното решение има утвърдена разценка за размера на годишния наем за 
такъв вид дейност е налице необходимост от изменение. Ето защо Общински 
съвет Марица намира решението за целесъобразно. 
 ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 207 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 135, взето с протокол № 5 от 

27.05.2014 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив. 
 

 ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 

1. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 135, взето с протокол 
№ 7 от 31.08.2009 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив, както следва:    

Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        
 „1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, 

изготвена от лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в 
размер 3 521,00 лева, (три хиляди и петстотин двадесет и един лева, по 7,00 
лв/кв.м., без ДДС)., определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 3 521,00 
лева, (три хиляди и петстотин двадесет и един лева, по 7,00 лв/кв.м., без 
ДДС). като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз 
основа на горепосочената пазарна оценка.“ 

 Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:                                                                        
  „2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 

извърши продажба на поземлен имот № 87669.502.550 с площ 503 кв.м., с трайно 
предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване (до 
10м)" по кадастрална карта на с. Ясно поле, област Пловдив, одобрена със 
Заповед № РД-18-63/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
изм. със Заповед № КД-14-16-1325/08.08.2013 г. на Началника на СГКК-Пловдив, 
при граници и съседи: ПИ № 87669.502.273, ПИ № 87669.502.551, ПИ № 
87669.502.528, ПИ № 87669.502.524 и ПИ № 87669.502.271, актуван като частна 
общинска собственост с Акт за общинска собственост  2081/16.09.2013 година за 
сумата 3 521,00 лева, (три хиляди и петстотин двадесет и един лева, по 7,00 
лв/кв.м., без ДДС). 
 
 

МОТИВИ: Решението е взето 2014 година. На обявения търг не се явяват 
купувачи и сега отново е направено  предложение до общинска администрация 
да се открие отново процедурата за продажба с предложение пазарната цена на 



  

имота да бъде актуализирана и променена. Ето защо Общински съвет Марица 
намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 208 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 146, взето с протокол № 5 от 12.05.2015 г. 
на Общински съвет „Марица“- област Пловдив. 
 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 50 и  164, 
ал. 1 във връзка  с чл. 140, т. 2 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” изменя свое Решение № 146, взето с протокол № 5 
от 12.05.2015 г. по точки І., ІІІ. и ІV., което придобива следното съдържание: 

-  Точка І (първа) придобива следното съдържание: 

 Общински съвет “Марица”, Област Пловдив дава съгласие да се отдадат  
под наем за срок от 10 /десет/ години за извършване на здравни услуги – 
индивидуална специализирана медицинска помощ по детски болести - следните 
самостоятелни обекти, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите 
самостоятелни обекти, както следва: 

- Самостоятелен обект  с идентификатор № 66915.502.479.1.1, с площ от 
10.00 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №№ 
66915.502.479.1.3, 66915.502.479.1.4 и 66915.502.479.1.2,  под обекта: няма, над 
обекта: няма.  

- Самостоятелен обект  с идентификатор № 66915.502.479.1.9, с площ от 
15.00 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори 
№№66915.502.479.1.7, № 66915.502.479.1.10 и № 66915.502.479.1.8,  под обекта: 
няма, над обекта: няма.  

Самостоятелните обекти се намират в сграда с идентификатор № 
66915.502.479.1, построена в поземлен имот с идентификатор № 66915.502.479, с 
административен адрес: с. Скутаре, п. к. 4134, ул. Св.Св. Кирил и Методий,  № 
11,  ет. 1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, община 
Марица, област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-36/06.03.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани като публична общинска 
собственост с Акт за ПОС № 0638-14/15.05.2008 г., надлежно вписан в Службата 



  

по вписванията. 
Самостоятелните обекти са с обща площ на наемане: 25.00 кв.м.  и целта на 

отдаването им под наем е използването им за здравни услуги – индивидуална 
специализирана медицинска помощ по детски болести. 

- Точка ІII. (трета) придобива следното съдържание: 

  – Описаните по т.1. самостоятелни обекти се отдават под наем, при условие, 
че се ползват единствено за целта, за която са предоставени, а именно за лекарски 
кабинет по детски болести, като собствеността им не може да бъде придобивана 
по давност или по друг начин, не могат да се преотстъпват  за ползване, да се 
ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се 
пренаемат. Поддържането и текущите ремонти на отдадените под наем описани в 
т. І самостоятелни обекти  се извършват от лицето, на което са предоставени, с 
грижата на добрия стопанин. Ако самостоятелните обекти по т. І не се използват 
за това, за което са отдадени под наем, наемното отношение да бъде прекратено; 
 – Кандидатите за участие да притежават образователно - квалификационна 
степен ”Магистър по медицина“ , както и документ за придобита специалност 
„Детски болести“.  
 – Да не са с отнети права, да упражняват медицинска професия в Република 
България и да нямат финансови задължения към община Марица към датата на 
конкурса; 
 – Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да сключат такъв 
в 30-дневен срок след подписване на договор за наем; 

– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на 
самостоятелните обекти; 

 – Документи за допускане до участие в конкурса:  
  1. Заверено копие от документ за регистрация или единен 

идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато 
участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен 
ЕИК, участниците в процедурата, прилагат в офертата си освен документа за 
регистрация и удостоверение за актуално състояние. 

  2. Заверено копие от документ за самоличност на представителя на 
юридическото лице или едноличния търговец, когато участникът е юридическо 
лице или едноличен търговец. 
  3. Заверено копие от Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса 

на вписани обстоятелства – несъстоятелност и ликвидация, когато участникът е 
юридическо лице или едноличен търговец. 

   4. Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурс, ведно с 
упълномощаване за сключване на договор (ако е необходимо), когато участникът 
се представлява от лице, различно от лицата, имащи право на представителство, 
съгласно документите му за регистрация. 

 5. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, съдържащо 
воля за наемане на имота. 
  6. Удостоверение от банка с посочена банкова сметка  за възстановяване на 

внесените гаранции за участие на нерегистрираните в конкурса кандидати и на 
неспечелилите конкурса участници  /оригинал /. 



  

   7. Заверено копие на Удостоверение от Национална агенция по приходите 
за наличието или липсата на задължения към държавата. 

  8. Заверени копия на Удостоверения за наличието или липсата на 
задължения към: 
 - общината по седалище и адрес на управление на юридическото лице; 

- и към Община „Марица”. 
9. Документ в оригинал / квитанция / за внесена гаранция за участие. 
10. Заверено копие от документ за закупена конкурсна документация. 
11. Декларация по образец за запознат/а и съгласие: 

  - с условията на конкурсната документация за провеждане и участие в 
конкурса ; 

  - с клаузите за приложения в конкурсната документация проект на договор 
за отдаване под наем на имот – общинска собственост.   
  12. Заверено копие от диплома за завършено висше образование със степен 
“Магистър по медицина” на управителя/участника, както и документ за 
придобита специалност „Детски болести“.  

  13. Заверено копие от Удостоверение от Български лекарски съюз, че 
управителя/участника не е с отнети права да упражнява медицинска професия в 
Република България. 

  14. Ценово предложение ( оферта) за месечна наемна цена. 
 

   15. Заверено копие от трудова книжка и/или заверено копие от 
осигурителна книжка и/или удостоверение образец УП-3, удостоверяващи трудов 
стаж на управителя/ участника, съгласно критерии /К2 и К3/ посочен в правилата 
за провеждане на  публичен конкурс. 

-  Кабинетите да работят целогодишно. 
-Точка ІV. (четвърта) придобива следното съдържание: 

К1 – Договор с НЗОК:  
- Със сключен договор с НЗОК – 10 точки; 
- Без сключен договор с НЗОК – 0 точки; 
К2 – Професионален опит на участника като „Магистър – лекар“ 
-   От 0 до 1 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки; 
-   От 1 до 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки; 
-   Над 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки; 
К3 – Професионален опит на кандидата, притежаващ документ за 
придобита специалност „Детски болести”  
- От 0 до 1 година стаж, като специалист по детски болести към момента на 
подаване на офертата – 5 точки; 
-  От 1 до 2 години стаж, като специалист по детски болести към момента на 
подаване на офертата – 10 точки; 
-   Над 2 години стаж като специалист по детски болести към момента на 
подаване на офертата – 15 точки; 
К4 – Предложена месечна наемна цена: 
-   Най-висока предложена месечна наемна цена – 20 точки; 
-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена до 10%  – 15 

точки; 



  

-  По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 10% – 10 
точки; 

-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 20%  - 5 
точки; 

Комплексна оценка: 
К = К1+ К2 +К3+К4 
При равен брой точки, превес ще имат точките от критерий К4 – 

предложена месечна наемна цена. 
V. Гаранция за участие - 30% от  началната конкурсна месечна  наемна 

цена.           
VІ. Възлага на Кмета на община „Марица“ и го упълномощава да 

предприеме необходимите действия за откриване и провеждане на процедура за 
отдаване под наем на описаните в т. І  самостоятелни обекти,  чрез публично 
оповестен конкурс при условията на т. І, II, ІІІ, ІV и V  от настоящото решение, 
при стриктно спазване правилата на Глава Шеста Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община „Марица”, да 
организира и проведе конкурса за отдаване под наем и сключи наемния договор, 
съобразно действащото законодателство. 

 
МОТИВИ: Във връзка с нуждата на жителите на с. Скутаре от детски 

кабинет, поради това, че такъв няма. Ето защо Общински съвет Марица намира 
решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 209 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от  10 
/десет/ години на самостоятелни обекти - части от нежилищна сграда в с. 
Войсил, община “Марица” – област Пловдив, с цел осъществяване на здравни 
услуги. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 50 и  164, ал. 1 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица”. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
І. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив дава съгласие да се отдадат  

под наем за срок от 10 /десет/ години за извършване на здравни услуги - 
индивидуална практика за първична помощ по медицина – следните 
самостоятелни обекти, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите 
помещения, както следва: 

- Самостоятелен обект с идентификатор № 12019.501.341.1.10, с площ от 
13.00 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №№ 
12019.501.341.1.9; 12019.501.341.1.15; 12019.501.341.1.11, под обекта: няма, над 
обекта: № 12019.501.341.1.5. 

- Самостоятелен обект с идентификатор № 12019.501.341.1.8, с площ от 
22.20 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №№ 
12019.501.341.1.1; 12019.501.341.1.15; 12019.501.341.1.9, под обекта: няма, над 
обекта: № 12019.501.341.1.5. 

Самостоятелните обекти се намират в сграда с идентификатор № 
12019.501.341.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 12019.501.341, 
с административен адрес на имота: с.Войсил, п.к.4203, ул. 5-та, № 1, ет. 1, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил, Община “Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-83/05.12.2007 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – София, актувани като публична общинска собственост с Акт 
за ПОС № 7 от 06.03.2001 г., надлежно вписан в Службата по вписванията. 

Самостоятелните обекти са с обща площ за наемане 35.20 кв.м. и целта на 
отдаването им под наем е използването им за здравни услуги –  индивидуална 
практика за първична помощ по медицина. 



  

ІІ. Отдаването под наем на описаните в т. І. самостоятелни обекти да се 
извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс. 

Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне 
на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска 
собственост на Община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е 
2.50 /два лева и петдесет стотинки/ лева на кв.м. без ДДС или 88.00 лв. /осемдесет 
и осем лева /  без ДДС за 35.20 кв.м.  

ІІІ.Специфични условия  на конкурса:  
– Описаните в т. І самостоятелни обекти се отдават под наем, при условие, 

че се ползват единствено за целта, за която са предоставени, а именно за лекарски 
кабинети, като собствеността им не може да бъде придобивана по давност или по 
друг начин, не могат да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по 
договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат. Поддържането 
и текущите ремонти на отдадените под наем описани в т. І самостоятелни обекти 
се извършва от лицето, на което са предоставени, с грижата на добрия стопанин. 
Ако самостоятелните обекти по т. І не се използват за това, за което са отдадени 
под наем, наемното отношение да бъде прекратено; 

– Кандидатите за участие да притежават образователно-квалификационна 
степен ”Магистър по медицина“. Да не са с отнети права, да упражняват 
медицинска професия в Република България и да нямат финансови задължения 
към Община „Марица” към датата на конкурса; 
 – Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да сключат 
такъв в 30-дневен срок след подписване на договор за наем; 

– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на 
самостоятелните обекти; 
 – Документи за допускане до участие в конкурса:  

1. Заверено копие от документ за регистрация или единен 
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато 
участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен 
ЕИК, участниците в процедурата, прилагат в офертата си освен документа за 
регистрация и удостоверение за актуално състояние. 

2. Заверено копие от документ за самоличност на представителя на 
юридическото лице или едноличния търговец, когато участникът е юридическо 
лице или едноличен търговец. 

3. Заверено копие от Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса 
на вписани обстоятелства – несъстоятелност и ликвидация, когато участникът е 
юридическо лице или едноличен търговец. 

4. Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурс, ведно с 
упълномощаване за сключване на договор (ако е необходимо), когато участникът 
се представлява от лице, различно от лицата, имащи право на представителство, 
съгласно документите му за регистрация. 

5. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, съдържащо 
воля за наемане на имота. 

6. Удостоверение от банка с посочена банкова сметка  за възстановяване на 
внесените гаранции за участие на нерегистрираните в конкурса кандидати и на 



  

неспечелилите конкурса участници /оригинал/. 
7. Заверено копие на Удостоверение от Национална агенция по приходите 

за наличието или липсата на задължения към държавата. 
8. Заверени копия на Удостоверения за наличието или липсата на 

задължения към: 
- общината по седалище и адрес на управление на юридическото лице или по 
постоянен адрес на физическото лице; 
- и към Община „Марица”. 

9. Документ в оригинал /квитанция/ за внесена гаранция за участие. 
10. Заверено копие от документ за закупена конкурсна документация. 
11. Декларация по образец за запознат/а и съгласие: 
- с условията на конкурсната документация за провеждане и участие в 

конкурса ; 
- с клаузите за приложения в конкурсната документация проект на договор за 
отдаване под наем на помещение – общинска собственост   

12. Заверено копие от диплома за завършено висше образование със степен 
“Магистър по медицина” на управителя/участника.    

13. Заверено копие от Удостоверение от Български лекарски съюз, че 
управителя/участника не е с отнети права да упражнява медицинска професия в 
Република България. 

14. Заверено копие от трудова книжка и/или заверено копие от 
осигурителна книжка и/или удостоверение образец УП-3, удостоверяващи трудов 
стаж на управителя/ участника, съгласно критерий /К2/ посочен в правилата за 
провеждане на  публичен конкурс. 

-  Кабинетите да работят целогодишно. 
ІV. Критерии  за оценяване на кандидатите: 
К1 – Договор с НЗОК:  
- Със сключен договор с НЗОК – 10 точки; 
- Без сключен договор с НЗОК – 0 точки; 
К2 – Професионален опит на участника:  
-   От 0 до 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки; 
-   Над 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки; 
К3 – Предложена месечна наемна цена: 
-   Най-висока предложена месечна наемна цена – 20 точки; 
-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена до 10%  – 15 

точки; 
-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 10% – 10 

точки; 
-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 20%  - 5 

точки; 
Комплексна оценка: 
К = К1+ К2 +К3 
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които най – 

пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1и К3. 
V. Гаранция за участие - 30% от  началната конкурсна месечна  наемна 

цена.           



  

VІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 
предприеме необходимите действия за откриване и провеждане на процедура за 
отдаване под наем на описаните в т. І  самостоятелни обекти, чрез публично 
оповестен конкурс при условията на т. І, ІІ, ІІІ, ІV и V от настоящото решение, 
при стриктно спазване правилата на Глава Шеста от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, да 
организира и проведе конкурса за отдаване под наем и сключи наемния договор, 
съобразно действащото законодателство. 

 
МОТИВИ: Във връзка с нуждата на населението на с. Войсил от лекарски  

кабинет в селото Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 210 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за дарение в полза на ПЛОВДИВСКА 
МИТРОПОЛИЯ – ЕПАРХИЯ ПЛОВДИВ БУЛСТАТ 115601125, със седалище: гр. 
Пловдив, ул. Станислав Доспевски” № 14, представлявана от Митрополит 
Николай Методиев Севастиянов на имот, частна общинска собственост, 
представляващ ПИ № 11845.62.26 и построената в имота култова, религиозна 
сграда – православен параклис, представляващ ПИ № 11845.62.26.1 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, област 
Пловдив. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, по реда на чл.8, ал.1, чл.35, ал.5 

от Закона за общинската собственост и чл.85 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – 
област Пловдив 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
І. Разрешава да се дари в полза на ПЛОВДИВСКА МИТРОПОЛИЯ – 

ЕПАРХИЯ ПЛОВДИВ БУЛСТАТ 115601125, със седалище: гр. Пловдив, ул. 
Станислав Доспевски” № 14, приедставлявана от Митрополит Николай Методиев 
Севастиянов следния недвижим  имот, частна общинска собственост, 
представляващ  

Поземлен имот с идентификатор №11845.62.26 (едно едно осем четири пет 
точка шест две точка две шест) с площ  600 (шестстотин) кв. м., трайно 
предназначение на територията "Земеделска", НТП "За култова, религиозна 
сграда, комплекс", местност "Владимиров чифлик" по кадастрална карта и 
кадастрални регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със Заповед 
№ РД-18-99/12.11.2008 г. на Изп. директор на АГКК-София, изм. със Заповед № 
КД-14-16-5935/30.04.2014 г. на Началника на СГКК-Пловдив. Актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 2275/01.07.2014 година, вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив                        

Сграда с идентификатор №11845.62.26.1 (едно едно осем четири пет точка 
шест две точка две шест точка едно), култова религиозна сграда – православен 
параклис, със застроена площ 39 кв.м, актувани с Акт за частна общинска 
собственост № 2475/28.05.2015 година, вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив. 

ІІ. Разноските по процедурата за дарението и всички дължими такси да 
бъдат заплатени от надарения. 

ІІІ. Дарението да се ползва за нуждите на Пловдивската Митрополия. 



  

IV. Възлага на кмета на общината да извърши всички правни и фактически 
действия по даряването на имота по т.І, съобразно действащото 
законодателство. 
 

МОТИВИ: В землището на с. Войводиново, област Пловдив, в местността 
„Владимиров чифлик” съществува от старо време изворче с целебна вода. През 
периода 1968 – 1970 г. е построена сграда – параклис с площ около 35 кв. м.Ето 
защо Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 
С Решение № 342, взето с протокол № 15/17.12.2013 г.  Общински съвет 
"Марица" - Пловдив,  е дал съгласие за разделяне на ПИ № 11845.62.15 с НТП 
"Дере", в следствие на което се образуват три нови имота с идентификатори: ПИ 
№ 11845.62.25; ПИ № 11845.62.26 и ПИ № 11845.62.27.   

Със Заповед № РД-09-1287/26.11.2014 г. на Кмета на Община "Марица" - 
област Пловдив е одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ №11845.62.26 и образуване на УПИ 
62.26-православен параклис (аязмо) в землището на с. Войводиново. 
          В общинска администрация е постъпил Протокол № 29 от 17.06.2015 г. от 
заседание на Кметски съвет при кметство с. Войводиново, Община „Марица”, 
област Пловдив за взето решение, изразяващо се в съгласие за даряване на 
култовата религиозна сграда – параклис и прилежащия й поземлен имот на 
Пловдивска света митрополия. Ето защо Общински съвет Марица намира 
решението за целесъобразно. 
           
 
 
  
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 211 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
87669.502.551 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Ясно 
поле, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

ЗОС и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ 
 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 87669.502.551  с площ  336 кв.м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта на с. Ясно поле, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-63/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, изм. със Заповед № КД-14-16-1325/08.08.2013 г. на Началника на 
СГКК-Пловдив, при граници и съседи: ПИ № 87669.502.273, ПИ № 
87669.502.529, ПИ № 87669.502.528, ПИ № 87669.502.550 и ПИ № 87669.502.271, 
актуван като частна общинска собственост с Акт за общинска собственост № 
2082/16.09.2013 година. 

2. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена за продажба на 
поземлен имот № 87669.502.551 с площ 336 кв.м., с трайно предназначение на 
територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване (до 10м)" по 
кадастрална карта на с. Ясно поле, област Пловдив, одобрена със Заповед № 
РД-18-63/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изм. със 
Заповед № КД-14-16-1325/08.08.2013 г. на Началника на СГКК-Пловдив в 
размер 2 352,00 лева, без ДДС (две хиляди триста петдесет и два лева без ДДС), 
по 7,00 лв/кв.м. без ДДС), въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на 
чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив, която към месец юни 2015 г. е в размер на 2 352,00 лева, без ДДС (две 
хиляди триста петдесет и два лева без ДДС), по 7,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на поземлен имот № 87669.502.551 е 842,70 лева 
(осемстотин четиридесет и два лева и 70 ст.).  

3. Продажбата на поземления имот по т. 1 да се извърши съгласно чл.78, 
ал.1 и 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 



  

2 352,00 лева, без ДДС (две хиляди триста петдесет и два лева без ДДС), по 7,00 
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, такси и ДДС се 

дължат от купувача за гореописания поземлен имот в т.1. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 

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

 
МОТИВИ: Има проявен интерес за закупуване на имота от страна на 

купувач и с оглед осигуряване на приходната част на бюджета на Община 
„Марица”-област Пловдив, Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 212 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот № 
66915.5.141, частна общинска собственост на Община „Марица” - област Пловдив 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Скутаре, област Пловдив. 

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

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши  

 
продажба на поземлен имот № 66915.5.141, с площ от 1953 кв.м., с трайно 
предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Изоставена орна земя“ в местността „Къчкъница“, при граници и съседи: ПИ № 
66915.5.46; ПИ № 66915.5.142; ПИ № 66915.5.105; ПИ № 66915.5.52; ПИ № 
66915.5.44; ПИ № 66915.5.48 и ПИ № 66915.5.104 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК, изменена със Заповед № КД-14-16-1401 от 26.08.2013 г. на Началника на 
СГКК-гр. Пловдив, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 2240 от 
11.04.2014 година. 

2. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена за продажба на 
поземлен имот № 66915.5.141, с площ от 1953 кв.м., с трайно предназначение 
на територията„Земеделска” и с начин на трайно ползване  „Изоставена орна 
земя” в местността „Къчкъница“ по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
последно изменение със Заповед № КД-14-16-1401 от 26.08.2013 г. на 
Началника на СГКК-гр. Пловдив в размер 940,00 (деветстотин и четиридесет) 
лева, по 480 лв/дка.), въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, 
ал.3 от ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, която 
към месец юни 2015 г. е в размер на 940,00 (деветстотин и четиридесет) лева, 
по 480 лв/дка.). 

Данъчната оценка на поземлен имот № 66915.5.141 е 226,70 (двеста 
двадесет и шест лева и 70 ст) лева. 



  

3. Продажбата на поземления имот по т. 1 да се извърши съгласно чл.78, 
ал.1 и 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 940,00 (деветстотин и четиридесет) лева, по 480 
лв/дка.) в съответствие с т.2.  

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

от купувача за гореописания поземлен имот в т.1. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 

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

 
МОТИВИ: Има проявен интерес за закупуване на имота от страна на 

купувач и с цел осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване 
финансирането на голяма част от общинските дейности и съответното населено 
място.Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 1 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 213 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
17806.501.1654 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Граф Игнатиево, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 17806.501.1654 с площ  500 кв.м. с 
трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско застрояване" 
по кадастрална карта на с.Граф Игнатиево, област Пловдив, одобрена със 
Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
изменена със Заповед № КД-14-16-88/20.01.2012 г. на Началника на СГКК-
Пловдив, съответстващ на УПИ ІІІ-501.1654-жилищно застрояване, кв.90, при 
граници ПИ № 17806.501.1208; ПИ № 17806.501.1658; ПИ № 17806.501.1655 и 
ПИ № 17806.501.1257, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1837/19.03.2012 година. 

2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена за 
продажба на поземлен имот № 17806.501.1654 с площ  500 кв.м. с трайно 
предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско застрояване" по 
кадастрална карта на с.Граф Игнатиево, област Пловдив, одобрена със Заповед 
№ РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменена 
със Заповед № КД-14-16-88/20.01.2012 г. на Началника на СГКК-Пловдив в 
размер 10 500,00лева, без ДДС (десет хиляди и петстотин лева без ДДС), по 
21 лв/кв.м. без ДДС), въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, 
ал.3 от ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, която 
към месец юни 2015 г. е в размер на 10 500,00лева, без ДДС (десет хиляди и 
петстотин лева без ДДС), по 21 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на поземлен имот № 17806.501.1654 е 1 870,50 (хиляда 
осемстотин и седемдесет лева и 50 ст.) лева. 

3. Продажбата на поземления имот по т. 1 да се извърши съгласно чл.78, 
ал.1 и 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 10 500,00лева, без ДДС (десет хиляди и петстотин 
лева без ДДС), по 21 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, такси и ДДС се 

дължат от купувача за гореописания поземлен имот в т.1. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 

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

 
МОТИВИ: Има проявен интерес за закупуване на имота от страна на 

купувач и с оглед осигуряване на приходната част на бюджета на Община 
„Марица”-област Пловдив.Ето защо, Общински съвет Марица намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 214 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот № 
03839.37.15, частна общинска собственост на Община „Марица” - област Пловдив 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Бенковски, област 
Пловдив. 

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

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

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 03839.37.15 с площ от 3 246 кв.м., с 
трайно предназначение на територията „Земеделска” и с начин на трайно 
ползване  „Нива” в местността „Стар Беглик“, при граници и съседи: ПИ № 
03839.37.51; ПИ № 03839.37.50; ПИ № 03839.37.16; ПИ № 03839.37.40; ПИ № 
03839.37.34;ПИ № 03839.37.19 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, изготвен Акт № 
0467-01 от 23.03.2007 г. за частна общинска собственост. 
           2. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена за продажба на 
поземлен имот № 03839.37.15 с площ от 3 246 кв.м., с трайно предназначение на 
територията „Земеделска” и с начин на трайно ползване  „Нива” в местността 
„Стар Беглик“ 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 в размер 19 476,00 
(деветнадесет хиляди  четиристотин седемдесет и шест) лева, по 6,00 лв/кв. 
м.), въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от 
независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, която към месец юни 
2015 г. е в размер на 19 476,00 (деветнадесет хиляди  четиристотин седемдесет 
и шест) лева, по 6,00 лв/кв. м.). 

Данъчната оценка на поземлен имот № 03839.37.15 е 365,80 (триста 
шестдесет и пет лева и осемдесет стотинки) лева. 

3. Продажбата на поземления имот по т. 1 да се извърши съгласно чл.78, 
ал.1 и 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 19 476,00 (деветнадесет хиляди  четиристотин 
седемдесет и шест) лева, по 6,00 лв/кв. м.) в съответствие с т.2.  

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



  

5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача за гореописания поземлен имот в т.1. 

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

 
МОТИВИ: С цел осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване 
финансирането на голяма част от общинските дейности и съответното населено 
място.Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 1 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 215 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на недвижими вещи 

(тополи)– частна общинска собственост, попадащи в обект: отдел 160, подотдел 
160, част от „в“ с обща площ на частта от 60.000 дка и  отдел 161, подотдели 161, 
част от „г“ и част от „д“ с обща площ на частите от 22.000 дка, представляващи 
част с обща площ от 82.000 дка от поземлен имот № 47086.65.2 с начин на трайно 
ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”– частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” – 
област Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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

ЗОС, вр. с чл.115, ал.1, т.1; чл. 118, ал.1 и чл. 119 от Наредбата за реда за 
управление на горските територии общинска собственост на Община „Марица”, 
Глава шеста „Продажба на дървесина и недървесни горски продукти“, Раздел І 
Продажба на дървесина. 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
1. Общински съвет “Марица”- област Пловдив дава съгласие да се 

започне процедура по извършване на 100 % гола сеч на тополово насаждение, 
състоящо се от: 

- 974 /деветстотин седемдесет и четири/ броя тополи с общо прогнозно 
количество от 882.41 /осемстотин осемдесет и два куб.м. и четиридесет и един 
куб. см./, попадащи в обект: отдел 160, подотдел 160, част от „в“ с обща площ 
на частта от 60.000 дка; 

- 392 /триста деветдесет и два/ броя тополи с общо прогнозно количество 
от 541.19 /петстотин четиридесет и един куб.м. и деветнадесет куб. см./, 
попадащи в обект: отдел 161, подотдели 161, част от „г“ и част от „д“ с обща 
площ на частите от 22.000 дка, отделите и подотделите представляващи част от 
поземлен имот  № 47086.65.2, с обща площ на поземления имот от 556,327 дка, 
с трайно предназначение на територията „Горска”, начин на трайно ползване 
„Друг вид дървопроизводителна гора”, адрес на поземления имот: с. Маноле, 
местност Мерич орман при граници и съседи на имота: ПИ № 47086.22.233; ПИ 
№ 47086.65.1; ПИ № 47086.52.324; ПИ № 47086.50.124; ПИ № 47086.608.7; ПИ 
№ 47086.61.3; ПИ № 47086.61.4; ПИ № 47086.61.5; ПИ № 47086.61.2; ПИ № 
47086.61.1; ПИ № 47086.61.6; ПИ № 47086.608.5; ПИ № 47086.22.113; ПИ № 
47086.22.205 и ПИ № 47086.22.224 по кадастралната карта и кадастралните 



  

регистри на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – 
София, актуван с акт за частна общинска собственост                      № 
2209/19.02.2014 г. и предварителна продажба на добитото количество дървен 
материал от  маркираните през 2015 г. тополи в стоящо положение и 
сортиментирани със сортиментни ведомости от 08.06.2015 г. и от 14.06.2015 г. 
за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб. 
м.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема и утвърждава общата 
начална тръжна цена за предварителна продажба чрез публичен търг с явно 
наддаване на добитото количество дървен материал от маркираните през 2015 г. в 
стоящо положение и сортиментирани със сортиментни ведомости от 08.06.2015 г. 
и от 14.06.2015 г. тополи по т. 1., в  размер на 45133.92 лева без ДДС  
/четиридесет и пет хиляди сто тридесет и три лева и деветдесет и две стотинки без 
ДДС/. По силата на чл.2, т.1; чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от ЗДДС, доставката на 
стоки се облага с данък върху добавената стойност.  

Общата начална тръжна цена за предварителна продажба на добитото 
количество дървен материал от маркираните през 2015 г. в стоящо положение и 
сортиментирани със сортиментни ведомости от 08.06.2015 г. и от 14.06.2015 г. 
тополи по т. 1. е образувана, като съгласно чл. 15, ал. 2, т. 3 от Наредбата за 
реда за управление на горските територии общинска собственост на Община 
„Марица” цените по сортименти са съобразени с цените за продажба на 
дървесина и недървесни продукти на Търговско преприятие „Държавно горско 
стопанство-Пловдив”, както следва: 

 

Обект  /Отдел/Подотдел/Сортимент   Дървесен 
вид 

Количество 

Цена за 
продажба 

Обща 
стойност   

на корен  без ДДС       

без ДДС   /к. 3 по к. 4/ 

куб.м. лв./куб.м. лв. 
к.1 к.2 к.3 к.4 к.5 

Обект: отдел 160, подотдел 160, част от „в“ с обща площ 
на частта от 60.000 дка и отдел 161, подотдели 161, част 
от „г“ и част от „д“ с обща площ на частите от 22.000 
дка, представляващи част от поземлен имот                № 

47086.65.2 

  1423.6 31.70407 45133.92 

Обект: отдел 160, подотдел 160, част от „в“ с обща площ 
на частта от 60.000 дка, представляващ част от поземлен 

имот  № 47086.65.2 
      27489.49 

Подотдел -160, част „в”     882.41 31.15274  
27489.49 

МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ   882.41 31.15274 27489.49 

Едра   508.47 36.58288 18601.30 

Трупи от 30 до 49 см И-214 150.8 40.1 6047.08 



  

Трупи от 18 до 29 см И-214 357.67 35.1 12554.22 
Средна    124.58 27.44990 3419.71 

Трупи от 15 до 17 см И-214 58.55 30.1 1762.36 

Технологична дървесина И-214 66.03 25.1 1657.35 
Дребна   56.83 25.10 1426.43 

Технологична дървесина И-214 56.83 25.1 1426.43 
Дърва   192.53 20.99438 4042.05 

ОЗМ И-214 89.73 37.6 3373.85 

Дърва за огрев И-214 102.8 6.5 668.20 

Общо за подотдел – 160, част „в”     882.41 31.15274 27489.49 

Обект: отдел 161, подотдели 161, част от „г“ и част от 
„д“ с обща площ на частите от 22.000 дка, 

представляващи част от поземлен имот  № 47086.65.2 
  541.19 32.60303 17644.44 

Подотдел -161, част „г”     144.92 30.72791 4453.09 

МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ   144.92 30.72791 4453.09 

Едра   86.65 37.97017 3290.12 

Трупи от 30 до 49 см И-214 49.74 40.1 1994.57 

Трупи от 18 до 29 см И-214 36.91 35.1 1295.54 

Средна    7.37 27.23704 200.74 
Трупи от 15 до 17 см И-214 3.15 30.1 94.82 

Технологична дървесина И-214 4.22 25.1 105.92 
Дребна   8.38 25.10 210.34 

Технологична дървесина И-214 8.38 25.1 210.34 
Дърва   42.52 17.68342 751.90 

ОЗМ И-214 15.29 37.6 574.90 
Дърва за огрев И-214 27.23 6.5 177.00 

Общо за подотдел – 161, част „г”     144.92 30.72791 
4453.09 

 
 

Подотдел -161, част „д”     396.27 33.28878 13191.35 

МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ   396.27 33.28878 13191.35 
Едра   261.85 37.95411 9938.29 

Трупи от 30 до 49 см И-214 149.47 40.1 5993.75 

Трупи от 18 до 29 см И-214 112.38 35.1 3944.54 
Средна    24.64 27.29359 672.51 

Трупи от 15 до 17 см И-214 10.81 30.1 325.38 

Технологична дървесина И-214 13.83 25.1 347.13 
Дребна   23.11 25.10 580.06 

Технологична дървесина И-214 23.11 25.1 580.06 
Дърва   86.67 23.08 2000.49 

ОЗМ И-214 46.21 37.6 1737.50 

Дърва за огрев И-214 40.46 6.5 262.99 

Общо за подотдел – 161, част „д”     396.27 33.28878 13191.35 



  

 

 

Достигнатата цена за всеки сортимент от даденото насаждение се определя 
пропорционално на съотношението между достигнатата и началната тръжна цена 
за обекта. По силата на чл.2, т.1; чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от ЗДДС, доставката на 
стоки се облага с данък върху добавената стойност.  

Посочените количества дървесина за всеки обект са прогнозни. Ако цената 
на реално добитото количество дървесина от съответното насаждение е по-голяма 
от договорената се изготвя констативен протокол, установяващ разликите, които 
се доплащат от купувача по достигнатите единични цени на корен (без ДДС) за 
един куб. м. По силата на чл.2, т.1; чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от ЗДДС, доставката 
на стоки се облага с данък върху добавената стойност.  

3. Продажбата по т. 1 да се извърши съгласно чл.35, ал.1 от ЗОС, по реда 
на Глава шеста „Продажба на дървесина и недървесни горски продукти“, 
Раздел І „Продажба на дървесина“ от Наредбата за реда за управление на 
горските територии общинска собственост на Община „Марица”, чрез 
публичен търг с явно наддаване. 

4. Извършването на сечта е за сметка на купувача; разноските по сделката, 
включително всички данъци и такси се дължат от купувача. Ако цената на реално 
добитото количество дървесина  от съответното насаждение е по-голяма от 
договорената се изготвя констативен протокол, установяващ разликите, които се 
доплащат от купувача по достигнатите единични цени на корен (без ДДС) за един 
куб. м. По силата на чл.2, т.1; чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от ЗДДС, доставката на 
стоки се облага с данък върху добавената стойност.  

5. 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: Настоящето решение на Общински съвет „Марица“ е във връзка 

с предвидените в лесоустройствения проект на Търговско предприятие 
„Държавно горско стопанство-Пловдив” от 2009 год. и в приетия с Решение № 9, 
взето с протокол № 1 от 28.01.2014 г. Общински съвет „Марица“-област Пловдив 
горскостопански план за с. Маноле, провеждане на гола сеч на тополови дървета, 
попадащи в част с площ от 82 дка от поземлен имот № 47086.65.2 – частна 
общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Маноле, Община “Марица”- област Пловдив, както и във връзка с 
предварителната продажба чрез публичен търг с явно наддаване на добитото 
количество дървен материал от маркираните през 2015 год. в стоящо положение и 
сортиментирани със сортимента ведомост 1366 (хиляда триста шестдесет и шест) 



  

броя тополи. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.  
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 216 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба по сортименти на 
прогнозни количества добита дървесина от тополово насаждение, разположено в 
западната част от поземлен имот № 87669.5.2 – частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” 
– област Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-63/19.10.2007 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 Раздел ІІ „Ред и начин на ползване на дървесина, добита 
извън горски фонд на територията на Община Марица“ от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на 
Община «Марица»-област Пловдив. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

Общински съвет «Марица»-област Пловдив: 
1. Дава съгласие да се започне процедура по извършване на санитарна сеч 

на тополово насаждение и определя да се отсекат напълно изсъхналите 20 
(двадесет) броя тополи, маркирани през 2015 г. в стоящо положение и 
сортиментирани със сортиментна ведомост от 23.06.2015 г., попадащи в 
земеделска земя, собственост на общината, която не представлява гора по 
смисъла на Закона за горите, а именно в западната част от  поземлен имот  № 
87669.5.2, с обща площ на поземления имот от 56.076 дка, с трайно 
предназначение на територията „Земеделска”, начин на трайно ползване 
„Ливада”, адрес на поземления имот: с. Ясно поле, местност «А.Герен» при 
граници и съседи на имота: ПИ № 87669.5.6; ПИ № 87669.5.3; ПИ № 87669.5.5; 
ПИ № 87669.5.1; ПИ № 87669.2.83 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със 
заповед № РД-18-63/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
актуван с акт за частна общинска собственост №  0916-19 от 29.06.2009 г.  

Частта от поземления имот, в която са разположени тополите е трасирана от 
правоспособно лице на 29.05.2015 г., за което е представен Протокол за 
трасировка. 

2. Сечта да се извърши като се вземат всички необходими предпазни мерки. 
3. Контрол по безопасното изпълнение на сечта, както и всички процедури, 

свързани с това да се извършва съвместно от кмета на с. Ясно поле и 
лицензирания лесовъд на Община „Марица“. 



  

4.  Дава съгласие след провеждането на сечта по т.1. и освидетелстването й,  
да се извърши процедура по продажба по сортименти на прогнозни количества 
добита дървесина от тополите, определени за изсичане по т.1., маркирани през 
2015 г. в стоящо положение и сортиментирани със сортиментна ведомост от 
23.06.2015 г. Дървесината да се получава от временен склад в имота по т.1. 

5. Определя обема на прогнозните количества добита дървесина 
предназначена за продажба, както следва: 

 

Обект  /Сортимент   Дървесен вид 
Прогнозно 
количество 

куб.м. 
к.1 к.2 к.3 

Обект: Западната част от  
поземлен имот   

№ 87669.5.2, с. Ясно поле 
   

20 /двадесет/ броя тополи   12.85 
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ    

Едра   0 
Трупи от 30 до 49 см И-214 0 
Трупи от 18 до 29 см И-214 0 

Средна    0 
Трупи от 15 до 17 см И-214 0 
Технологична дървесина И-214 0 

Дребна   0 
Технологична дървесина И-214 0 

Дърва   12.85 
ОЗМ И-214 3 
Дърва за огрев; вършина И-214 9.85 

 
Посочените количества дървесина са прогнозни. Ако реално добитото 

количество дървесина от съответното насаждение е по-голямо или по-малко от 
прогнозното, се изготвя констативен протокол от лицензирания лесовъд на 
Община „Марица“, установяващ разликите. На допълнително добитата дървесина 
също се извършва продажба на куб.м. по сортименти. 

 6. Приема и утвърждава ценоразпис за отсечена и неизвозена дървесина, 
добита от земеделски земи, собственост на общината, и в други общински имоти, 
които не представляват гора по смисъла на Закона за горите, при условията и по 
реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, във връзка с 
прилагането на чл. 211, ал. 4 от Закона за горите и чл. 131б от Правилника за 
прилагане на Закона за горите, по който да се извърши продажбата по т.4., както 
следва: 

 



  

Обект  /Сортимент   Дървесен вид 

Цена за продажба 

 
без ДДС 

лв./куб.м. 
к.1 к.2 к.4 

Обект: Западната част от  
поземлен имот   

№ 87669.5.2, с. Ясно поле 
   

20 /двадесет/ броя тополи    
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ    

Едра    
Трупи от 30 до 49 см И-214 64.00 
Трупи от 18 до 29 см И-214 58.00 

Средна     Трупи от 15 до 17 см И-214 43.00 
Технологична дървесина И-214 41.00 

Дребна    Технологична дървесина И-214 41.00 
Дърва    ОЗМ И-214 54.00 

Дърва за огрев; вършина И-214 40.00 
 
По силата на чл.2, т.1; чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от ЗДДС, доставката на стоки 

се облага с данък върху добавената стойност.  
7. Определя лицата, които имат право да закупуват дървесина от обекта по 

т.1., а именно: 
А. Физически лица, които не са търговци - за лична употреба, без право на 

продажба, когато лицата имат постоянен адрес в общината; 
Б. Училища, социални домове, детски заведения, религиозни институции, 

военни поделения, културни институции на бюджетна издръжка - без право на 
продажба. 

В. Юридически лица и еднолични търговци, които имат право да закупят  
остатъци от дървесина и вършина след освидетелстване на сечта. Обемът на 
остатъците от дървесина и вършина се определя по изчисления обем в 
сортиментната ведомост за изчисляване на обема и категориите на маркираната 
дървесина, като преди транспортирането се извършва контролно измерване. 

Разходите за оглед, товарене и транспорт на дървесината са за сметка на 
купувача. 

8. Определя преди транспортирането на отсечената дървесина да се 
извърши: 

А. Заплащане от купувачите по т.7., букви А и Б,  на дървения материал в 
касата на Община „Марица“; 

Б. Маркиране с общинска горска марка на дървения материал от еколога 
или лицензирания лесовъд на Община „Марица“; 



  

В. Издаване на  превозни билети от еколога или лицензирания лесовъд на 
Община „Марица“. 

9. След транспортирането на добитата дървесината, да се извърши оглед на 
сечището и да се състави протокол за извършената дейност от еколога или 
лицензирания лесовъд на община „Марица“. 

10. След изготвянето на протокола по т.9. за сечището, да се извърши 
продажба на остатъците от дървесина и вършина на юридически лица и 
еднолични търговци. 

11. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” или упълномощен представител да предприеме необходимите 
действия за извършване на процедурата по продажба по сортименти на 
прогнозните количества добита дървесина от тополите, определени за изсичане 
по т.1.  

12. След извършване на сечта, освидетелстването й и процедурата по 
продажба на дървения материал, да се залеси с тополови фиданки в 
съотношение 1 : 3 на друго подходящо за залесяване място.  

 
 МОТИВИ:  Комисия от Общинската и кметска администрация установи, 

че в западната част от поземлен имот № 87669.5.2 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Ясно поле има 28 (двадесет и осем) броя тополи, 
които са на възраст над 35 години, достигнали са голяма височина и са преминали 
турнус на сеч, като 20 (двадесет) от тях са напълно изсъхнали, със силно 
напреднали гнилостни процеси в основите, нападнати са от вредители и са твърде 
неустойчиви при по-силни ветрове и снегове. Съществува реална опасност от 
падането на клони и причиняването на инциденти с преминаващи в близост хора 
и животни. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 217 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне на 

поземлен имот № 03839.22.108, 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. 3 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”; във връзка с чл. 57, 
т.1 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн., ДВ, бр. 41 
от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.). 

 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 3 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”; във връзка с чл. 57, 
т.1 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн., ДВ, бр. 41 
от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.), Общински съвет 
“Марица”- област Пловдив: 

І. Разрешава разделянето на поземлен имот № 03839.22.108 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, с площ от 43.317 дка, с начин на трайно 
ползване „Пасище”, местност „Сто бара”, при граници и съседи: ПИ № 
03839.22.109; ПИ № 03839.501.932; ПИ № 03839.48.6; ПИ № 03839.21.37; ПИ 
№ 03839.19.44; ПИ № 03839.19.24; ПИ № 03839.22.34; ПИ № 03839.22.33 и ПИ           
№ 03839.15.150 - публична общинска собственост, актуван с Акт № 1314 от 
29.10.2010 г., на три нови имота с идентификатори, както следва:  

- проектен ПИ № 03839.22.46 с проектна площ от 33.551 дка, с начин на 
трайно ползване „Пасище ”, адрес на поземления имот с. Бенковски, местност 
„Сто бара” 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; 



  

- проектен ПИ № 03839.22.47 с проектна площ от 1.259 дка, с начин на 
трайно ползване „Пасище ”, адрес на поземления имот с. Бенковски, местност 
„Сто бара” 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 

и  
- проектен ПИ № 03839.22.48 с проектна площ от 8.507 дка, с начин на 

трайно ползване „Пасище ”, адрес на поземления имот с. Бенковски, местност 
„Сто бара” 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. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на решението 
по т.І. да започне процедура по отразяване на промяната по реда на Наредба № 3 
от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 
кадастралните регистри. 

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

 
МОТИВИ: Разделянето е необходимо поради това, че при извършено 

заснемане на терен е установено, че през ПИ № 03839.22.108 преминава 
съществуващ отводнителен канал, който не е отразен в кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Бенковски като самостоятелен поземлен имот.Ето 
защо Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  19 
Гласували  19 
За  19 
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 № 218 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 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 № 47086.22.318 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Маноле, 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 
Ивайло Димитров Динков  ЕГН 750608****, с постоянен адрес с. Маноле, ул. „44-
та” №  11 да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж 
върху поземлен имот с идентификатор № 47086.22.318, с площ 500 кв.м., с трайно 
предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско 
застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Маноле, област Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2008 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, изменени със Заповед № КД-14-16-
1656/09.10.2013 година на Началника на СГКК- Пловдив,  УПИ ХVІ-22.318, 
кв.95, съгласно  одобрен ПУП – ПРЗ със Заповед № РД-09-1016/13.08.2013 година 
на кмета на общината, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, при 
граници на имота: ПИ № 47086.22.321; ПИ № 47086.502.396 и ПИ № 47086.22.317 
за построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на застроителния 
план на с. Маноле, Община „Марица”, област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече 
определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените 
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител 
на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на 
гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на Закона за общинската 



  

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

 
МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 89, ал. 

1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица”- област Пловдив са спазени и 
кандидатите отговарят на нормативно определените условия, включително имат 
установени жилищни нужди. Ето защо 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  19 
Против  0 
Въздържали се 1 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 219 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 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 № 66915.502.1221 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 
Златка Ангелова Асенова ЕГН 870116****, с постоянен адрес с. Скутаре, ул. 
„Генерал Заимов” № 36 да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно 
право върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 
Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 66915.502.1221, с 
площ 682 кв.м., с трайно предназначение на територия „Урбанизирана” и начин 
на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Скутаре, област Пловдив одобрени със заповед № 
РД-18-36/06.03.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София,  УПИ ХІІ-
общ., кв. 79 по действащия регулационен план на селото, съгласно  одобрен ПУП 
– ПРЗ със Заповед № РД-09-37/01.02.1999 година на кмета на общината, с 
отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, при граници на имота: ПИ № 
66915.502.1052; ПИ № 66915.502.1220; ПИ № 66915.502.1051 и ПИ № 
66915.502.1222 за построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на 
застроителния план на с. Скутаре, Община „Марица”, област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече 
определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените 
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител 
на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ. 



  

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на 
гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на Закона за общинската 
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 
 

 
МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 89, ал. 1,т.4, 

ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица”- област Пловдив са спазени и кандидатите 
отговарят на нормативно определените условия, включително имат установени 
жилищни нужди. Ето защо 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  19 
Против  0 
Въздържали се 1 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 220 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 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 № 66915.502.1643 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 
Тодор Георгиев Монев ЕГН 870107****, с постоянен адрес с. Скутаре, ул. „Хан 
Кубрат” № 65 да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на 
строеж върху поземлен имот с идентификатор № 66915.502.1643, 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 ІV-1643 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 № 66915.502.1644; ПИ № 
66915.12.201; ПИ № 66915.502.1642 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:  Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 89, ал. 
1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица”- област Пловдив са спазени и 
кандидатът отговаря на нормативно определените условия, включително има 
установени жилищни нужди. Ето защо 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  19 
Против  0 
Въздържали се 1 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 221 
Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 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 № 66915.502.1269 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 
Васил Стоянов Гавазки ЕГН 901113****, с постоянен адрес с. Скутаре, ул. „Роза” 
№ 4 да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж 
върху поземлен имот с идентификатор № 66915.502.1269, с площ 622 кв.м., с 
трайно предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на трайно ползване 
„Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Скутаре, област Пловдив одобрени със заповед № РД-18-36/13.05.2008 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София,  съответстващ на УПИ ХХІ-общ, кв. 
58 по действащия регулационен план на селото, одобрен със Заповед № ИК-
392/15.05.1985 година на ОбНС- Пловдив, с отреждане за нискоетажно жилищно 
застрояване. при граници на имота: ПИ № 66915.502.1270; ПИ № 66915.502.1161; 
ПИ № 66915.502.1268 и ПИ № 66915.502.1180 за построяване на жилищна сграда, 
съгласно предвижданията на застроителния план на с. Скутаре, Община 
„Марица”, област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече 
определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените 
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител 
на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на 
гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на Закона за общинската 



  

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

 
МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 89, ал. 

1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица”- област Пловдив са спазени и 
кандидатът отговаря на нормативно определените условия, включително има 
установени жилищни нужди. Ето защо  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  19 
Против  0 
Въздържали се 1 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 222 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 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 № 66915.502.1214 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 
Сийка Стефанова Станчева ЕГН 890215****, с постоянен адрес с. Скутаре, ул. 
„Йорданка Николова” № 39 да бъде учредено следното ограничено възмездно 
вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, 
съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 
66915.502.1214, с площ 690 кв.м., с трайно предназначение на територия 
„Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, област Пловдив 
одобрени със заповед № РД-18-36/06.03.2008 год. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София,  съответстващ на УПИ ІІ-общ, кв. 79 по действащия регулационен 
план на селото, съгласно  одобрен ПУП – ПРЗ със Заповед № РД-09-37/01.02.1999 
година на кмета на общината, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване. 
при граници на имота: ПИ № 66915.502.1213; ПИ № 66915.502.1218; ПИ № 
66915.502.1217, ПИ № 66915.502.1015 и ПИ № 66915.502.1051 за построяване на 
жилищна сграда, съгласно предвижданията на застроителния план на с. Скутаре, 
Община „Марица”, област Пловдив. 

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



  

“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на 
гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на Закона за общинската 
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 
 

МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 89, ал. 
1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица”- област Пловдив са спазени и 
кандидатът отговаря на нормативно определените условия, включително има 
установени жилищни нужди. Ето защо, 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  19 
Против  0 
Въздържали се 1 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 223 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 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. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване на жилищна 
сграда в ПИ № 17806.501.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Граф Игнатиево, 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 
Атанас Димитров Димитров, ЕГН 790817****, с постоянен адрес с. Граф 
Игнатиево, ул. „Персенк” № 18  да бъде учредено следното ограничено възмездно 
вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, 
съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 
17806.501.41, с трайно предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на 
трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, област Пловдив одобрени със 
Заповед № РД-18-4/22.01.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София,  
съответстващ на УПИ VІІІ-50, кв. 11 по действащия регулационен план на селото, 
одобрен със Заповед № ИК-663/1987 г., с отреждане за нискоетажно жилищно 
застрояване. при граници на имота: ПИ № 17806.501.43; ПИ № 17806.501.1212; 
ПИ № 17806.501.1252 и ПИ № 17806.501.42 за построяване на жилищна сграда, 
съгласно предвижданията на застроителния план на с. Граф Игнатиево, Община 
„Марица”, област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече 
определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените 
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител 
на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на 



  

гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на Закона за общинската 
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 

 
 МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 89, ал. 

1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица”- област Пловдив са спазени и 
кандидатът отговаря на нормативно определените условия, включително има 
установени жилищни нужди, Ето защо, 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  19 
Против  0 
Въздържали се 1 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 224 
Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 

 
 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на Схема за временно разполагане на 
„Банкомат“ в първия етаж на сграда с идентификатор №62858.501.174.2, по КК 
на с. Рогош, намираща се в УПИ VII – Администрация и ресторант, кв.25, по 
плана на с. Рогош, Община „Марица“, във връзка с писмо изх. №ВД-
217/30.03.2015г. от Дирекция „Общинска собственост“ за отдаване под наем на 
част от общински имот за разполагане на банкомат. 

 
 

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 „Банкомат“ в първия етаж на сграда с идентификатор 
№62858.501.174.2, по КК на с. Рогош, намираща се в УПИ VII – 
Администрация и ресторант, кв.25, по плана на с. Рогош, Община 
„Марица“.              

Общата площ за разполагане на банкомата е 2,00 кв.м. 
2. Настоящото Решение да се обяви, съгласно чл.10 от Наредбата за 

РУППОТДОД на територията на Община „Марица”. 
 
МОТИВИ: Във връзка с по-доброто обслужване на населението и 

възникналите нужди от тази услуга Ето защо, 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 № 225 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на Схема за временно разполагане на 
„Павилион за продажба на промишлени стоки“ в УПИ III – Администрация и 
КОО, кв.30, по плана на с. Калековец, Община „Марица“, във връзка с писмо изх. 
№ВД-284/23.04.2015г. от Дирекция „Общинска собственост“ за отдаване под 
наем на част от общински имот за разполагане преместваем обект - павилион за 
търговия с промишлени стоки. 

 
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 „Павилион за продажба на промишлени стоки“ в 
УПИ III – Администрация и КОО, кв.30, по плана на с. Калековец, 
Община „Марица“.  
 

Общата площ за разполагане на павилиона е 19,00 кв.м.  
 
 2. Настоящото Решение да се обяви, съгласно чл.10 от Наредбата за 

РУППОТДОД на територията на Община „Марица”. 
 
МОТИВИ: Във връзка с проявения интерес за наемане на помещението  и с 

оглед осигуряване на приходната част на бюджета на Община „Марица”-област 
Пловдив, 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 № 226 
Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 

 
 

ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на процедура по Закона за 
опазване на земеделските земи за поземлени имоти с идентификатори 
73242.223.129-територии предназначени за селското стопанство и 73242.223.132-
територии, предназначени за селското стопанство, частна общинска собственост в 
м. „Кошовете“ по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица“, Област 
Пловдив и разрешение за изготвяне на изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на 
поземлени имоти с идентификатори 73242.223.129 с начин на трайно ползване-
територии, предназначени за селското стопанство, 73242.223.132 с начин на 
трайно ползване-територии, предназначени за селското стопанство и поземлен 
имот 73242.223.101 идентичен с урегулиран поземлен имот 223.101-складова 
база.  

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСА,  чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, 

във вр. с чл. 17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ  и чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ 
 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

1. Дава съгласие за провеждане на процедура по Закона за опазване на 
земеделските земи  на основание чл.17а, ал.1, т.3 за поземлени имоти с 
идентификатори 73242.223.129 с начин на трайно ползване-територии 
предназначени за селското стопанство и 73242.223.132 с начин на трайно 
ползване-територии, предназначени за селското стопанство, частна общинска 
собственост в м. „Кошовете“ по кадастралната карта на с.Труд, Община 
„Марица“, Област Пловдив и включването им в изменение на ПУП-ПРЗ на 
урегулиран поземлен имот 223.101-складова в м. „Кошовете“ по кадастралната 
карта на с.Труд, Община „Марица“, Област Пловдив.  

2. Допуска изготвянето на изменение ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлени 
имоти с идентификатори 73242.223.129 с начин на трайно ползване-територии 
предназначени за селското стопанство, 73242.223.132 с начин на трайно ползване-
територии, предназначени за селското стопанство и 73242.223.101 идентичен с 
урегулиран поземлен имот 223.101-складова база в м. „Кошовете“ по 
кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица“, Област Пловдив и отреждане 
на един урегулиран поземлен имот при спазване изискванията на ЗУТ и ЗОС.  

 
3. Възлага на кмета на Община „Марица“ да извърши необходимите 

действия по процедурата, произтичащи по ЗОЗЗ, ЗОС, ЗУТ и ЗКИР.    



  

 
 
МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение 

Общински съвет „Марица” намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 
 ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

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 № 227 
Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 

 
 

ОТНОСНО: Предложение за изменение  на Общ устройствен план на Община 
„Марица” и разширение на структурна единица 239-Смф в местност „Кошовете” 
по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица“, област Пловдив. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във връзка с чл.127, 
ал.9 от ЗУТ. 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ във 
връзка с чл. 127, ал. 9  Общински съвет „Марица”: 

Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, 
разширение на структурна единица 239-Смф (смесена многофункционална 
структурна единица) в местност „Кошовете” по кадастралната карта на с.Труд, 
Община „Марица“, област Пловдив в обхвата на поземлени имоти с 
идентификатори №№ 73242.225.30, 73242.225.84 и част от 73242.225.66 
представляващи земеделски земи и обслужващ ги полски път  с обща площ около 
16 дка по приложената ситуация-предложение за изменение, неразделна част от 
настоящата докладна. 

Възлага на Кмета на Община „Марица“, област Пловдив да извърши 
последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи 
за прилагане на същия.  

 
МОТИВИ: С цел осъществяване на инвестиционно намерение-изграждане на 
цехове за производствени и складови нужди, 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 № 228 
Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – План за улична регулация 

(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) 
на поземлен имот № 73242.63.19, м.”Гeрeна” по кадастралната карта на с.Труд, 
Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя за процедура 
по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

 
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от 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 изработването на ПУП – План за 

улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларен план (ПП), Пловдивска област, съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 1, 
т. 2 и т. 5 от ЗУТ на земеделска земя, за провеждане на процедура по промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща 
поземлен имот № 73242.63.19, м.”Герена” по кадастралната карта на с.Труд, Община 
„Марица”, Пловдивска област с начин на трайно ползване-нива с площ 1,654 дка. за 
изграждането на обект: 

Обществено-обслужваща, складова и ремонтна дейност 
план за улична регулация, парцеларен план на трасета за водоснабдяване, 

канализация и електроснабдяване 
Поземлен имот № 73242.101.94, м.”Герена” по кадастралната карта на с.Труд, 

Община „Марица”, Пловдивска област попада по Общ устройствен план на Община 
„Марица” в структурна единица 217-Смф (смесена многофункционална устройствена 
зона) с нетни устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0,  Поз>40% и височина на 
застрояване до 10 м.  

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



  

изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по отношение съгласуваност на проектите 
във всички части.  

 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на чл. 
18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на държавен 
здравен контрол. 

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в 
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на 
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова 
извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 като при 
изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ, след Решение на комисията по чл. 17, 
ал. 1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка и трасета при спазване на следните 
изисквания: 

С план схемите 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. 

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
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.  
            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 подобряване услугите на населението, 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 № 229 
 Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешение изработване изменение на ПУП – План за регулация и 

застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлeн имот № 78080.96.7, м.”Две могили” по 
кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област с начин 
на трайно ползване земеделска земя нива за процедура по промяна предназначението 
на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на строеж: „Шоурум и хале 
за промишлени стоки“. 

  
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от 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 изработването изменение на 

ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ), съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, 
т. 1 от ЗУТ обхвата на поземлен имот с идентификатор № 78080.96.7, м.”Две могили” 
по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област с площ 
3299кв.м. с начин на трайно ползване земеделска земя нива за процедура по промяна 
предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за изграждане на 

„Шоурум и хале за промишлени стоки“ 
Поземлен имот с идентификатор № 78080.96.7, м.”Две могили” по 

кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област с площ 
3299кв.м.  попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 178-Смф смесена-многофункционална структурна зона) с нетни 
устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0,  Поз>40% и височина на застрояване 
до 10 м.  

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 1 
от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба 
№8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и Наредба 
№7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с теренните 
дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да изследват да 
отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и в процедура на 
изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по отношение съгласуваност на проектите 
във всички части.  

 



  

Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на чл. 
18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на държавен 
здравен контрол. 

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в 
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на 
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова 
извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 като при 
изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ, след Решение на комисията по чл. 17, 
ал. 1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка и трасета при спазване на следните 
изисквания: 

С план схемите 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. 

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
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.  
            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 възникналото 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 № 230 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 

 
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план /ПП/ на 

трасе на „Канализационна система“ от поземлен имот 78080.79.34 – помпена 
станция в м. „Найденови геренчета“ по кадастралната карта на с. Царацово, 
Община „Марица“, Пловдивска област, във връзка с осъществяване на 
инвестиционно намерение за процедура по Закона за опазване на земеделските 
земи. 

  
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, в съотвествие 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 изработването на ПУП – 

Парцеларен план /ПП/, съгласно чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за 
провеждане на процедура по утвърждаване на трасе за проектиране, съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ н атрасе на „Канализационна система“ от 
поземлен имот 78080.79.34-помпена станция в м.“Найденови геренчета“ по 
кадастралната карта на с. Царацово, Община „Марица“, Пловдивска област, във 
връзка с осъществяване на инвестиционно намерение за процедура по Закона за 
опазване на земеделските земи. 

Проектите да се изготват от правоспособни проектанти, съгласно чл.230, 
ал.1от 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 инфраструктурана място и окончателен ОУП 
на Община „Марица“ и Правила и норми за прилагане на ОУП.Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със смесено предназначение, влезли в сила и 
в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по отношение 
съгласуваност на проектите във всички части. 

Преписката да се съобрази с изскванията на РИОСВ, при спазване на 
изскванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на 
чл. 18 от Наредбата № 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 /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 в М 1: 1000 като при изработването се 
спазва чл60 и чл.63 от ЗУТ, след решение на комисията по чл. 17, ал. 1от ЗОЗЗ за 
утвърждаване на площадка и трасета при спазване на следните изисквания: 

Проектите да се съгласуват със съответните 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, 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 възникналото инвестиционно намерение, 

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 № 231 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 

 
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – План за улична регулация 

(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) 
на поземлен имот № 38950.46.1, м.”Татарови круши” по кадастралната карта на 
с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя 
за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от 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 изработването на ПУП – План за 

улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларен план (ПП), Пловдивска област, съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 1, 
т. 2 и т. 5 от ЗУТ на земеделска земя, за провеждане на процедура по промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща 
поземлен имот № 38950.46.1, м.”Татарови круши” по кадастралната карта на 
с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област с начин на трайно ползване-нива, 
с цел образуването на урегулиран поземлен имот с отреждане за: 

Обществено обслужващи дейности 
план за улична регулация, парцеларен план на трасета за водоснабдяване, 

канализация и електроснабдяване 
Поземлен имот № 38950.46.1, м.”Татарови круши” по кадастралната карта на 

с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област попада по Общ устройствен план 
на Община „Марица” в структурна единица 159 - Псп (складова производствена 
зона).  

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



  

„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да изследват да 
отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и в процедура на 
изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по отношение съгласуваност на проектите 
във всички части.  

 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на чл. 
18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на държавен 
здравен контрол. 

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в 
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на 
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова 
извадка от кадастралната карта на с.Костиево в М 1: 1 000 като при изработването се 
спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ, след Решение на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ за 
утвърждаване на площадка и трасета при спазване на следните изисквания: 

С план схемите 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. 

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
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.  
            Одобрява приложеното планово – 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 подобряване обслужването на населението  и 

възникналото инвестиционно намерение, 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 № 232 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 

 
ОТНОСНО: Предложение за изменение  на действащия ПУП-ПР в участъка 

между УПИ І-зеленина и КОО и УПИ VІІ-общ. от кв. 37 по действащия 
кадастрален и регулационен план на с.Строево, одобрен със Заповед № РД-09-54 
на кмета на Община „Марица“ от 16.02.1994 год. с цел привеждане в съответствие 
с осъществено мероприятие-изградена алея и образуване на два нови УПИ І-
зеленина и КОО и УПИ VІІ. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с 

чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.62а, ал.4, чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ. 
 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с 

чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.62а, ал.4, чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
от ЗУТ Общински съвет „Марица”: 

Дава съгласие за изменение на УПИ І-зеленина и КОО и УПИ VІІ-общ. от 
кв.37 по действащия кадастрален и регулационен план на с.Строево, одобрен със 
Заповед № РД-09-54 на кмета на Община „Марица“ от 16.02.1994 год., 
представляващ поземлени имоти 69874.501.205, 69874.501.1029 и 69874.501.815 
по кадастралната карта с.Строево, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-
18-82/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, за образуване на 
два нови  урегулирани поземлени имота с отреждане УПИ І-зеленина и КОО и 
УПИ VІІ. 

Разрешава изготвянето на проект за изменение на ПУП-ПР на обхвата на 
УПИ І-зеленина и УПИ VІІ-общ. в кв.37 и образуване на два нови урегулирани 
поземлени имота, съгласно приложената скица-предложение. 

Възлага на кмета на Община „Марица“, след влизане в сила на решението, да 
възложи служебно изготвянето на проект за изменение на ПУП-ПР.  

След одобряване на проекта да възложи на лицензира специалист по ЗКИР, 
да извърши необходимите действия по процедурата за изменение на 
кадастралната карта на с.Войводиново по реда на Наредба №3 от 28.04.2005 год. 
за съдържанието, създаване и поддържане на кадастралната карта и 
кадастралните регистри (Обн. ДВ бр. 41 от 2005 год., изм. и доп. ДВ 16 от 2006 
год. и бр. 82 от 2011год.). 
 



  

 
 
МОТИВИ: Във връзка с привеждане в съответствие на действащия 

кадастрален и регулационен план на с.Строево и осъществено мероприятие, 
изградена алея, 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 № 233 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Допълнение към Решение № 339, взето с протокол № 15 от 
17.12.2013год. относно провеждана процедура по ЗОЗЗ за включване в регулация 
на поземлен имот с идентификатор № 21169.9.32-частна общинска собственост, с 
начин на трайно ползване нива с площ 23043 дка. в м. „Селската градина“ по 
кадастралната карта на с.Динк, Община „Марица“, Област Пловдив.  

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСА,  чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, 

във вр. с чл. 17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ  и чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

Точка 1 се запазва 

Точка 2 се запазва 

Създава се нова точка  

3. Допуска изготвянето на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатори 
21169.9.32-частна общинска собственост, с начин на трайно ползване нива с площ 
23043 дка. в м. „Селската градина“ по кадастралната карта на с.Динк, Община 
„Марица“, Област Пловдив при спазване изискванията на ЗУТ.  

Точка 3 да се чете точка 4  
 
МОТИВИ: Във връзка със задоволяване на жилищните нужди на млади 

крайно нуждаещи се семейства 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 № 234 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”, Приоритетна ос: 2 «Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване», Инвестиционен приоритет 
№3: Повишаване достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и 
висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“, 
Специфична цел 1: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 
65г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и 
здравеопазване“, Процедура: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ 

 
ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА) и чл.52 и чл.53 от Закона за общинската 
собственост 

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1.Дава съгласие Община „Марица” да кандидатства с проект по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”, Приоритетна ос: 2 
«Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване», 
Инвестиционен приоритет №3: Повишаване достъпа до услуги, които са на 
достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални 
услуги от общ интерес“, Специфична цел 1: „Подобряване на достъпа на хора с 
увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване до услуги за 
социално включване и здравеопазване“, Процедура: BG05M9OP001-2.002 
„Независим живот“ и създаване на „Център за интегрирани социални услуги ”.  
2. Дава съгласие за поддържане на услугите за социално включване за срок не по-
малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по 
проекта. 
3.Възлага на Кмета на Община „Марица” да извърши всички необходими 
действия, свързани с изпълнението на т.1, т.2, от решението. 
 

 
 МОТИВИ: Тази процедура цели подобряване качеството на живот и на 

достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните 
потребности, включително здравни, на хора с увреждания, включително деца и 
хора над 65г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляване на 
последиците от социално изключване и бедност. Чрез реализацията на тази 
операция ще се даде възможност да се предоставят интегрирани услуги за хората 



  

с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане, като ще се съчетават 
комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, включително и 
социални и здравни услуги в общността или в домашна среда. Целта е всеки 
човек с увреждане да ползва, съобразно нуждите си, различни услуги, според 
необходимостта и вида помощ. 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 № 235 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ  
 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА чл. 3, ал. 5 от „Правилника за  

финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на 
безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни 
проблеми, с постоянен адрес на територията на Община „Марица” със средства, 
предвидени в бюджета на Община „Марица”. 

 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на:  
 

1.Стоилка Димитрова Димитрова от с. Труд ул.”Люлякова” №11 отпуска 
еднократна  финансово помощ в размер на 1000 лева 
2.Радослава Найденова Богданова-Атанасова от с.Рогош ул.”Стефан Стамболов” 
№3 
отпуска еднократна финансово помощ в размер на 1000 лева 
3.Силвия Илиева Стойкова от с.Маноле ул.5-та №17 отпуска еднократна 
финансово помощ в размер на 1000 лева 

 
МОТИВИ:  Лицата са представили пълния набор от документи, съгласно 

изискванията на правилника. 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 № 236 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ  
 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА 

  
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

       Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на: 
 

1. Атанаска Панайотова Йотова  от с. Скутаре-ЕГН-8604054450,майка на 
Павел Атанасов Йотов-ЕГН-1349294485 в размер на 400 лв.  

2. Фанка Георгиева Щерева от с.Костиево-ЕГН-8712144679,майка на 
Владимир Йорданов Иванов-ЕГН-0949204481 в размер на 350лв. 

3. Фанка Ангелова Жилова от с.Костиево-ЕГН-7809114475,майка на Здравко 
Александров Жилов-ЕГН-1242224409 и Асен Александров Жилов-ЕГН-
0544034460 в размер на 700лв. 

4. Минка Кръстева Тодорова-ЕГН-8808144610 от с.Костиево, майка на Дияна 
Йорданова Йорданова –ЕГН-0852024476 в размер на 200лв. 

5. Шенка Василева Димитрова-ЕГН-9109254412 от с.Радиново, майка на 
Габриела Иванова Георгиева –ЕГН-1246284392 в размер на 300лв. 

6. Стоян Йорданов Атанасов от с.Калековец-ЕГН-59040554408 в размер на 
300лв. 

7. Кръстьо Стоянов Томов от с. Калековец-ЕГН-5208044362 в размер на 
300лв. 

8. Илия Димитров Марков от с.Динк-ЕГН-7012204364 в размер на 300лв. 
 

МОТИВИ: Във връзка с постъпили докладни записки: от кметовете на  селата 
Скутаре, Костиево, Калековец, Радиново и Динк, относно отпускането на 
еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица и са предоставени 
медицински документи удостоверавящи това,   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  22 
Против  1 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 237 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 

 
ОТНОСНО: Съгласуване актуализация на Годишен план за дейността на 

Звеното за вътрешен одит за 
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 27, ал.2, във връзка с чл.35 от Закона за вътрешния одит 
в публичния сектор. 
 

След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Съгласува актуализирания Годишен план за дейността на Звеното за 

вътрешен одит за 2015 год. 
 
МОТИВИ: Във връзка с извършената нова оценка на риска и предложение 

на Ръководителя на звеното за вътрешен одит се актуализира Годишен план за 
дейността на Звеното за вътрешен одит за 2015 год.  

 
 
 
 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 № 238 
 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община 
„Марица”  за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.  

 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.140, ал.1 от Закона за 
публичните финанси  
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Общински съвет „Марица” приема сборен отчет за касовото изпълнение на 
бюджета на Община „Марица” за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. по 
приходната и разходната част  в размер на 18 765 668 лв. съгласно Приложение 1. 
2. Общински съвет „Марица” приема сборен отчет за касовото изпълнение на 
средствата от Европейския съюз в размер на 2 683 024 лв,  съгласно Приложение 
2, 3,4. 

 

МОТИВИ: Във връзка с чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси, 
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 № 239 
 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Уточнен бюджет на Община „Марица” към 31.03.2015 г.  
 

 
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.125, ал.4 от Закона за 

публичните финанси  
 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 
Общински съвет марица приема актуализирано разпределение на бюджета на 

община Марица към 31.03.2015 година по пълна бюджетна класификация. 
 
 
МОТИВИ: Във връзка с чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, 

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 № 240 
 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за актуализация бюджета на Община „Марица” за 
2015 г. 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА и чл.124, ал.2 и ал.3 от ЗПФ. 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1.Актуализира   бюджета   на Община „Марица”  за  2015 г. в разходната част по 
дейности и параграфи, 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      

    П Р И Х О Д И  
 

+ 10000 
   

+ 10000      
 13-04  Данък придобиване на имущество по 

дарение и възмезден начин 
 

+ 10000 
   

+ 10000      
    

Р А З Х О Д И 
 

+ 10000 
  

+ 10000 
 

     
1 52-03 322 Поливна система в двора на средищно 

училище с. Маноле 
 

+ 10000 
  

+ 10000 
 

     
2 51-00 311 ОР -ЦДГ с.Костиево - 27 900   - 27 900      
3 51-00 311 ОР -ЦДГ с.Маноле - 50 000   - 50 000      
4 51-00 311 ОР -ЦДГ с.Войводиново 15 120   15 120      
5 10-30 311 Текущ ремонт 62780   62780      
6 51-00 898 ОР  общинска сграда (здравна служба) 

с.Манолско Конаре 
- 10 000   - 10 000 

     
7 51-00 898 ОР общинска сграда (здравна служба) 

с.Граф Игнатиево 
- 35 000   - 35 000 

     
8 10-30 898 Текущ ремонт +45 000   +45 000      
9 51-00 548 ОР "Дневен център за стари хора" 

с.Строево 
- 25 011 - 25 011   

     
10 10-30 548 Текущ ремонт  +25 011 +25 011        

11 51-00 738 ОР читалище с.Строево - 35 000  - 35 000       
12 52-01 122 Придобиване на компютри и хардуер - 1 000   - 1 000      
13 52-03 122 Конвенционални отоплителни 

устройства 
+ 1 000   + 1 000 

     
14 10-30 738 Текущ ремонт читалище с.Строево + 35 000  +35 000       
15 01-01 626 Заплати и възнагр. на персонала, +  8 400   +  8 400      
16 05-51 626 Осиг. вноски от работод. за  ДОО + 1 150   + 1 150      
17 05-60 626 Здравно-осиг. вноски от работодатели +    410   +    410      
18 10-20 626 Разходи за външни услуги - 9 960   - 9 960      

 



  

2.Промяната в §§ 01-01 да се отрази в Решение № 34 от 16.02.2015 г. на 
Общински съвет„Марица“. 

МОТИВИ: След направените уточнения, относно вида на ремонтните 
работи разчетени по бюджета на общината за 2015 г., е необходимо да се 
извършат компенсирани промени между разходни параграфи и дейности, които 
да отразяват потребностите. 

Във връзка с предстоящото пускане в действие на пречиствателните 
станции в с. Бенковски и с. Трилистник е необходимо да бъде назначен персонал 
за обслужването им. 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 № 241 
 
 

Взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. 
 
 
ОТНОСНО: Предложение за актуализация бюджета на Община „Марица” 
за 2015 г. 
 
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА и чл.124, ал.2 и ал.3 от ЗПФ. 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1.Актуализира   бюджета   на Община „Марица”  за  2015 г., в частта за 
капиталови разходи - по източник на финансиране, както следва: 

           / лева / 
 §§ дейност  Източник на финансиране 

№ по 
ЕБК 

по ЕБК Наименование на обекта Цел.субсидия       Собствени           
за КР                     приходи 

   Било:    

 
1. 

 
52-02 

 
311 

Разширение на ЦДГ в УПИ II-обединено 
детско заведение, кв.36а, по плана на с.Труд 

 
276 000 

 
500 400 

 

 
 
2. 

 
 
51-00 

 
 
738 

Ремонтно-възстановителни работи на 
читалище в УПИ XIV-1727, общ. и делово 
обслужване, по плана на с. Скутаре 

 
 

    -- 

 
 

250 000 

 

 
3. 

 
52-02 

 
738 

Многофункционална сграда в УПИ VII-
29.73- зеленина и КОО кв.5, по плана на 
с.Желязно 

 
   -- 

 
100 000  

 

   Става:    
 
1. 

 
52-02 

 
311 

Разширение на ЦДГ в УПИ II-обединено 
детско заведение, кв.36а, по плана на с.Труд 

 
124 200 

 
652 200 

 

 
2. 
 

 
51-00 

 
738 

Ремонтно-възстановителни работи на 
читалище в УПИ XIV-1727, общ. и делово 
обслужване, по плана на с. Скутаре 

 
 

105 800 

 
 

144 200 

 

 
3. 

 
52-02 

 
738 

Многофункционална сграда в УПИ VII-
29.73- зеленина и КОО кв.5, по плана на 
с.Желязно 

 
46 000 

 
54 000 

 

      
2.Актуализира бюджета   на Община „Марица”  за  2015 г. по приходната част, както следва: 

           / лева / 
№ §§ Наименование на приходите Всичко Държавни 

приходи 
Местни 
приходи 

1. 31-13 Целеви субсидии за капиталови разходи от РБ 0 +151 800 - 151 800 
 

 
МОТИВИ:  Съгласно чл.53, ал.2 от ЗДБРБ за 2015 г. годишния размер на 

целевата субсидия за капиталови разходи се разпределя по тримесечия и се 



  

предоставя на общината ежемесечно до 5-то число на текущия месец в размер 
една трета от тримесечното разпределение.  Поради завършването на обект - 
Разширение на ЦДГ с.Труд и  на основание чл.124, ал.3 от Закона за публичните 
финанси са направени компенсирани промени между отделните обекти 
финансирани със средства от целевата субсидия за  капиталовите разходи. 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 
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