
  

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 № 81 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 

ОТНОСНО: Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
реда за управление на горските територии - общинска собственост на Община 
„Марица”. 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23  и  ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, както и чл.8, ал. 2  от ЗОС, 
чл. 181, ал. 6 от Закона за горите и чл.76, ал. 3 от Административнопроцесуалния 
кодекс. 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

І. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за 
управление на горските територии - общинска собственост на Община „Марица”. 
 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за управление на 

горските територии - общинска собственост на Община „Марица”. 
 

Глава трета 
СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА 

 
Раздел IIІ 

Разпореждане със собствеността 
 
§1. В чл. 26, ал. 1 приема нова редакция със следния текст, както следва: 
(1) При разпореждане с имот, извън случаите на чл. 64 от настоящата наредба, 
физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски в 
размер на 5%, изчислени върху по-високата стойност от пазарната цена или 
данъчната основа, определена по реда на чл. 46, ал. 2, т. 1 от Закона за местните 
данъци и такси във връзка с чл. 30, ал. 1 от Закона за данък добавена стойност:  
1. на имота, предмет на продажба, съответно на ограниченото вещно право, което 
се учредява;  
2. на имота с по-висока оценка, определена по реда на чл. чл. 86, ал. 2 от Закона за 
горите при замяна;  
 

Раздел VІ 
Промяна на предназначението 

 
§2. Чл. 64 приема нова редакция като се създават нови ал. 3,4 и 5 със следния 
текст, както следва: 
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(3) Кметът на Общината възлага на независим оценител да изготви пазарна 
оценка на продавания имот. Стойността на възнаграждението за извършената 
оценка се включва като дължима такса за сметка на купувача в заповедта за 
продажба. 

(4) Продажната цена на поземлени имоти в горски територии-общинска 
собственост, чието предназначение е променено, не може да бъде по-ниска от 
данъчната оценка на имотите. 

(5) При прехвърляне на собствеността се заплащат режийни разноски в размер 2 
на сто върху продажната цена. 

§3. В чл. 64 предишна ал. 3 става ал. 6.  
 

Глава пета  
ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ 

ТЕРИТОРИИ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ 
ГОРСКИ ПРОДУКТИ 

 
Раздел ІІІ 

Дейности в горските територии 
§4. В чл. 80, ал. 1 и ал. 2, т. 3, приемат нова редакция със следния текст: 
Чл. 80. (1) Изпълнението на дейностите по чл. 79, ал. 1 се извършва от физически 
лица и/или от търговци, регистрирани в публичните регистри по чл. 235 и 241 ЗГ 
и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната дейност, както и от 
ДГС и ДЛС. 
(2) Изискванията на ал. 1 не се прилагат: 
 
 3. за дейности по чл. 79, ал. 1, т. 2, 3 и 15, с изключение на създаването на 
бариерни и лесокултурни прегради, както и по т. 16, 19 и 20. 
 
§5. В чл. 81, ал. 1, приема нова редакция със следния текст: 
Чл. 81. (1) Дейностите по чл. 79, ал. 1 в горските територии - общинска 
собственост, се възлагат чрез провеждане на открит конкурс. 

Глава шеста 
ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ 

Раздел І 

Продажба на дървесина 

§6. В чл. 118, ал. 3, приема нова редакция със следния текст: 
(3) Когато обект на процедура е продажбата на стояща дървесина на корен в 
комплекс с изпълнението на други дейности по чл. 79, ал. 1, задължително се 
провежда конкурс. 
 



  

§7. В чл. 120, ал. 1 и ал. 2, приемат нова редакция със следния текст: 
Чл. 120. (1) В процедурите за продажба на стояща дървесина на корен могат да 
участват търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и 
притежаващи удостоверение за регистрация за съответната дейност. 
(2) Не се допуска едновременно извършване на добив от двама и повече 
изпълнители с изключение на случаите, когато за извършване на дейността или 
част от нея е допуснато участие на подизпълнител. 
 
§8. В чл. 120, се създава нова ал. 4 със следния текст: 
(4) След сключване на договор за продажба на стояща дървесина на корен със 
спечелилия кандидат и преди започване на дейността в съответния обект той 
представя на възложителя документите на подизпълнителя/ите, удостоверяващи, 
че те отговарят на изискванията, посочени в процедурата. 
 
§9. В чл. 120 предишна ал. 4 става ал. 5. 
 
§10. В чл. 121, ал. 3, т. 1, приема нова редакция със следния текст: 
1. най-висока цена или икономически най-изгодна оферта. 
 
§11. В чл. 126, ал. 1, приема нова редакция със следния текст: 
 
Чл. 126. (1) За участие в търга кандидатите подават заявление по образец, към 
което прилагат: 
1. Заверено копие от документ за самоличност на участниците (търговци, 
регистрирани в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и притежаващи удостоверение 
за регистрация за съответната дейност, а когато кандидатът е физическо лице – 
заверено копие от документ за самоличност на физическото лице и на лицето, 
вписано публичния регистър по чл. 241 ЗГ за съответната дейност). 
2. Копие от договор с лице, вписано публичния регистър по чл. 241 ЗГ за 
съответната дейност (когато кандидатът е физическо лице). 
3. Нотариално заверено пълномощно за участие в търг, 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. 
4. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, съдържащо воля за 
наемане на имота  ведно с упълномощаване за участие в търга и сключване на 
договор (ако е необходимо ). 

5. Заверено копие на Удостоверение от Национална агенция по приходите за 
наличието или липсата на задължения към държавата. 
6. Заверени копия на Удостоверения за наличието или липсата на данъчни 
задължения към: 
- общината по седалище на юридическото лице; 
- и към община „Марица”. 
7. документ за закупена тръжна документация – оригинал или заверено копие; 
8. Декларация по образец за отсъствие на обстоятелствата по чл.58, ал.1, т.3 от 
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
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територии - държавна  и общинска собственост, и за ползв. на дървесина и 
недърв. горски продукти-по образец; 
9. Декларация по образец за запознат/и и съгласен/и: 
-с условията на тръжната документация; 
-с клаузите на приложения в тръжната документация проект на договор за 
продажбата; 
10. Декларация с посочен ЕИК; 
11. копие от удостоверението за регистрация на кандидата в публичния регистър 
по чл. 241 ЗГ за съответната дейност, а когато кандидатът е физическо лице - 
копие от договор с лице, вписано в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за 
съответната дейност; 
12. Документ за внесена гаранция за участие в търга – оригинал или заверено 
копие; 
13. Удостоверение от банка с посочена банкова сметка за възстановяване на 
внесените гаранции;  
14. Доказателства, че кандидатът отговаря на изискванията за техническа 
обезпеченост на продавача, определени в условията за провеждане на търга, както 
следва: 
- Заверено от кандидата извлечение от балансовите сметки или счетоводните 
книги за ДМА, относно притежавания от кандидата минимален брой техника, 
съгласно раздел V т.5 от настоящите условия, осигуряваща извършване на 
ползването. В случаите, когато техниката не е собственост на кандидата, 
техническата обезпеченост се доказва с договори, въз основа на които се 
осигурява безспорно ползването на съответната техника за срока на изпълнение 
на ползването, предмет на търга.  
- Документ за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ (когато такава 
регистрация се изисква за съответния вид техника),  
- Актуален талон за преминал технически преглед на същата пред КТИ. (когато 
такъв се изисква за съответния вид техника) – заверени от кандидата копия,  
- Удостоверение за декларирани данни по чл.62, ал.4 от КТ, издадено по ТД на 
НАП, на служителите  и работниците на кандидата, отговарящи за извършване на 
ползването, трудовите договори на тези работници, в бройки съответстващи на 
изискуемия минимален брой техника за извършване на услугата с приложени 
заверени от кандидата копия от следните документи: 
- Свидетелства за придобита правоспособност, издадени от КТИ за работа с БМТ, 
техника за извоз, техника за рампиране, удостоверяващи професионалната 
квалификация на тези служители  и работници на кандидата. 
15. Подписан и подпечатан на всяка страница проект на договор, приложение  
към тръжната документация, като в същия не следва да са попълнени цените за 
обезличен плътен м. куб. дървесина и/или обща стойност на договора, както и 
единичните цени на корен. 
 
§12. В чл. 129, ал. 11, приема нова редакция със следния текст: 
(11) Когато в явен търг участват повече от двама кандидати, предложили еднаква 
цена с една стъпка по-ниска от достигнатата, класираният на второ място се 
определя посредством жребий. Когато в явния търг участват повече от един 
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кандидат, потвърдили само началната цена с една стъпка на наддаване, 
спечелилият и класираният на второ място се определят посредством жребий. 
 

Глава десета 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Раздел I 
Принудителни административни мерки 

§13. В чл. 168, ал. 1 приема нова редакция със следния текст, както следва: 
Чл. 168. (1) Кметът на общината, спира дейности и строителство в горските 
територии - общинска собственост, и в такива, предоставени на общината за 
управление, при констатиране в тях на нарушения по глава осма „Строителство в 
горските територии без промяна на предназначението“ от Закона за горите. 

 
§ 14. Наредбата е приета с Решение №81, взето с Протокол №4 от 01.04.2014 г. на 
Общински съвет „Марица”.  

 
МОТИВИ: С влизане в сила на новия Закон за горите(Обн., ДВ, бр. 19 от 

8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм., бр. 43 от 7.06.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 
г., в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., изм., бр. 82 от 
26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., бр. 102 от 21.12.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 
г., в сила от 1.01.2014 г.) и свързаните с него подзаконови нормативни актове, за 
първи път се регламентирт правилата за управление на горските територии-
общинска собственост. В изпълнение на чл. 181, ал. 6 от Закона за горите и 
наличието на горски територии – собственост на Община „Марица” с Решение № 
139, взето с протокол № 6 от 28.05.2013 г. на Общински съвет „Марица“ бе 
приета Наредба за реда за управление на горските територии - общинска 
собственост на Община „Марица”.  

Поради настъпилите изменения в Закона за горите и други основни закони 
и наредби е наложително да се предложат на промени в посочената по-горе 
Наредба за реда за управление на горските територии - общинска собственост на 
Община „Марица”. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 
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О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 82 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 
 

ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за 
управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на Община 
„Марица”-област Пловдив за 2014 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 2014 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. Войводиново отпада 
 
ПИ 55.141 НТП Изоставена орна земя   – 2 287 кв.м. 
 
за с. Войсил отпада 
 
ПИ 23.9 НТП Нива   – 31453 кв.м. 
 
за с. Войсил се добавя 
 
ПИ 8.54 НТП Нива   – 4608 кв.м. 
 
за с. Костиево се добавя 
 
ПИ 20.84 НТП Изоставена орна земя   – 240  кв.м. 
 
за с. Строево се добавя 
 



  

ПИ 144.82 НТП Изоставена орна земя   – 663  кв.м. 
 
2. В раздел „VI. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а от ЗОС.” 
 
за с. Войсил се добавя 
 
ПИ 501.660 НТП Незастроен имот за жил. нужди   – 837  кв.м. 
 
3. В раздел „VII. Предложения от кметски съвети за делба, разделяне, 
съединяване, промяна НТП, предназначение и собственост на имоти, 
общинска собственост” 
 
за с. Войводиново се добавя 
 
ПИ 55.141 НТП Изоставена орна земя   – 2 287 кв.м. 
 
за с. Войсил се добавя 
 
ПИ 23.9 НТП Нива   – 31453 кв.м. 
 
за с. Маноле се добавя 
 
ПИ 23.38 НТП Пасище   – 22085 кв.м. 
 
за с. Скутаре се добавя 
 
ПИ 5.141 НТП Изоставена орна земя   – 1953  кв.м. 
 
за с. Царацово се добавя 
 
ПИ 94.316 НТП Пасище   – 3350  кв.м. 
 

3. В раздел „VIII. Предложения на кметски съвети, кметове на населени 
места и общинска администрация за отдаване под наем/аренда на имоти, 
общинска собственост“.” 

 
Частна общинска собственост 
 

за с. Граф Игнатиево отпада 
ПИ 14.6   НТП “Нива“,  с площ от 4041 кв.м. 
ПИ 61.35 НТП “Нива“,  с площ от 9223 кв.м. 
 
за с. Маноле се добавя 
ПИ 40.59   НТП “Нива“,  с площ от 3168 кв.м. 
 

 



  

 
 
Публична общинска собственост: 

 
А) Свободни имоти с НТП „ПАСИЩЕ, МЕРА” – публична общинска 

собственост по землища (чл. 37 о, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи) 
за с. Строево се добавя 
 
 

Населено 
място 

№ на 
имот 
мери и 
пасища - 
ПОС кв.м. 

Населено 
място  

№ на имот 
мери и 
пасища- 
стопанисвани 
от общината кв.м. 

с. Строево 
ЕКАТТЕ: 
69874 

ЕКАТТЕ: 
69874  

 

Част в 
южната му 
част от 
145.28 
  

45241

 

 

Част в 
южната му 
част от 
145.30  

51217

 
за с. Царацово отпада 
 

Населено място 

№ на имот 
мери и 
пасища - 
ПОС 

кв.м.

Населено 
място  

№ на имот 
мери и 
пасища- 
стопанисвани 
от общината кв.м. 

с. Царацово 
ЕКАТТЕ: 
78080 с. Царацово

ЕКАТТЕ: 
78080   

За промяна 
НТП 
Голямоконарско 
шосе 

94.316 3350.05

   
 
 
МОТИВИ: С цел осигуряване на постоянни източници на приходи за 

общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от общинските 
дейности, както и осъществяване на своята жилищна политика и своите социални 
функции за населението, е необходимо Общинският съвет да вземе решение за 
актуализация на „Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, 



  

общинска собственост на Община „Марица”- област Пловдив за 2014 година”. 
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 № 83 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 
 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на т. ІІ,  ІІІ и ІV от Правила за 
ползване на мерите и пасищата – публична общинска собственост на територията 
на Община „Марица” – област Пловдив, приети и утвърдени с Решениe № 326, 
взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г., изм. и доп. с  Решениe № 51, взето с 
протокол № 3 от 04.03.2014 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив. 

  

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, в съответствие с 
изискванията на чл.25, ал.1, чл.37 буква ”о” и чл.37 буква „п” от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и за целите на чл.41 от Закона 
за подпомагане на земеделските производители, вр. с чл. 121, ал. 5 от НПУРОИ на 
Община „Марица”, Общински съвет „Марица” – област Пловдив. 

 
След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 

І. Общински съвет „Марица” изменя и допълва т. ІІІ. „Списък с данни за 
желаещите да наемат през стопанската 2013 – 2014 г. общински мери и пасища 
земеделски стопани, регистрирани като животновъди, вида и броя на 
отглежданите от тях животни” от „Правила за ползване на мерите и пасищата – 
публична общинска собственост на територията на Община „Марица” – област 
Пловдив“, приети и утвърдени с Решениe № 326, взето с протокол № 15 от 
17.12.2013 г., изм. и доп. с  Решениe № 51, взето с протокол № 3 от 04.03.2014 г. 
на ОбС „Марица” – област Пловдив, както следва:  

1. Точка ІІІ приема нова редакция със следния текст: 
- „т. ІІІ. 1. „Списък с данни за желаещите да наемат през стопанската 2013 – 

2014 г. общински мери и пасища земеделски стопани, регистрирани като 
животновъди, вида и броя на отглежданите от тях животни“.  

- „т. ІІІ.2. „Списък с данни за желаещите да наемат през стопанската 2013 – 
2014 г. общински мери и пасища като лица, които поемат задължението да ги 
поддържат в добро земеделско и екологично състояние, при спазване на 
определените Национални стандарти в „Условия за поддържане на земята в добро 
земеделско и екологично състояние”, одобрени със Заповед № РД – 09 -616 от 
21.07.2010 г. на Министъра на земеделието и храните ”. 

2. В т. ІІІ се правят следните изменения и допълнения: 
- „В т. ІІІ.1. „Списък с данни за желаещите да наемат през стопанската 2013 – 

2014 г. общински мери и пасища земеделски стопани, регистрирани като 
животновъди, вида и броя на отглежданите от тях животни“, се правят следните 



  

изменения и допълнения: 
 

Кметство Име, презиме и фамилия на 
земеделския стопанин – 

животновъд  

Отглеждани 
животни 

Брой на 
отглежданите 

животни 

V. с. 
Строево 

   

1. Петко Иванов 
Дараджански 

ДРД 298 бр.

 
 „т. ІІІ.2. „Списък с данни за желаещите да наемат през стопанската 2013 – 

2014 г. общински мери и пасища като лица, които поемат задължението да ги 
поддържат в добро земеделско и екологично състояние, при спазване на 
определените Национални стандарти в „Условия за поддържане на земята в добро 
земеделско и екологично състояние”, одобрени със Заповед № РД – 09 -616 от 
21.07.2010 г. на Министъра на земеделието и храните ”. 

 
Кметство Име, презиме и фамилия на желаещите да наемат 

общински мери и пасища като лица, които поемат 
задължението да ги поддържат в добро земеделско 

и екологично състояние  
І. с. Костиево  
1. Тодор Атанасов Машкунски 

 
            

ІІ. Общински съвет „Марица” изменя и допълва т. ІV. „Мери и пасища – 
публична общинска собственост по землища, за предоставяне под наем за 
индивидуално ползване чрез търг с явно наддаване за отглеждане на пасищни 
животни” от „Правила за ползване на мерите и пасищата – публична общинска 
собственост на територията на Община „Марица” – област Пловдив“, приети и 
утвърдени с Решениe № 326, взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г., изм. и доп. с  
Решениe № 51, взето с протокол № 3 от 04.03.2014 г. на ОбС „Марица” – област 
Пловдив, както следва:  

1. Точка ІV приема нова редакция със следния текст: 
- „т. ІV.1. „Мери и пасища – публична общинска собственост по землища, за 

предоставяне под наем за индивидуално ползване за срок до 5 години чрез търг с 
явно наддаване за отглеждане на пасищни животни” . 

- „т. ІV.2. „Мери и пасища – публична общинска собственост по землища, за 
предоставяне под наем на лица, които поемат задължението да ги поддържат в 
добро земеделско и екологично състояние, при спазване на определените 
Национални стандарти в „Условия за поддържане на земята в добро земеделско и 
екологично състояние”, одобрени със Заповед № РД – 09 -616 от 21.07.2010 г. на 
Министъра на земеделието и храните за срок до 5 години чрез търг с явно 
наддаване ” . 

2. В т. ІV се правят следните изменения и допълнения: 



  

„В т. ІV.1. „Мери и пасища – публична общинска собственост по землища, за 
предоставяне под наем за индивидуално ползване за срок до 5 години чрез търг с 
явно наддаване за отглеждане на пасищни животни”, се правят следните 
изменения и допълнения: 

 

Населено 
място 

№ на имот 
мери и 
пасища - 
ПОС кв.м. 

Населено 
място  

№ на имот 
мери и 
пасища- 
стопанисвани 
от общината 

кв.м. 
 

V. с. 
Строево 

ЕКАТТЕ: 
69874 

ЕКАТТЕ: 
12019   

 
Част от 
145.28 

45 241  
  

 
Част от 
145.30 

51217  
  

 
 
„т. ІV.2. „Мери и пасища – публична общинска собственост по землища, за 

предоставяне под наем на лица, които поемат задължението да ги поддържат в 
добро земеделско и екологично състояние, при спазване на определените 
Национални стандарти в „Условия за поддържане на земята в добро земеделско и 
екологично състояние”, одобрени със Заповед № РД – 09 -616 от 21.07.2010 г. на 
Министъра на земеделието и храните за срок до 5 години чрез търг с явно 
наддаване ” . 

 
 

Населено 
място 

№ на имот 
мери и 
пасища - 
ПОС кв.м. 

Населено 
място  

№ на имот 
мери и 
пасища- 
стопанисвани 
от общината 

кв.м. 
 

І. с.Костиево 
ЕКАТТЕ: 
38950 

ЕКАТТЕ: 
38950   

 
Част от 
3.20 

2000  
  

 
 
МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че в с. Строево и в с. Костиево, 

Община „Марица” – област Пловдив има наличие на свободни мери и пасища, 
отдаването под наем на част от тях няма да попречи на дейността на 
животновъдите и ще помогне поддържането на пасищата в добро земеделско и 
екологично състояние и използването на имотите по предназначение, на 
основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, в съответствие с изискванията 
на чл.25, ал.1, чл.37 буква ”о” и чл.37 буква „п” от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и за целите на чл.41 от Закона за подпомагане 



  

на земеделските производители, вр. с чл. 121, ал. 5 от НПУРОИ на Община 
„Марица”, 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 № 84 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот № 47086.23.38, публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” – 
област Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-37 от 08.05.2009 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК – София.  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; във връзка с чл. 78 а и чл. 45 и, ал. 1 от Правилника за 
прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

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

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

- Поземлен имот с идентификатор  № 47086.23.38 с площ от 22,085 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Пасище“ в местността „Ушовица“, при граници и съседи: ПИ № 47086.24.97; 
ПИ № 47086.24.98;  ПИ № 47086.24.50; ПИ № 47086.24.15; ПИ № 47086.35.103 
и ПИ № 47086.23.37, публична общинска собственост по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” – област Пловдив, 
одобрени със заповед № РД-18-37 от 08.05.2009 г. на Изпълнителния директор 
на АГКК – София, актуван с акт за публична общинска собственост № 0826-10 
от 29.04.2009 г.  

 ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне 
процедура по промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. 
общински поземлен имот в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразяване на 
промяната по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне 



  

процедура по отразяване на промяната по реда на чл. 58, ал. 1 и 2 от Закона за 
общинската собственост.  

МОТИВИ: Мотивът за исканата промяна на начина на трайно ползване на 
имота е това, че представлява оголен терен без плътна тревна покривка, 
неподдържан и необработен, и не се ползва от населението на селото за паша 
на селскостопански животни. Целесъобразно е с цел ефективното му и 
ефикасно използване по предназначение да се промени начина му на трайно 
ползване от „Пасище” в „Изоставена орна земя”. 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 №85 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 78080.94.316, публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община 
„Марица” – област Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК – София.  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; във връзка с чл. 78 а и чл. 45 и, ал. 1 от Правилника за 
прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

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

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

- Поземлен имот с идентификатор  № 78080.94.316 с площ от 3,350 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Пасище“ в местността „Голяма сърджалийка“, при граници и съседи: ПИ № 
78080.105.402;               ПИ № 56784.18.151; ПИ № 78080.94.315; ПИ № 
78080.94.87 и ПИ № 78080.94.317 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Царацово, одобрени със заповед          № РД-18-78 от 05.12.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК – София, актуван с акт за публична 
общинска собственост № 1633 от 25.11.2011 г.  

 ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне 
процедура по промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. 
общински поземлен имот в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразяване на 
промяната по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне 
процедура по отразяване на промяната по реда на чл. 58, ал. 1 и 2 от Закона за 



  

общинската собственост.  

 
МОТИВИ: Имотът представлява оголен терен без плътна тревна покривка, 

неподдържан и необработен. Попада в трасето на обект: „Реконструкция на 
Голямоконарско шосе“, което се разширява и реконструира.Целесъобразно е с 
цел ефективното и ефикасно използване по предназначение  на поземлен имот 
с идентификатор  № 78080.94.316 да се промени начина му на трайно ползване 
от „Пасище” в „Полски път”. 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 № 86 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на № ПИ № № 
66915.5.141 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. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост и чл. 2, ал. 3 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: 

І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в 
частна общинска собственост на поземлен имот № 66915.5.141, образуван от 
разделянето на ПИ № 66915.5.47, с площ от 1,953 дка, 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, 
последно изменение със Заповед № КД-14-16-1401 от 26.08.2013 г. на 
Началника на СГКК-гр. Пловдив, актуван с акт за публична общинска 
собственост № 2224 от 12.03.2014 г. 

І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по т. 
І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 1 
и 2 от Закона за общинската собственост.  

 
МОТИВИ: Промяната на собствеността от частна общинска в публична 



  

общинска собственост се налага поради това, че е променен НТП на поземлен 
имот № 66915.5.141, образуван от разделянето на ПИ № 66915.5.47. 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 № 87 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 
 

ОТНОСНО:  Откриване на процедура по продажба на  ПИ № 38950.20.84 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84 от 06.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-16-111 от 
20.01.2014 г. на Началника на СГКК-гр. 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:  
 
На 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 
1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява пазарната оценка на имота 

в размер на 1200,00 лева (хиляда и двеста лева, по 5,00 лв/кв.м.).  
2. Общински съвет Марица увеличава пазарната цена на имота на база 

приетата в т.1 от настоящето решение пазарна оценка, в размер на 4800,00лв., 
като утвърждава начална тръжна цена на същия в размер на 4800,00 лева без ДДС 
/по 20лв./кв.м./ 

3.Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 38950.20.84 с площ 240 кв. м., с Трайно 
предназначение „Земеделска територия” и начин на трайно ползване „Изоставена 
орна земя”, местност „Кошутките” по кадастралната карта на с. Костиево, област 
Пловдив одобрена със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 год. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София, изменена със Заповед № КД-14-16-111/20.01.2014 г. на 
Началника на СГКК-Пловдив при граници и съседи: ПИ № 38950.2.81, ПИ № 
38950.20.70, ПИ № 38950.20.77 и ПИ № 38950.20.85, актуван с Акт за частна 
общинска собственост  № 2229/17.03.2014 год. за сумата 4800,00 лева (хиляда и 
двеста лева, по 20,00 лв/кв.м.). 

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.20.84 е 2,50 лева (два лева и 
50 ст.). 

 3. Продажбата по т. 3 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. 

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



  

5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 

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

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 
интерес за закупуване на имота от страна на купувач с цел комасиране на 
имоти, собственост на частно лице, 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  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 88 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  ПИ № 69874.144.82 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-82 от 05.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-16-
2024 от 18.12.2013 г. на Началника на СГКК-гр. 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:  
 
На 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 
1. Общински съвет „Марица” одобрява пазарната оценка на имота в размер 

на 3315,00 лева (три хиляди триста и петнадесет лева, по 5,00 лв/кв.м.), като 
утвърждава начална тръжна цена на същия в размер на 3315,00 лева (три хиляди 
триста и петнадесет лева, по 5,00 лв/кв.м.) 

 2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 69874.144.82 с площ 663 кв. м., с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и начин на трайно ползване 
„Изоставена орна земя”, местност „Големият път” по кадастралната карта на с. 
Строево, област Пловдив одобрена със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, изменена със Заповед № КД-14-16-
2024/18.12.2013 г. на Началника на СГКК-Пловдив, при граници и съседи: ПИ № 
144.81, ПИ № 144.28, ПИ № 144.79, ПИ № 144.80, ПИ № 144.23, ПИ № 144.14    и 
ПИ № 144.6, актуван като частна общинска собственост с Акт за общинска 
собственост  № 2228/17.03.2014 год. за сумата 3315,00 лева (три хиляди триста и 
петнадесет лева, по 5,00 лв/кв.м.). 

Данъчната оценка на поземлен имот № 69874.144.82 е 74,70 лева 
(седемдесет и четири лева и 70 ст.). 

 3. Продажбата по т. 2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от Наредбата 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг с явно наддаване. 

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

5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 



  

от купувача на имота по т.3. 

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

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 
интерес за закупуване на имота от страна на купувач с цел комасиране на 
имоти, собственост на частно лице, 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  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 89 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот № 
78080.66.23, частна общинска собственост на Община „Марица” - област Пловдив 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Царацово, област Пловдив. 

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

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

1. Приема пазарната оценка на имота, изготвена от лицензирани оценители 
на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 7 190,00 лева, (седем хиляди сто 
и деветдесет лева,  по 2,00 лв/кв.м.), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя 7 190,00 лева, (седем хиляди сто и деветдесет лева,  по 2,00 лв/кв.м.),  
като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа 
на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 78080.66.23 с площ 3594 кв.м., трайно 
предназначение на територията „Земеделска” и начин на трайно ползване „Нива”, 
частна общинска собственост, местност „Лисичи могили”, ІV кат., при граници: 
ПИ № 66.19, ПИ № 66.12, ПИ № 66.24, ПИ № 66.6 и ПИ № 66.5  по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с.Царацово, одобрени със Заповед № РД-18-
78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актуван като частна 
общинска собственост с Акт за общинска собственост  № 0969-18/24.08.2009  
година за 7 190,00 лева, (седем хиляди сто и деветдесет лева,  по 2,00 лв/кв.м.). 
Данъчната оценка на поземлен имот № 78080.66.23 е 463,60 лева (четиристотин 
шестдесет и три лева и 60 ст.). 

3. Продажбата по т. 2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от Наредбата 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг с явно наддаване. 

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

5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 
купувача на имота по т.3. 

6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 



  

търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба съобразно 
действащото законодателство. 

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

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  23 
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 № 90 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот № 
78080.85.10, частна общинска собственост на Община „Марица” - област Пловдив 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Царацово, област Пловдив. 
 

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

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Приема пазарната оценка на имота, изготвена от лицензирани оценители 
на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 25 155,00 лева (двадесет  и пет 
хиляди сто петдесет и пет лева, по 5,00 лв/кв.м.), определена по реда на чл.22, ал.3 
от ЗОС и определя 25 155,00 лева (двадесет  и пет хиляди сто петдесет и пет лева, 
по 5,00 лв/кв.м.),  като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 78080.85.10 с площ 5031 кв.м., трайно 
предназначение на територията „Земеделска” и начин на трайно ползване „Нива”, 
частна общинска собственост, местност „Две могили”, VІ кат., при граници: ПИ 
№ 78080.85.288, ПИ № 78080.85.8, ПИ № 78080.85.2, ПИ № 78080.85.1 и ПИ № 
78080.85.285 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Царацово, 
одобрени, актуван като частна общинска собственост с Акт за общинска 
собственост  0958-18/21.08.2009 година за сумата 25 155,00 лева (двадесет  и пет 
хиляди сто петдесет и пет лева, по 5,00 лв/кв.м.). Данъчната оценка на поземлен 
имот № 78080.85.10 е 468,60 лева (четиристотин шестдесет и осем лева и 60 ст.) 

3. Продажбата по т. 2 да се извърши съгласно чл. 78, ал. 1 и 2  от Наредбата 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг с явно наддаване. 

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

5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т. 3. 

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

 



  

:  
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  23 
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 № 91 
Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 

 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на недвижими вещи 
(тополи)– частна общинска собственост, попадащи в обект: отдел 160, подотдели 
160, част „в” и „д”, представляващ част 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, одобрена със заповед № РД-18-
37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, вр. чл.8, ал.1 и чл.35, 

ал.1 от ЗОС, 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 3144 (три хиляди сто четиридесет и четири) броя тополи с общо 
прогнозно количество 3297,21 куб.м., попадащи в обект: отдел 160, подотдели 
160, част „в” и „д”, представляващ част с площ от 110,000 дка 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 № 239 /13.10.2004г. 
надлежно вписан в Служба по вписванията-гр. Пловдив вписан 15798 на 
23.06.2009г., том 41, №141 и предварителна продажба на добитото количество 
дървен материал от маркираните през 2013 г. в стоящо положение и 
сортиментирани със сортимента ведомост от 01.02.2014 г. тополи. 

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 2013 г. в 
стоящо положение и сортиментирани със сортиментна ведомост от 01.02.2014 г. 
тополи по т. 1., попадащи в обект: отдел 160, подотдели 160, част „в” и „д”, 
представляващ част с площ от 110,000 дка от поземлен имот № 47086.65.2 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община “Марица”- 
област Пловдив в  размер на 113532.57 лева 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 2013 г. в стоящо положение и 
сортиментирани със сортиментна ведомост от 01.02.2014 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 Държавно горско стопанство, както следва: 

 
Цена за 
продажба 

Обща 
стойност   

на корен  без ДДС      Количество

без ДДС 
  /к. 3 по к. 
4/ 

Обект  
/Отдел/Подотдел/Сортимент 

 Дървесен 
вид 

куб.м. лв./куб.м. лв. 
к.1 к.2 к.3 к.4 к.5 
Обект отдел 160, подотдели 
160, част „в” и „д” 

  3297.21 34.43292 113532.57 

Подотдел -160, част „в”     2169.8 34.62036 75119.26 

МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ   2169.8 34.62036 75119.26 

Едра   1727.07 37.36986 64540.36 
Трупи от 30 до 49 см И-214 784.04 40.1 31440.00 
Трупи от 18 до 29 см И-214 943.03 35.1 33100.35 
Средна    185.64 27.95553 5189.66 
Трупи от 15 до 17 см И-214 106.02 30.1 3191.20 
Технологична дървесина И-214 79.62 25.1 1998.46 
Дребна   143.87 25.10 3611.14 
Технологична дървесина И-214 143.87 25.1 3611.14 
Дърва   113.22 15.70488 1778.11 
ОЗМ И-214 44.16 30.1 1329.22 
Дърва за огрев И-214 69.06 6.5 448.89 

Общо за подотдел – 160, 
част „в”   

  2169.8 34.62036 75119.26 

Подотдел -160, част „д”     1127.41 34.07217 38413.31 
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ   1127.41 34.07217 38413.31 



  

Едра   847.82 37.14914 31495.78 
Трупи от 30 до 49 см И-214 347.46 40.1 13933.15 
Трупи от 18 до 29 см И-214 500.36 35.1 17562.64 
Средна    126.52 27.85055 3523.65 
Трупи от 15 до 17 см И-214 69.6 30.1 2094.96 
Технологична дървесина И-214 56.92 25.1 1428.69 
Дребна   65.99 25.10 1656.35 
Технологична дървесина И-214 65.99 25.1 1656.35 
Дърва   87.08 19.95 1737.52 
ОЗМ И-214 49.64 30.1 1494.16 
Дърва за огрев И-214 37.44 6.5 243.36 

Общо за подотдел – 160, 
част „д”   

  1127.41 34.07217 38413.31 

 
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. Общински съвет “Марица”- област Пловдив утвърждава тръжните 
условия и проекто-договор за продажбата на прогнозни количества дървесина на 
корен. Приложения № 3 и 6 на настоящето решение. 

5. Приема като неразделна част от настоящето решение Приложения с № 
1,2,3,4,5 и 6. 

6. 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.  

7. 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. 
8. След извършване на продажбата и сечта по т. 1, на основание Решение 

№ 158, взето с протокол № 13 от 21.09.2004 г. на Общински съвет „Марица”, 
относно разпределение на средствата, постъпващи в общинския бюджет от 
изсичане на дървета 50 % от постъпилите в бюджета средства от продажбата на 
дървесината да се използват за залесяване на терена с тополови фиданки в 
съотношение 1 : 1. 

 
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 110,000 дка от поземлен имот № 47086.65.2 – частна 
общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Маноле, Община “Марица”- област Пловдив и последващо залесяване в 
съотношение 1:1, както и във връзка с предварителната продажба чрез публичен 
търг с явно наддаване на добитото количество дървен материал от маркираните 
през 2013 год. в стоящо положение и сортиментирани със сортимента ведомост 
3144 (три хиляди сто четиридесет и четири) броя тополи. Ето защо Общински съвет 
Марица намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 92 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на недвижими вещи 
(тополи)– частна общинска собственост, попадащи в обект: отдел 158, подотдели 
158, част „б” и „в” и отдел 159, подотдели 159, част „д” и „е“, представляващ част 
от поземлен имот  № 47086.22.206 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, одобрена със заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, вр. чл.8, ал.1 и чл.35, 

ал.1 от ЗОС, 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 3317 (три хиляди триста и седемнадесет) броя тополи с общо 
прогнозно количество 3410,05 куб.м., попадащи в обект: отдел 158, подотдели 
158, част „б” и „в” и отдел 159, подотдели 159, част „д” и „е“, представляващ 
част с площ от 160,000 дка от поземлен имот № 47086.22.206, с обща площ на 
поземления имот от 553,667 дка, с трайно предназначение на територията 
„Горска”, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, 
адрес на поземления имот: с. Маноле, местност Гьопса герен при граници и 
съседи на имота: ПИ № 47086.22.233; ПИ № 47086.22.205; ПИ № 47086.608.5; 
ПИ № 47086.22.217; ПИ № 47086.22.231 и ПИ № 47086.22.232 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 № 240 /13.10.2004г. надлежно вписан в Служба по вписванията-гр. 
Пловдив вписан 15799 на 23.06.2009г., том 41, №142 и предварителна продажба 
на добитото количество дървен материал от маркираните през 2013 г. в стоящо 
положение и сортиментирани със сортимента ведомост от 01.02.2014 г. тополи. 

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 2013 
г. в стоящо положение и сортиментирани със сортиментна ведомост от 
01.02.2014 г. тополи по т. 1., попадащи в обект: отдел 158, подотдели 158, част 
„б” и „в” и отдел 159, подотдели 159, част „д” и „е“, представляващ част с площ 
от 160,000 дка от поземлен имот № 47086.22.206 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив в  
размер на 117117.11 лева 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 2013 г. в стоящо положение и 
сортиментирани със сортиментна ведомост от 01.02.2014 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 Държавно горско стопанство, както следва: 

 
Цена за 
продажба 

Обща 
стойност  

на корен  без ДДС     Количество

без ДДС 
 /к. 3 по 
к. 4/ 

Обект  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

 
Дървесен 
вид 

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

Обект отдел 158, подотдели 158, 
част „б” и „в” и отдел 159, 
подотдели 159, част „д” и „е“ 

  3410.05 34.34469 117117.11 

Подотдел -158, част „б”     104.61 35.51805 3715.54 
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ   104.61 35.51805 3715.54 
Едра   82.32 38.56878 3174.98 
Трупи от 30 до 49 см И-214 57.11 40.1 2290.11 
Трупи от 18 до 29 см И-214 25.21 35.1 884.87 
Средна    3.24 26.87469 87.07 
Трупи от 15 до 17 см И-214 1.15 30.1 34.62 
Технологична дървесина И-214 2.09 25.1 52.46 
Дребна   5.67 25.10 142.32 
Технологична дървесина И-214 5.67 25.1 142.32 
Дърва   13.38 23.25635 311.17 
ОЗМ И-214 9.5 30.1 285.95 
Дърва за огрев И-214 3.88 6.5 25.22 

Общо за подотдел – 158, част 
„б”   

  104.61 35.51805 3715.54 

Подотдел -158, част „в”     1097.18 34.74335 38119.71 



  

МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ   1097.18 34.74335 38119.71 
Едра   841.06 38.65914 32514.66 
Трупи от 30 до 49 см И-214 598.69 40.1 24007.47 
Трупи от 18 до 29 см И-214 242.37 35.1 8507.19 
Средна    29.92 25.81858 772.49 
Трупи от 15 до 17 см И-214 4.3 30.1 129.43 
Технологична дървесина И-214 25.62 25.1 643.06 
Дребна   45.46 25.10 1141.05 
Технологична дървесина И-214 45.46 25.1 1141.05 
Дърва   180.74 20.42 3691.51 
ОЗМ И-214 106.64 30.1 3209.86 
Дърва за огрев И-214 74.1 6.5 481.65 

Общо за подотдел – 158, част 
„в”   

  1097.18 34.74335 38119.71 

Подотдел -159, част „д”     998.01 34.04564 33977.89 
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ   998.01 34.04564 33977.89 
Едра   774.07 36.79759 28483.91 
Трупи от 30 до 49 см И-214 262.81 40.1 10538.68 
Трупи от 18 до 29 см И-214 511.26 35.1 17945.23 
Средна    105.27 28.05526 2953.38 
Трупи от 15 до 17 см И-214 62.22 30.1 1872.82 
Технологична дървесина И-214 43.05 25.1 1080.56 
Дребна   60.33 25.10 1514.28 
Технологична дървесина И-214 60.33 25.1 1514.28 
Дърва   58.34 17.59 1026.32 
ОЗМ И-214 27.42 30.1 825.34 
Дърва за огрев И-214 30.92 6.5 200.98 

Общо за подотдел – 159, част 
„д”   

  998.01 34.04564 33977.89 

Подотдел -159, част „е”     1210.25 34.12846 41303.97 
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ   1210.25 34.12846 41303.97 
Едра   910.45 37.17397 33845.05 
Трупи от 30 до 49 см И-214 377.65 40.1 15143.77 
Трупи от 18 до 29 см И-214 532.8 35.1 18701.28 
Средна    138.54 27.81618 3853.65 
Трупи от 15 до 17 см И-214 75.26 30.1 2265.33 
Технологична дървесина И-214 63.28 25.1 1588.33 
Дребна   71.22 25.1 1787.62 
Технологична дървесина И-214 71.22 25.1 1787.62 
Дърва   90.04 20.18716126 1817.65 
ОЗМ И-214 52.22 30.1 1571.82 



  

Дърва за огрев И-214 37.82 6.5 245.83 

Общо за подотдел – 159, част 
„е”   

  1210.25 34.12846 41303.97 

 
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. Общински съвет “Марица”- област Пловдив утвърждава тръжните 
условия и проекто-договор за продажбата на прогнозни количества дървесина на 
корен. Приложения № 3 и 6 на настоящето решение. 

6. Приема като неразделна част от настоящето решение Приложения с № 
1,2,3,4,5 и 6. 

6. 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.  

7. 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. 

8. След извършване на продажбата и сечта по т. 1, на основание Решение № 
158, взето с протокол № 13 от 21.09.2004 г. на Общински съвет „Марица”, 
относно разпределение на средствата, постъпващи в общинския бюджет от 
изсичане на дървета 50 % от постъпилите в бюджета средства от продажбата на 
дървесината да се използват за залесяване на терена с тополови фиданки в 
съотношение 1 : 1. 

 
 



  

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 160,000 дка от поземлен имот № 47086.22.206 – частна 
общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Маноле, Община “Марица”- област Пловдив и последващо залесяване в 
съотношение 1:1, както и във връзка с предварителната продажба чрез публичен 
търг с явно наддаване на добитото количество дървен материал от маркираните 
през 2013 год. в стоящо положение и сортиментирани със сортимента ведомост 
3317 (три хиляди триста и седемнадесет) броя тополи. Ето защо Общински съвет 
Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 

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

Р Е Ш Е Н И Е №93  
 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 

 
ОТНОСНО: Откриване на пенсионерски клуб в село Маноле, Община 

,,Марица’’ – област Пловдив и определяне на помещение за осъществяване на 
дейността му. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 1, т. 8, т.19 и т. 23 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.9 и чл. 12 от Правилника за 
организацията на клубовете за пенсионери и хората с увреждания на територията 
на Община ,,Марица’’ 

 
След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Общински съвет ,, Марица’’ дава съгласие за откриване на  пенсионерски 
клуб в село Маноле като  предоставя  помещение находящо се в : 

   - Сграда 47086.501.507.1, брой етажи 2, предназначение: Административна, 
делова сграда намираща се в поземлен имот с идентификатор 47086.501.507, с 
площ 879 кв. м. с предназначение ,,Урбанизирана’’ по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РДС-18-37/08.05.2009г. на 
изпълнителният директор на АГКК, актувано с  Акт за ПОС  № 
05/19.02.2001г., вписан в Службата по вписванията- град Пловдив. 

 
2. Общински съвет ,, Марица’’ възлага на Кмета на Община ,,Марица’’ да 

извърши необходимите действия по настаняване на пенсионерския клуб в село 
Маноле в определеното помещение- публична общинска собственост. 

 
 
МОТИВИ: Исканията са законосъобразни и  е налице възможност за 

предоставяне на помещение- общинска собственост, в което пенсионерския 
клуб да осъществява различни социални, здравни и културни дейности и 
мероприятия – срещи и социални контакти на хората в пенсионна възраст, 
организиране на срещи и консултации с представители на общински и 
държавни институции, имащи отношение по проблемите на пенсионерите, 
проучване и подпомагане на социално слаби граждани в пенсионна възраст, 
организиране на посещения и помощ за самотно живеещи пенсионери и хора с 
увреждания, здравна просвета, изнасяне на здравни беседи, здравни 
консултации, честване на празници и рождени дни, организиране на 



  

художествена самодейност. Ето защо Общински съвет Марица намира 
решенията за целесъобразни. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 94 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за изменение  на Общ устройствен план на 
Община „Марица”, за разширение на структурна единица 206-Псп (складово-
производствена зона), в местност „Бял герен“ по кадастралната карта на с.Граф 
Игнатиево, Община „Марица“, област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1във 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”, за 
разширение на структурна единица 206-Псп (складово-производствена зона) в 
местност „Бял герен” по кадастралната карта на с.Граф Игнатиево, Община 
„Марица“, област Пловдив, включващо поземлени имоти ПИ 17806.61.23, 
17806.61.38 и 17806.61.39 представляващи земеделски земи  в обхвата на 
разширението на зоната по кадастралната карта на с.Граф Игнатиево с обща площ 
13 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: Във връзка с възникналото инвестиционно намерение, 

Общински съвет Марица намира решнието за целесъобразно. 
  

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

/А. Иванова/ 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 95 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за изменение  на Общ устройствен план на 
Община „Марица” и създаване на нова структурна единица в местност 
„Велийски кладенец” по кадастралната карта на с.Граф Игнатиево, 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” 
за образуване на нова структурна единица 643-Смф (смесена 
многофункционална зона) в местност „Велийски кладенец” по 
кадастралната карта на с.Граф Игнатиево, Община „Марица“, област 
Пловдив в обхват поземлени имоти ПИ 17806.18.110, 17806.18.111 
представляващи земеделски земи и обслужващите ги полски пътища  с 
обща площ около 37 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 разширение на бизнеса и изграждане  на нови  

сгради за селскостопанска продукция и техника, Общински съвет Марица 
намире решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 96 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване  на ПУП – Парцеларен план  
на трасе за захранващ ел.кабел до урегулиран поземлен имот 5.136-
Стопанство за производство на зарибителен материал  /ПИ№35300.5.16/ по 
кадастралната карта на с.Калековец, Община „Марица”и одобряване на 
задание към него по чл.125 от ЗУТ . 

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

чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 124б, ал. 1  от ЗУТ. 
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП 
– Парцеларен план на трасе за захранващ ел. кабел до УПИ 5.136- 
Стопанство за производство на зарибителен материал  /ПИ№35300.5.16/ по 
кадастрална карта на с.Калековец, община Марица. 

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгл.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.  

Проектите да отговарят на изискванията на чл.21, чл.24 и чл.24а от 
ЗОЗЗ. 

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.Калековец в 
М 1: 1 000 като при изработването се спазва  чл.63 от ЗУТ: 

Да се определят  сервитутните  ивици и  се представят трасировъчни 
данни. 

Проектът  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 – Парцеларен план изготвено на основание чл.125 от ЗУТ. 

След приемане на проектите от ОЕСУТ, да се внесат за одобряване от 
Общински съвет „Марица”.  

Срок за представяне на проекта – 180 дни от датата на получаване на 
разрешението. 



  

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 възникналите инвестиционни намерения, 

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 № 97 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 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 № 38950.41.37, м.”ГОЛЯМА 
УЗУНЮРИЯ” 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 № 38950.41.37, м.”ГОЛЯМА 
УЗУНЮРИЯ” по кадастралната карта на с.Костиево, Община „Марица”, 
Пловдивска област с начин на трайно ползване-нива за изграждането на обект:  

„Обществено обслужващи дейности” – автосервиз, автомивка,магазин за 
промишлени стоки, заведение за бързо хранене и паркинг за леки и товарни 

автомобили“ 
план за улична регулация, парцеларен план на трасета за 
водоснабдяване, канализация и електроснабдяване 

поземлен имот № 38950.41.37, м.”ГОЛЯМА УЗУНЮРИЯ” по кадастралната 
карта на с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област попада по Общ 
устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 170-Смф 
(смесена многофункционална 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 с.Строево 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 възникналите инвестиционни намерения, 

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 № 98 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване   на ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ), на поземлен имот № 73122.20.7, м.”Селска 
кория” по кадастралната карта на с.Трилистник, Община „Марица”, 
Пловдивска област представляващ земеделска земя за процедура по 
промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с 
цел разширение  на УПИ20.33-птицеферма за подово отглеждане на 
кокошки носачки . 

 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от ЗМСМА, в съответствие с чл. 124а, 
ал. 1 и ал. 5,  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” ,Пловдивска област дава разрешение за 

изработването на  ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ)   съгласно  
чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 1 във връзка с  чл.124а,от ЗУТ на земеделска 
земя, за провеждане на процедура по промяна на предназначението, 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща поземлен имот 
№ 73122.20.7, м.”Селска кория” по кадастралната карта на с.Трилистник, 
Община „Марица”, Пловдивска област с начин на трайно ползване-нива за 
изграждането на обект:  

 
Птицеферма за подово отглеждане на кокошки носачки 
 
Поземленият имот  попада по Общ устройствен план на Община 

„Марица” в структурна единица 521-Тжф (терени за животновъдни ферми) .  
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.Трилистник 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: 
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 възникналите инвестиционни намерения, 
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 № 99 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 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 № 73122.20.13, м.”Селска кория” по кадастралната карта 
на с.Трилистник, 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 № 73122.20.13, м.”Селска кория” по 
кадастралната карта на с.Трилистник, Община „Марица”, Пловдивска област с 
начин на трайно ползване-нива за изграждането на обект:  

 
Птицеферма за кокошки носачки 

план за улична регулация, парцеларен план на трасета за 
водоснабдяване,канализация и електроснабдяване 

Поземленият имот  попада по Общ устройствен план на Община „Марица” 
в структурна единица 521-Тжф (животновъдни ферми) .  

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.Трилистник 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 min 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 възникналите инвестиционни намерения 
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 № 100 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване  на ПУП – Парцеларен план  
на трасе за отклонение от разпределителен газопровод извън урбанизирана 
територия-клон 1 за захранване на крайни потребители по кадастралната 
карта на с.Труд, Община „Марица”и одобряване на задание към него по 
чл.125 от ЗУТ .  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСА,  чл. 124а, ал. 1 , 
чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 124б, ал. 1  от ЗУТ 
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП 
– Парцеларен план на отклонение от разпределителен газопровод извън 
урбанизирана територия-клон1 за захранване на „Цех за производство на 
огнеупорни елементи“в  УПИ 225.158 по кадастрална карта на с.Труд, 
община Марица. 

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгл.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.  

Проектите да отговарят на изискванията на чл.21, чл.24 и чл.24а от 
ЗОЗЗ. 

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.Труд в М 1: 1 
000 ; 

Да се определи  сервитута на газопровода. 
Проектът  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 – Парцеларен план изготвено на основание чл.125 от ЗУТ. 

След приемане на проектите от ОЕСУТ, да се внесат за одобряване от 
Общински съвет „Марица”.  

Срок за представяне на проекта – 180 дни от датата на получаване на 
разрешението. 



  

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 възникналите инвестиционни намерения и 
задоволяване нуждите на населението, Общински съвет 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 № 101 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – План за улична 
регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларен план (ПП) на поземлен имот № 73424.100.27, м.”Гарваница” по 
кадастрална 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),  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 № 73424.100.27, 
м.”Гарваница” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, 
Пловдивска област с начин на трайно ползване-нива за изграждането на 
обект: 

Търговски комплекс 
план за улична регулация, парцеларен план на трасета за 
водоснабдяване, канализация и електроснабдяване 

 
Поземлен имот № 73424.100.27, м.”Гарваница” по кадастралната 

карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област попада по Общ 
устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 218-Смф 
(смесена многофункционална зона) с нетни устройствени показатели 
Пз<35%, Кинт – 0,7,  Поз>30% 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 с.Труд 
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  сервитутите им, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ . 

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 възникналите инвестиционни намерения и 
задоволяване нуждите 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 № 102 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 

ОТНОСНО: Разрешение изработване изменение на ПУП –  План за 
регулация и застрояване (ПРЗ)  обединяване на урегулирани поземлени 
имоти /УПИ/ХІV-975-ООД, ХХ-975-ООД, ХХІІ-ООД и улица тупик  от 
о.т.98 до о.т.98б , кв.31 по плана на с.Скутаре, община „Марица”, 
Пловдивска област. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от ЗМСМА, в съответствие с чл. 134, 

ал.2, т.6 от ЗУТ 
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

Общински съвет „Марица” във връзка с чл.134,ал.2, т.6 от ЗУТ, дава 
разрешение за изработване изменение на  ПУП - План за регулация и 
застрояване - обединяване без смяна на отреждането на УПИ ХІV-975-ООД, 
ХХ-975-ООД,ХХ-ООД и улица тупик от о.т.98 до о.т.98б, кв.31 по 
кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област по 
така предложената скица-проект.  
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.  
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица съгласно чл. 128, ал.3 от 
ЗУТ. 

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения, 
Общинск 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  21 
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 № 103 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 
 

ОТНОСНО: Одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен 
план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 
205-Тоо (зона за обществено обслужване), в местност „Залъмова могила” по 
кадастралната карта на с.Граф Игнатиево, Община „Марица“, област 
Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с 
чл.136, ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ. 

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, във вр. с 

чл.136, ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ: 
Одобрява проект за изменение  на Общ устройствен план на Община 

„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 205 -Тоо, в местност 
„Залъмова могила”, ще се включат поземлени имоти с идентификатори № 
17806.20.18, 17806.20.19 и част от 17806.20.202 представляващи земеделски 
земи и обслужващите ги полски пътища за разширение на зоната по 
кадастралната карта на с.Граф Игнатиево с обща площ 17 дка. . по 
приложения проект неразделна част от настоящата докладна.  

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

Решението се обнародва в Държавен вестник. 
 
МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения, 

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 № 104 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 

 
ОТНОСНО: Одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен 

план на Община „Марица”, касаещо създаване на нова структурна единица 
642-Тки (паметници на културно – историческото наследство), в местност 
„МАЛТЕПЕ” и местност „УШОВИЦА” , по кадастралната карта на 
с.Маноле, Община „Марица“, област Пловдив. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с 
чл.136, ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ. 
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, във вр. с 
чл.136, ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ: 

Одобрява проект за изменение  на Общ устройствен план на Община 
„Марица”, касаещо създаване на нова структурна единица 642-Тки 
(паметници на културно – историческото наследство), в местности 
„Малтепе” и „Ушовица” по кадастралната карта на с.Маноле, Община 
„Марица“, област Пловдив, включваща поземлени имоти с идентификатори 
47086.24.98 , ПИ 47086.24.13 и  ПИ 47086.23.38 представляващи земеделска 
земя по кадастралната карта на с.Маноле , с обща площ 71.84 дка. по 
приложения проект неразделна част от настоящата докладна.  

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

Решението се обнародва в Държавен вестник.  
 
МОТИВИ: С цел промяна предназначението на земята и 

изграждането на обект : „Археологически комплекс”, 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 № 105 
 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 

 
ОТНОСНО: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение и 

изпълнение на Общински план за развитие на Община „Марица“ за 2013 
год. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 23, т. 4 и чл. 24, 
т. 4 от Закона за регионалното развитие. 

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1.Одобрява Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на 
Общински план за развитие на Община „Марица“ за 2013 год. 

 
 

МОТИВИ:С оглед изпълнението на разпоредбите на Закона за 
регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане  е изработен 
годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за 
развитие. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобрзно. 

 
 

  
 
 
 
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 № 106 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 

ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране на проект за 
подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 
с.Манолско конаре. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА) 

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Дава съгласие Община „Марица” да кандидатства едновременно или 

на етапи за финансиране от  Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда /ПУДООС/ с проект за подобряване и развитие 
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води с.Манолско конаре, 
включващ изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция 
за отпадни води, рехабилитация и реконструкция на водопроводната мрежа. 

2. Общински съвет „Марица” определя проекта за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води с.Манолско 
конаре, включващ изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна 
станция за отпадни води, рехабилитация и реконструкция на 
водопроводната мрежа, за приоритетен за изпълнение. Дейностите по 
проекта съответстват на приоритетите в Общински план за развитие на 
Община „Марица”: 

Приоритет 3.: Опазване на околната среда и устойчиво използване на 
природните ресурси 

Специфична цел 3.1.: Модернизация на инфраструктурата за 
водоснабдяване и канализация. 

Мярка 3.1.1.: Водоснабдяване и канализация 
Дейност 1.11: Реконструкция на водопреносната мрежа в с.Манолско 

конаре. 
Дейност 5.15: Изграждане на канализационна система в с. Манолско 

конаре. 
 
3. Възлага на Кмета на общината да организира подготовката на проекта 

за кандидатстване, както и да извърши всички необходими правни и 
фактически действия, свързани с кандидатстването по т.1. 

      



  

МОТИВИ: Настоящият инвестиционен проект допринася за 
реализация на целите и приоритетите на община Марица, заложени в 
Общинския план за развитие за периода 2007-2013 г. Дейностите, 
предвидени за изпълнение в рамките на инвестиционния проект, са 
записани като специфични проекти за изпълнение на Мярка 3.1.1.: 
Водоснабдяване и канализация от Приоритет 3 Опазване на околната среда 
и устойчиво използване на природните ресурси. Ето защо Общински съвет 
Марица наимира 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 № 107 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 
 

ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране на проект за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води с.Войводиново. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА) . 

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1.Дава съгласие Община „Марица” да кандидатства едновременно или на 

етапи за финансиране от  Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда /ПУДООС/ с проект за подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води с.Войводиново, включващ 
изграждане на канализационна система, рехабилитация и реконструкция на 
водопроводната мрежа. 

2.Общински съвет „Марица” определя проекта за подобряване и развитие 
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води с.Войводиново, включващ 
изграждане на канализационна система, рехабилитация и реконструкция на 
водопроводната мрежа, за приоритетен за изпълнение. Дейностите по проекта 
съответстват на приоритетите в Общински план за развитие на Община 
„Марица”: 

Приоритет 3.: Опазване на околната среда и устойчиво използване на 
природните ресурси 

Специфична цел 3.1.: Модернизация на инфраструктурата за 
водоснабдяване и канализация. 

Мярка 3.1.1.: Водоснабдяване и канализация 
Дейност 1.17: Реконструкция на водопреносната мрежа в с.Войводиново. 
Дейност 5.1: Изграждане на канализационна система в с.Войводиново. 
3.Възлага на Кмета на общината да организира подготовката на проекта за 

кандидатстване, както и да извърши всички необходими правни и фактически 
действия, свързани с кандидатстването по т.1. 
 

МОТИВИ: Настоящият инвестиционен проект допринася за реализация на 
целите и приоритетите на община Марица, заложени в Общинския план за 
развитие за периода 2007-2013 г. Дейностите, предвидени за изпълнение в 
рамките на инвестиционния проект, са записани като специфични проекти за 



  

изпълнение на Мярка 3.1.1.: Водоснабдяване и канализация от Приоритет 3 
Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси. Ето 
защо Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно 
 
 
 
 
  
 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 108 
 

 
ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране от Национален доверителен 

екофонд за Здравна служба, с.Маноле, общ.„Марица”. 
 

         ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.6 и т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация. 

 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1.Община „Марица” да кандидатства пред Национален доверителен 
екофонд - Национална схема за зелени инвестиции, Ос 1,  с проект прилагане на 
енергоспестяващи мерки и подобряване на енергийната ефективност на Здравна 
служба, с.Маноле, община „Марица”. 

2.Възлага на Кмета на община „Марица” да организира и подготви 
проектно предложение, с което да кандидатства пред Национален доверителен 
екофонд - Национална схема за зелени инвестиции, Ос 1, прилагане на 
енергоспестяващи мерки и подобряване на енергийната ефективност на Здравна 
служба, с.Маноле, община „Марица”. 

3.При одобрение за финансиране да бъдат предвидени в бюджета на 
община „Марица” необходимите средства за съфинансиране на проекта. 

 
 

 МОТИВИ: Община „Марица” е извършила енергийно обследване и има 
възможност да подаде документи за проект за прилагане на енергоспестяващи 
мерки и подобряване на енергийната ефективност на Здравна служба, с.Маноле, 
община „Марица”. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 109 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 
 

ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране от Национален 
доверителен екофонд зa ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с.Костиево, община 
„Марица”.   

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.6 и т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация. 
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1.Община „Марица” да кандидатства пред Национален доверителен 
екофонд - Национална схема за зелени инвестиции, Ос 1,  с проект 
прилагане на енергоспестяващи мерки и подобряване на енергийната 
ефективност на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с.Костиево, община 
„Марица”. 

2.Възлага на Кмета на община „Марица” да организира и подготви 
проектно предложение, с което да кандидатства пред Национален 
доверителен екофонд - Национална схема за зелени инвестиции, Ос 1, 
прилагане на енергоспестяващи мерки и подобряване на енергийната 
ефективност на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с.Костиево, община 
„Марица”. 

3.При одобрение за финансиране да бъдат предвидени в бюджета на 
община „Марица” необходимите средства за съфинансиране на проекта. 
 

МОТИВИ: Община „Марица” е извършила енергийно обследване и 
има възможност да подаде документи за проект за прилагане на 
енергоспестяващи мерки и подобряване на енергийната ефективност на ОУ 
„Св.Св. Кирил и Методий”, с.Костиево, община „Марица”. Ето защо 
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 
 

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

/А. Иванова/ 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 110 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 

ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране от Национален 
доверителен екофонд за ЦДГ „Буратино”, с.Костиево, общ.„Марица”. 
  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.6 и т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация. 

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 
1.Община „Марица” да кандидатства пред Национален доверителен 

екофонд - Национална схема за зелени инвестиции, Ос 1,  с проект 
прилагане на енергоспестяващи мерки и подобряване на енергийната 
ефективност на ЦДГ „Буратино”, с.Костиево, община „Марица”. 

2.Възлага на Кмета на община „Марица” да организира и подготви 
проектно предложение, с което да кандидатства пред Национален 
доверителен екофонд - Национална схема за зелени инвестиции, Ос 1, 
прилагане на енергоспестяващи мерки и подобряване на енергийната 
ефективност на ЦДГ „Буратино”, с.Костиево, община „Марица”. 

3.При одобрение за финансиране да бъдат предвидени в бюджета на 
община „Марица” необходимите средства за съфинансиране на проекта. 
 
 

МОТИВИ: Община „Марица” е извършила енергийно обследване и 
има възможност да подаде документи за проект за прилагане на 
енергоспестяващи мерки и подобряване на енергийната ефективност на 
ЦДГ „Буратино”, с.Костиево, община „Марица”. Ето защо Общински съвет 
Марица намира решението за целесъобразно. 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 111 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 

ОТНОСНО: Кандидатстване по Финансов механизъм „Европейско 
Икономическо Пространство" 

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

местната администрация (ЗМСМА). 

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1.Дава съгласие Община „Марица” да кандидатства за финансиране 
по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" от  
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство с 
проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност на следните обекти: 
• ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с.Костиево 
• ЦДГ „Буратино”, с.Костиево 
• Здравна служба, с.Маноле 

2.Общински съвет „Марица” декларира, че при одобрение няма да 
променя предназначението на сградите или помещенията, обект на 
финансиране за период от 10 години след приключване на дейностите по 
проекта. 

3.Възлага на Кмета на общината да организира подготовката на 
проекта за кандидатстване, както и да извърши всички необходими правни 
и фактически действия, свързани с кандидатстването по т.1. 

 
МОТИВИ: Община „Марица има възможност да кандидатства по 

процедура за повишаване на  енергийната ефективност  и използване на енергия 
от възобновяеми източници за отопление  в общински и държавни сгради и  
локални отоплителни системи. Ето защо Общински съвет Марица намира 
решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 112 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на решение № 320 , взето с протокол № 14, от 
26.11.2013г. 

  
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши:  
 

Общински съвет „Марица” изменя свое решение № 320 , взето с 
протокол №14 от 26.11.2013г. в частта относно следните имена:   
 1.Иванка Илиева Войтишева- (майка) , с Илиян Мартинов Войтишев-
(син)    

2.Стефка Делкова Генова- (майка),с Нина Георгиева Генова (дъщеря) 
 
 
МОТИВИ: Във връзка с постъпила докладна записка от Димитър Петров – 

кмет на с. Царацово за промяна на имената на лицата, 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 № 113 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 

ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община „Марица”  
за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 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 уточнения план по бюджета на 
Община „Марица”  за 2013 г. в размер на 18 989 859 лв. по приходната и по 
разходната част и отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община 
„Марица” за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. по приходната и 
разходната част част в размер на 14 989 240 лв., съгласно Приложения № 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 

2. Приема отчета на второстепенните разпоредители с бюджет, 
съгласно Приложения №9, 10 и 11. 
 
МОТИВИ: Във връзка с разпоредбите на Закона за публичните финанси и 

ЗМСМА, 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 № 114 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 г. 
 

  
ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 9 от Закона за общинския 

дълг 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
В изпълнение на изискването на чл. 9, ал.1 от Закона за общинския дълг 

приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2013 г.: 
 

№ 
по ред 

 
Показатели 

 
Договор  № 

301/10.10.2012 г. 

 
Договор  № 

302/10.10.2012 г. 
1 Източник на 

кредитиране 
Фонд за органите на 
местното 
самоуправление в 
България – Флаг 

Фонд за органите на 
местното 
самоуправление в 
България – Флаг 

2 Вид и предназначение 
на дълга 

За финансиране на 
извършени допустими 
разходи за изпълнение 
на проект „Изграждане 
на инфраструктура за 
предотвратяване на 
наводненията от отливен 
поток с.Строево” 

За финансиране на 
извършени допустими 
разходи за изпълнение 
на проект „Подобряване 
на енергийната 
ефективност и 
модернизиране на 
образователната 
инфраструктура в 
Община Марица” 

3 Общ размер на дълга 372 416 лв. 2 803 507 лв. 
4 Краен срок за 

погасяване 
25.09.2013 г. 25.12.2013 г. 

  
Отчет за 2013 г. 

  

5 Размер на усвоения 251 430 лв. 39 999 лв. 



  

кредит 
6 Размер на 

погасителните вноски 
 

372 416 лв. 
 

2 284 480 лв. 
7 Платени лихви 6 790 лв. 39 387 лв. 
8 Платени такси 

/ангажимент и 
управление/ 

 
1 025 лв. 

 
1 295 лв. 

 
 
МОТИВИ: Във връзка с разпоредбите на Закона за публичните финанси ,  

Закона за Общинския дълг и ЗМСМА, 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 № 115 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 

ОТНОСНО: Годишен отчет на сметките за средства от Европейския съюз 
на Община „Марица” за 2013 год. 

  
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 140, ал. 2 от Закона за 

публичните финанси. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 140, ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, Общински съвет „Марица” приема годишния отчет за 
изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на община „Марица” 
за 2013 год. в размер на 2 696 118 лв., съгласно Приложение № 1. 

 
МОТИВИ: Във връзка с разпоредбите на Закона за публичните финанси и 

ЗМСМА, 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 № 116 
 
 

Взето с протокол № 4 от 01.04.2014 г. 
 
 

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община „Марица” за 2014 г. 
  

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА и чл.12, ал.2 от Закона за 
публичните финанси 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Актуализира   бюджета   на Община „Марица”  за  2014 г., както следва: 

  
 1.           / лева / 

§§ 
№ д-
ст В т. ч.  

с-но с-но 
дър
ж. дофин. местни  

№ 
по 
ре
д 

ЕБК ЕБК 

Източник на финансиране, 
обекти, наименование на 
разхода 

Всичко   
/лева/ 

д-ти д-ти д-ти  
1 2 3 4 5 6 7 8  

   Р А З Х О Д И 0 0 0 0  
 
1 

 
53-01 

 
122 

Право на ползване на софтуерна 
система „Омекс 2000 Стандарт” 

 
+ 960 

   
+960  

 
2 

 
01-01 

 
123 

Заплати и възнаграждения на 
персонала нает по трудови 
правоотношения 

 
 + 2 490 

   
+2 490 

 
3 02-09 123 Други плащания и 

възнаграждения 
+ 17 200   +17 200 

 
4 97-00 998 Резерв за непредвидени и 

неотложни работи 
 
- 20 650 

   
- 20 650  

5 52-05 759 Винилно пано + 780   + 780  
6 10-20 759 Външна услуга - 780   - 780  
7 10-15 622 Материали - 10 000   - 10 000  
 
8 

 
52-03 

 
622 

Вертикална планировка-парк 
с.Калековец 

 
+ 10 000 

   
+ 10 000  

9 51-00 322 ОУ с. Граф Игнатиево + 15 000  +15000   



  

10 97-00 998 Резерв за непредвидени и 
неотложни работи 

- 15 000  - 15000  
 

 
2. Възлага на кмета на община „Марица” да отрази промените по §§ 01-01 в 

Приложение № 9 към Решение № 26/11.02.2014 г. на Общински съвет „Марица”.
         

 
МОТИВИ: Настоящото предложение  е във връзка със закупуване на 
нематериален дълготраен актив - Право на ползване на софтуерна система „Омекс 
2000 Стандарт” за нуждите на дейността по човешките ресурси, изработването на 
винилно платно за сцената, вертикална планировка-парк с.Калековец и ремонт на 
училището в с. Граф Игнатиево. В изпълнение на Решение №70/04.03.2014г. на 
ОбС „Марица“ актуализацията на бюджета е в частта на заплати и 
възнаграждения. 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 1 
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