
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 № 1 
 
 

Взето с протокол № 1 от 28.01.2014 г. 
 

 
ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 135, взето с Протокол № 9 от 12.07.2012 

г. на Общински съвет „Марица”. 
 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 26, ал.1, чл. 34, ал. 

2 от ЗМСМА. 
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Отменя Решение № 135, взето с Протокол № 9 от 12.07.2012 г., 
 

 
МОТИВИ: С оглед необходимостта от съответствие с нормативната уредба, 

следва да бъдат изменени тези негови разпоредби, които касаят възнагражденията 
на общинските съветници. Това налага отмяната на Решение № 135, взето с 
Протокол № 9 от 12.07.2012 г., предвид настъпилите изменения в ЗМСМА. Ето 
защо Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

  

 
 
 
 
 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 1 

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

/А. Иванова/ 

 
 

  
 



  

 
 

   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 № 2 
 
 

Взето с протокол № 1 от 28.01.2014 г. 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за организацията и дейността на общински съвет „Марица”, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение № 1, 
взето с Протокол № 1 от 12.01.2012 г. 

  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 26, ал.1, чл. 34, ал. 
2 от ЗМСМА 

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

І. Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинска администрация, както следва: 

 
1. чл. 23 придобива следната редакция: „Общинският съвет определя 

възнаграждението на председателя в зависимост от определената 
продължителност на работното време. Размерът на възнаграждението е 90 на 
сто от възнаграждението на кмета на общината.”  

2. чл. 29, ал. 2., изречение второ придобива следната редакция: „Общият размер 
на възнаграждението на общински съветник за един месец е 70 на сто от 
средната брутна работна заплата на общинската администрация за 
съответния месец. 

3. чл. 29а се отменя; 
4. чл. 53, ал.1, т. 8 се изменя така, става: „Постоянна комисия по европейски 

политики” 
 
 
МОТИВИ: С оглед необходимостта от съответствие на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет „Марица” с нормативната уредба, 
следва да бъдат изменени тези негови разпоредби, които касаят възнагражденията 
на общинските съветници. Налага се и отмяна на чл.29а от Правилника поради 
отпадане на необходимостта за конкретизиране и във връзка с взето Решение № 



139, взето с Протокол № 9 от 12.07.2012 г., както и промяна на чл. 53, ал.1, т.8 от 
Правилника, свързано с промяна в наименование на постоянна комисия. Ето защо 
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

 
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



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 № 3 
 

Взето с протокол № 1 от 28.01.2014 г. 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на 
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Марица. 

 ОСНОВАНИЕ:   Чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 82, ал.1 от Закона за публичните 
финанси при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административно-
процесуалния кодекс  и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за 
нормативните актове 
 

След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 

Приема Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна 
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на Община Марица – неразделна част от настоящото решение, с която се 
отменя Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет на Община Марица, приета с Решение №108/29.06.2004г., 
изменена  с Решение №202/28.11.2008г.  на Общински съвет „Марица. 

МОТИВИ: С приемането на Закона за публичните финанси (обн. ДВ бр.15/ 
15.02.2013г., в сила от 01.01.2014г.) се отменя Законът за общинските бюджети. 
Това налага отмяната на прилаганата до момента Наредба за условията и реда за 
съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Марица 
приета от Общински съвет „Марица“ в изпълнение на чл. 9а от Закона за 
общинските бюджети и приемането на нова наредба в изпълнение на разпоредбата 
на чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, с която да бъде съобразена 
подзаконовата нормативна уредба с нормативен акт от по–висока степен. Ето защо 
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А.Иванова/ 

  



  

 
 

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 № 4 
 

Взето с протокол № 1 от 28.01.2014 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № ПИ № 69874.144.82, публична общинска 
собственост 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 Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; във връзка с чл. 78 а от Правилника за прилагане на 
закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

  
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

 І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна на 
начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се промени от 
„За селскостопански, горски, ведомствен път ” в „Изоставена орна земя” на 
общински поземлен имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор № 69874.144.82, образуван от разделянето 
на ПИ № 69874.144.57, с площ от 0,663 дка, с трайно предназначение „Земеделска 
територия” и с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен 
път“ в местността „Големият път“, при граници и съседи: ПИ № 69874.144.81; ПИ 
№ 69874.144.28; ПИ № 69874.144.79; ПИ № 69874.144.80; ПИ № 69874.144.23; ПИ 
№ 69874.144.14 и ПИ № 69874.144.6 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, за който съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост не се съставя акт за общинска собственост. 

 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: Да се започне процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на ПИ № 69874.144.82, образуван от ПИ № 69874.144.57 , поради 
отпадналата му необходимост като селскостопански път. Ето защо, Общински 
съвет намира решението за целесъобразно. 

 

 
 

 
 
 ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

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 № 5 
 

Взето с протокол № 1 от 28.01.2014 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № ПИ № 66915.5.141, публична общинска 
собственост 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. 78 а от Правилника за прилагане на 
закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

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

начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се промени от 
„За селскостопански, горски, ведомствен път ” в „Изоставена орна земя” на 
общински поземлен имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор № 66915.5.141, образуван от ПИ № 
66915.5.47, с площ от 1,953 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия” 
и с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“ 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, 
за който съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост не се съставя 
акт за общинска собственост. 

 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: Да се започне процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на имот с идентификатор № 66915.5.141, образуван от имот №  
66915.5.47, поради отпадналата му необходимост като селски път. Ето защо 
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 

 
 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

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 № 6 
 

Взето с протокол № 1 от 28.01.2014 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № ПИ № 38950.20.84, публична общинска 
собственост 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, последно изменение 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 Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; във връзка с чл. 78 а от Правилника за прилагане на 
закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна на 
начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се промени от 
„За селскостопански, горски, ведомствен път ” в „Изоставена орна земя” на 
общински поземлен имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор № 38950.20.84, образуван от разделянето на           
ПИ № 38950.20.50,  с площ от 0,240 дка, с трайно предназначение „Земеделска 
територия” и с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен 
път“ в местността „Кошутките“, при граници и съседи: ПИ № 38950.2.81; ПИ № 
38950.20.70; ПИ № 38950.20.77  и  ПИ № 38950.20.85 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, последно изменение със Заповед № КД-14-16-111 от 20.01.2014 г. на 
Началника на СГКК-гр. Пловдив, за който съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост не се съставя акт за общинска собственост. 

 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: Да се започне процедура по промяна начина на трайно ползване 

на ПИ № 38950.20.84, образуван от ПИ № 38950.20.50, поради отпадналата му 
необходимост като селскостопански път. Ето защо, Общински съвет Марица 
намира решението за целесъобразно. 

 
 

 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



  

 
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 № 7 
 

Взето с протокол № 1 от 28.01.2014 г. 
 

ОТНОСНО:  Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 5 
/пет/ години на помещения - част от нежилищна сграда – публична общинска 
собственост по кадастралната карта на с. Ясно поле, Община “Марица” – област 
Пловдив, за осъществяване на здравни услуги. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.2 ал.1; чл. 8, ал. 1 и чл.14, ал.7 от ЗОС; 
чл. 8, чл. 39 и чл.40 от Закона за лечебните заведения, чл.50 ал.1, 2, 3 и чл. 164, 
ал. 1 и 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 дава съгласие да се отдадат  
под наем за срок от 5 /пет/ години за извършване на здравни услуги - практика за 
първична медицинска помощ – следните помещения, ведно с правото на достъп до 
общите и обслужващите помещения, както следва: 

- Помещение  за лекарски кабинет с идентификатор № 87669.502.164.1.1 с 
площ от 20,00 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 
87669.502.164.1.2, № 87669.502.164.1.8, № 87669.502.164.1.9, под обекта: няма, над 
обекта: няма. Помещението за лекарски кабинет се намира в Здравната служба на с. 
Ясно поле с идентификатор № 87669.502.164.1, с обща застроена площ 171 кв.м. и 
попадаща в поземлен имот с идентификатор № 87669.502.164 с площ 1087 кв.м. с 
административен адрес с. Ясно поле, ул. “1-ва”, №24, по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община “Марица” - област Пловдив, 
одобрени със Заповед 18-63/19.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК – 
София, актувани като публична общинска собственост с Акт за общинска 
собственост № 08/20.02.2001г., надлежно вписан в Службата по вписванията.  

- Помещение за лекарски кабинет, представляващо поземлен имот с 
идентификатор № 87669.502.164.1.2 с площ от 8,00 кв.м., при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 
87669.502.164.1.3, №87669.502.164.1.8, № 87669.502.164.1.1; под обекта: няма, над 
обекта: няма. Помещението за лекарски кабинет се намира в Здравната служба на с. 
Ясно поле с идентификатор № 87669.502.164.1, с обща застроена площ 171 кв.м. и 
попадаща в поземлен имот с идентификатор № 87669.502.164 с площ 1087 кв.м. с 



  

административен адрес с. Ясно поле, ул. “1-ва”, №24, по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община “Марица” - област Пловдив, 
одобрени със Заповед 18-63/19.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК – 
София, актувани като публична общинска собственост с Акт за общинска 
собственост № 08/20.02.2001г., надлежно вписан в Службата по вписванията.  

Обща площ за наемане 28,00кв.м. 
ІІ. Отдаването под наем на описаните в т.І. помещения за лекарски кабинет 

да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс, като 
минималната конкурсна месечна наемна цена не може да бъде по-ниска от 
определената съобразно приетата Методика за определяне на началния размер на 
наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община 
“Марица”. 

ІІІ.Специфични условия  на конкурса:  
- Описаните в т.І. помещения се отдават под наем, при условие че се ползват 

единствено за целта, за която са предоставени, а именно за извършване на здравни 
услуги – практика за първична медицинска помощ /лекарски кабинет/ - като 
собствеността им не може да бъде придобивана по давност или по друг начин, не 
може да се преотстъпва за ползване, да се ползва съвместно по договор с трети 
лица, да се отдава под наем или да се пренаема. Поддържането и текущите ремонти 
на отдадените под наем описани в т.І. помещения се извършват от лицето, на което 
са предоставени, с грижата на добрия стопанин. Ако помещенията по т. І не се 
използват за това, за което са отдадени под наем, наемното отношение да бъде 
прекратено; 

- Кандидатите за участие да притежават образователно-квалификационна 
степен ”магистър” по медицина. Да не са с отнети права, да упражняват професията 
в Република България. Да нямат финансови задължения към Община „Марица” към 
датата на конкурса; 

- Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да сключат такъв 
в 30-дневен срок след подписване на договор за наем; 

- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението; 
 - Изискуеми документи за допускане до участие в конкурса:  
1.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно 
чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или 
едноличен търговец, копие от документ за самоличност, когато участникът е 
физическо лице; 
2. Заверено копие от документ за самоличност на представителя на юридическото 
лице или едноличния търговец, когато участникът е юридическо лице или 
едноличен търговец. 
3. Заверено копие от Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса на 
вписани обстоятелства – ликвидация и несъстоятелност, когато участникът е 
юридическо лице или едноличен търговец. 
4. Нотариално заверено пълномощно за представителство (ако е необходимо), 
когато участникът се представлява от лице, различно от лицата, имащи  право на 
представителство съгласно документите му за регистрация. 
5. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, съдържащо воля за 
наемане на помещенията. 



  

6. Заверено копие от Удостоверение от банка с посочена банкова сметка на 
участника. 
7. Заверено копие на Удостоверение от Национална агенция по приходите за 
наличието или липсата на данъчни задължения към държавата. 
8. Заверено копие на Удостоверение за наличието или липсата на задължения към 
общината по постоянен адрес за ФЛ и по седалище и адрес на управление за ЮЛ. 
9. Заверено копие на Удостоверение за наличието или липсата на задължения към 
община „Марица”. 
10. Документ /квитанция/ за внесена гаранция /оригинал/. 
11. Заверено копие от документ за закупена конкурсна документация. 
12. Декларация за извършен оглед на имота и запознаване с условията на конкурса. 
13. Заверено копие от диплома за завършено висше образование със степен 
“магистър – лекар по медицина" на управителя/участника. 
14. Заверено копие от Удостоверение от Български лекарски съюз, че 
управителя/участника не е с отнети права да упражнява медицинска професия в 
България. 
15. Заверено копие от трудова книжка и/или заверено копие на осигурителна 
книжка и/или удостоверение образец УП-3, удостоверяващи трудов стаж на 
управителя/участника. 

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

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

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

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

пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1и К2. 
V. Гаранция за участие - 30% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.           
VІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 

предприеме необходимите действия за откриване и провеждане на процедура за 
отдаване под наем на описаните в т.І.  помещения - част от нежилищна сграда, чрез 
публично оповестен конкурс при условията на т. І, ІІ, ІІІ, ІV и V от настоящото 



решение, при стриктно спазване правилата на Глава Шеста от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица”, да организира и проведе конкурса за отдаване под наем и сключи 
наемния договор, съобразно действащото законодателство. 

 
МОТИВИ: Във връзка с нуждата на населението на с. Ясно поле от лекарски  

кабинет в селото, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 
 

 
 
 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 
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 № 8 
 
 

Взето с протокол № 1 от 28.01.2014 г. 
 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 5 /пет/ 
години на помещения - част от нежилищна сграда – публична общинска 
собственост по кадастралната карта на с. Ясно поле, Община “Марица” – област 
Пловдив, за осъществяване на здравни услуги. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.2 ал.1; чл. 8, ал. 1 и чл.14, ал.7 от ЗОС; 
чл. 8, чл. 39 и чл.40 от Закона за лечебните заведения; чл.50 ал.1, 2, 3 и чл. 164, 
ал. 1 и 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 дава съгласие да се отдадат  
под наем за срок от 5 /пет/ години за извършване на здравни услуги - практика за 
първична помощ по дентална медицина – следните помещения, ведно с правото на 
достъп до общите и обслужващите помещения, както следва: 

- Помещение за зъболекарски кабинет с идентификатор № 87669.502.164.1.9 
с площ от 16,40 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при 
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 
87669.502.164.1.1, № 87669.502.164.1.8, № 87669.502.164.1.10, под обекта: няма, 
над обекта: няма. Помещението за зъболекарски кабинет се намира в Здравната 
служба на с. Ясно поле с идентификатор № 87669.502.164.1, с обща застроена площ 
171 кв.м. и попадаща в поземлен имот с идентификатор № 87669.502.164 с площ 
1087 кв.м. с административен адрес с. Ясно поле, ул. “1-ва”, №24, по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община “Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед 18-63/19.10.2007г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – София, актувани като публична общинска собственост с Акт за общинска 
собственост № 08/20.02.2001г., надлежно вписан в Службата по вписванията.  

ІІ. Отдаването под наем на описаното в т.І. помещение за дентален кабинет да 
се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс, като минималната 
конкурсна месечна наемна цена не може да бъде по-ниска от определената 



  

съобразно приетата Методика за определяне на началния размер на наемните цени 
за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица”. 

 
 
ІІІ.Специфични условия  на конкурса:  
- Описаното в т.І. помещение за дентален кабинет се отдава под наем, при 

условие, че се ползва единствено за целта, за което е предоставено, а именно за 
дентален кабинет като собствеността му не може да бъде придобивана по давност 
или по друг начин, не може да се преотстъпва за ползване, да се ползва съвместно 
по договор с трети лица, да се отдава под наем или да се пренаема. Поддържането и 
текущите ремонти на отдаденото под наем описано в т.І. помещение за дентален 
кабинет се извършва от лицето, на което е предоставена, с грижата на добрия 
стопанин. Ако частта от имота по т. І не се използва за това, за което е отдадена 
под наем, наемното отношение да бъде прекратено; 

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

- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението; 
 - Документи за допускане до участие в конкурса:  
           1.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код 
съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо 
лице или едноличен търговец, копие от документ за самоличност, когато 
участникът е физическо лице; 
           2. Заверено копие от документ за самоличност на представителя на 
юридическото лице или едноличния търговец, когато участникът е юридическо 
лице или едноличен търговец. 
           3. Заверено копие от Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса 
на вписани обстоятелства – ликвидация и несъстоятелност, когато участникът е 
юридическо лице или едноличен търговец. 
           4. Нотариално заверено пълномощно за представителство (ако е 
необходимо), когато участникът се представлява от лице, различно от лицата, 
имащи  право на представителство съгласно документите му за регистрация. 
           5. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, съдържащо воля 
за наемане на помешението. 
           6. Заверено копие от Удостоверение от банка с посочена банкова сметка на 
участника. 
           7. Заверено копие на Удостоверение от Национална агенция по приходите за 
наличието или липсата на данъчни задължения към държавата. 
           8. Заверено копие на Удостоверение за наличието или липсата на задължения 
към общината по постоянен адрес за ФЛ и по седалище и адрес на управлние за 
ЮЛ. 
           9. Заверено копие на Удостоверение за наличието или липсата на задължения 
към община „Марица”. 



  

        10. Документ /квитанция/ за внесена гаранция /оригинал/. 
        11. Заверено копие от документ за закупена конкурсна документация. 
         12. Декларация за извършен оглед на имота и запознаване с условията на  
 
конкурса. 
         13. Заверено копие от диплома за завършено висше образование със степен 
“магистър – лекар по дентална медицина” на управителя/участника.       
         14. Заверено копие от Удостоверение от Български зъболекарски съюз, че 
управителя/участника не е с отнети права да упражнява медицинска професия в 
България. 
         15. Заверено копие от трудова книжка и/или заверено копие на осигурителна 
книжка и/или удостоверение образец УП-3, удостоверяващи трудов стаж на 
управителя/участника. 

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

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

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

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

пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1и К2. 
V. Гаранция за участие - 30% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.           
VІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 

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

 
 



МОТИВИ: Във връзка с нуждата на населението на с. Ясно поле от 
зъболекарски  кабинет в селото, Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

 
 
 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



  

 
 

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 № 9 
 

Взето с протокол № 1 от 28.01.2014 г. 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от 
Общински горски фонд на Община „Марица“ за 2014 г. и приемане на таксационни 
описания от ЛУП 2009г. на ТП „ДГС-Пловдив” за тополово насаждение в 
землището на с.Маноле, попадащо в поземлени имоти с идентификатори № 
47086.65.2 и № 47086.22.206 – общинска собственост по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Маноле. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112, ал.1, т.1 от 
ЗГ;  чл.7, ал.1 и чл.115, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за управление на горските 
територии общинска собственост на Община „Марица, Общински съвет „Марица”. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

І. Общински съвет „Марица” утвърждава годишен план за 2014 година за 
ползване на дървесина от общински горски фонд, съгласно утвърден 
лесоустройствен проект от 2009г. на ТП „Държавно горско стопанство-Пловдив”, 
за отдели 158, 159, 160 и 161, в които попадат поземлени имоти с идентификатори 
№ 47086.65.2 и № 47086.22.206 – общинска собственост по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Маноле, както следва: 

 
- Стопански клас: Т, 
- Вид гори: Тополови в землището на с.Маноле,  
-Вид подотдел: Склопена култура, 
-Дървесен вид: тп I- 214, 
- Функционална група: защитена зона река „Марица“, 
- Описание на месторастенето: 
 Подобласт: Тракия-Горна Тракия; 
Месторастене: Т-І-1 Д2 (52); 
Основна скала: Пясъци и чакъли; 
Почвен тип: Алувиално-ливадна 
- Описание на почвата: 
Богатство: Богата; 
Влажност: Свежа; 
Дълбочина: дълбока 61-120 см.; 
Плътност: рохка; 



  

Каменлив: Средно каменлив; 
Механичен състав: глинесто песъчлива. 
- Номер на имота:   
1. ) Поземлен имот № 47086.22.206 – общинска собственост по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Маноле, попадащ в отдели както следва: 
- Отдел 158,   
подотдел: б, прогнозно ползване – 180 куб. м. гола сеч на 2 пъти и 

последващо залесяване 1:1, съгласно Закона за горите; 
подотдел: в, прогнозно ползване – 1080 куб. м. гола сеч и последващо 

залесяване 1:1, съгласно Закона за горите; 
подотдел: е, прогнозно ползване – 350 куб. м. гола сеч на 2 пъти и 

последващо залесяване 1:1, съгласно Закона за горите; 
подотдел: з, прогнозно ползване – 300 куб. м. гола сеч на 2 пъти и 

последващо залесяване 1:1, съгласно Закона за горите; 
подотдел: о, прогнозно ползване – 780 куб. м. гола сеч на 3 пъти и 

последващо залесяване 1:1, съгласно Закона за горите; 
подотдел: р, прогнозно ползване – 560 куб. м. гола сеч на 3 пъти и 

последващо залесяване 1:1, съгласно Закона за горите; 
подотдел: с, прогнозно ползване – 450 куб. м. гола сеч на 2 пъти и 

последващо залесяване 1:1, съгласно Закона за горите; 
подотдел: к, прогнозно ползване – 4170 куб. м. гола сеч на 2 пъти и 

последващо залесяване 1:1, съгласно Закона за горите; 
 
общо за отдела прогнозно ползване – 7870 куб. м. и последващо 

залесяване 1:1, съгласно Закона за горите. 
 
-  Отдел 159,       
подотдел: 3, прогнозно ползване –0 куб. м. 
подотдел: 6, прогнозно ползване – 0 куб. м. 
подотдел: 7, прогнозно ползване –0 куб. м. 
подотдел: 8, прогнозно ползване – 0 куб. м. 
подотдел: 9, прогнозно ползване – 0 куб. м. 
подотдел: 10, прогнозно ползване – 0 куб. м. 
подотдел: 11, прогнозно ползване – 0 куб. м. 
подотдел: б, прогнозно ползване – 0 куб. м. 
подотдел: в, прогнозно ползване – 10 куб. м. гола сеч и последващо 

залесяване 1:1, съгласно Закона за горите; 
подотдел: г, прогнозно ползване – 280 куб. м. гола сеч и последващо 

залесяване 1:1, съгласно Закона за горите; 
подотдел: д, прогнозно ползване – 1130 куб. м. гола сеч и последващо 

залесяване 1:1, съгласно Закона за горите; 
подотдел: ж, прогнозно ползване –40 куб. м. гола сеч и последващо 

залесяване 1:1, съгласно Закона за горите; 
подотдел: з, прогнозно ползване –0 куб. м. 
подотдел: и, прогнозно ползване – 590 куб. м. гола сеч на 2 пъти и 

последващо залесяване 1:1, съгласно Закона за горите; 



  

подотдел: к, прогнозно ползване – 560 куб. м. гола сеч на 2 пъти и 
последващо залесяване 1:1, съгласно Закона за горите; 

подотдел: л, прогнозно ползване – 830 куб. м. гола сеч на 3 пъти и 
последващо залесяване 1:1, съгласно Закона за горите; 

подотдел: е, прогнозно ползване – 2430 куб. м. гола сеч на 2 пъти и 
последващо залесяване 1:1, съгласно Закона за горите; 

 
общо за отдела прогнозно ползване – 5870 куб. м. и последващо 

залесяване 1:1, съгласно Закона за горите. 
 
Общо за ПИ № 47086.22.206  прогнозно ползване – 13740 куб.м. и 

последващо залесяване 1:1, съгласно Закона за горите; 
 
2. ) Поземлен имот № 47086.65.2 – общинска собственост по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Маноле, попадащ в отдели както следва: 
- Отдел 160, 
подотдел: 1, прогнозно ползване – 0 куб. м. 
подотдел: 2, прогнозно ползване – 0 куб. м. 
подотдел: а, прогнозно ползване – 460 куб. м. гола сеч и последващо 

залесяване 1:1, съгласно Закона за горите; 
подотдел: в, прогнозно ползване – 2690 куб. м. гола сеч на 2 пъти и 

последващо залесяване 1:1, съгласно Закона за горите; 
подотдел: г, прогнозно ползване – 1420 куб. м. гола сеч на 2 пъти и 

последващо залесяване 1:1, съгласно Закона за горите; 
подотдел: д, прогнозно ползване – 1080 куб. м. гола сеч и последващо 

залесяване 1:1, съгласно Закона за горите; 
подотдел: е, прогнозно ползване – 1090 куб. м. гола сеч на 3 пъти и 

последващо залесяване 1:1, съгласно Закона за горите; 
подотдел: з, прогнозно ползване – 420 куб. м. гола сеч на 2 пъти и 

последващо залесяване 1:1, съгласно Закона за горите; 
 
общо за отдела прогнозно ползване – 7160 куб. м. и последващо 

залесяване 1:1, съгласно Закона за горите. 
- Отдел 161       
подотдел: а, прогнозно ползване – 900 куб. м. гола сеч и последващо 

залесяване 1:1, съгласно Закона за горите; 
подотдел: б, прогнозно ползване – 360 куб. м. гола сеч и последващо 

залесяване1:1, съгласно Закона за горите; 
подотдел: в, прогнозно ползване – 160 куб. м. гола сеч и последващо 

залесяване 1:1, съгласно Закона за горите; 
подотдел: г, прогнозно ползване – 170 куб. м. гола сеч и последващо 

залесяване 1:1, съгласно Закона за горите; 
подотдел: д, прогнозно ползване – 1610 куб. м. гола сеч и последващо 

залесяване 11, съгласно Закона за горите; 
 
общо за отдела прогнозно ползване – 3200 куб. м. и последващо 



залесяване 1:1, съгласно Закона за горите. 
 
Общо за ПИ № 47086.65.2  прогнозно ползване – 10360 куб.м. и 

последващо залесяване 1:1, съгласно Закона за горите. 
 
ІІ. Общински съвет „Марица” приема следния начин за ползване на 

дървесина от общински горски фонд съгласно лесоустройствения проект, както 
следва: 

ІІ.1. Ползването на дървесина в утвърдения по т.І годишен план за 2014 
година за ползване на дървесина от общински горски фонд, съгласно утвърден 
лесоустройствен проект от 2009г. на ТП „Държавно горско стопанство-Пловдив”, 
за отдели 158, 159, 160 и 161, в които попадат поземлени имоти с идентификатори 
№ 47086.65.2 и № 47086.22.206 – общинска собственост по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Маноле да се осъществи чрез продажба на стояща 
дървесина на корен след решение на Общинския съвет. 

 
ІІІ. Общински съвет „Марица” възлага на Кмета на община „Марица” да 

организира и проведе процедурите по ползването на дървесина съгласно Закона за 
горите и в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. 
 

МОТИВИ: Горите представляват важен компонент от екосистемите като 
притежават широк спектър от функции: регулиране на водния отток, защита от 
почвена и ветрова ерозия, намаляване на емисиите от въглероден диоксид (СО2), 
опазване на биоразнообразието. Устойчивото стопанисване на горите и 
задоволяването на обществените потребности към тях без да се нарушават 
екологичните и икономическите интереси е неотменна част от устойчивото 
развитие на човешката цивилизация. 

Горските територии се управляват и ползват по горскостопански планове и 
програми. Те представляват необходимото законово основание за провеждането на 
стопанските дейности и ползванията от горите. Без да има изработен 
горскостопански план или програма за дадена територия не може да бъде 
извършено ползване от нейните ресурси. Ето защо Общински съвет Марица намира 
решението за целесъобразно. 

 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 

  



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

Р Е Ш Е Н И Е № 10 
 

Взето с протокол № 1 от 28.01.2014 г. 
 

ОТНОСНО: Одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен план на 
Община „Марица”, касаещо образуване на нова структурна единица 640-Тжф 
(терени за животновъдни ферми), в местност „Поляната” по кадастралната карта на 
с.Трилистник, 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 образуване на структурна единица 640-Тжф, в местност „Поляната”, 
включваща поземлени имоти с идентификатори №№ 73122.18.5, 73122.18.4, 
73122.6.67, 73122.6.68 и  73122.6.69 по кадастралната карта на с.Трилистник, 
Община „Марица“, област Пловдив представляващи земеделски земи и 
обслужващите ги полски пътища с обща площ 28 дка., по приложения проект и 
ситуация по координати на новата структурната единица, 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: Налага се поради възникнало инвестиционно намерение за 
изграждане на животновъдна ферма – зайцеферма. Ето защо Общински съвет 
Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 

  
 



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

Р Е Ш Е Н И Е  № 11 
 

Взето с протокол № 1 от 28.01.2014 г. 
 
 

ОТНОСНО: Одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен план на 
Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 511-Жм (жилищна 
устройствена зона), в местност „Вардалите” по кадастралната карта на с.Скутаре, 
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 Одобрение на проект за изменение  на Общ 
устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 
511-Жм (жилищна устройствена зона), в местност „Вардалите” по кадастралната 
карта на с.Скутаре, Община „Марица“, област Пловдив, включващо поземлени 
имоти с идентификатори №№ 66915.18.27, 66915.18.28, 66915.18.29, 66915.18.30,  
66915.18.31, 66915.18.37, 66915.18.38 и част от 66915.18.85 представляващи 
земеделски земи и обслужващите ги полски пътища в обхвата на разширението на 
зоната по кадастралната карта на с.Скутаре и обща площ 20 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: Одобрението на проекта за изменението на Общ устройствен 

план на Община „Марица” се налага поради възникнало инвестиционно намерение 
за изграждане на жилищна сграда. Ето защо Общински съвет Марица намира 
решението за целесъобразно. 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 

  



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

Р Е Ш Е Н И Е № 12 
 

Взето с протокол № 1 от 28.01.2014 г. 
 

ОТНОСНО: Одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен план на 
Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 236-Смф (смесена 
многофункционална зона) и образуване на нова структурна единица 236а-Смф и 
236б-Смф, в местност „Селски тирове” по кадастралната карта на с.Труд, Община 
„Марица“, област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във 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 236-Смф (смесена многофункционална 
зона) и на нова структурна единица 236б-Смф, в местност „Селски тирове” по 
кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица“, област Пловдив. В структурна 
единица 236б-Смф, в местност „Селски тирове”, се включват поземлени имоти с 
идентификатори №№ 73242.200.103, 73242.200.104 и 73242.200.105 по кадастралната 
карта на с.Труд, област Пловдив представляващи земеделски земи с обща площ 35 
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: Одобрението на проекта за изменението на Общ устройствен план 

на Община „Марица” се налага поради възникнало инвестиционно намерение за 
изграждане на обект: Крайпътен комплекс с магазин, ТИР паркинг, заведение за 
бързо хранене и сервиз“. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 

  



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

Р Е Ш Е Н И Е № 13 
 

Взето с протокол № 1 от 28.01.2014 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-
Парцеларен план /ПП/ на трасе за проектиране на ел. кабел 20кV с дължина L=1350м., 
преминаващо през имоти общинска собственост и път ІІІ-ти клас – собственост на 
държавата, за електроснабдяване на обект: „Крайпътни обслужващи дейности, 
административни, търговски и обслужващи сгради, магазини, заведения и 
съоръжения“, за нуждите на „С.К.ПЛОВ“ ЕООД, в землището на с.Труд, 
м.“Ралчовица“, имот № 73242.53.73 (стар ид. № 053073), община „Марица“, Област 
Пловдив по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения ПУП-ПП и 
регистър на засегнатите от трасето имоти. 
ОСНОВАНИЕ: на основание чл.21,ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от 
ЗУТ, 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

Одобрява проект за Подробен устройствен план /ПУП/-Парцеларен план /ПП/ на 
трасе за проектиране на ел. кабел 20кV, с дължина L=1350м., преминаващо през имоти 
общинска собственост и път ІІІ-ти клас – собственост на държавата, за 
електроснабдяване на обект: „Крайпътни обслужващи дейности, административни, 
търговски и обслужващи сгради, магазини, заведения и съоръжения“, за нуждите на 
„С.К.ПЛОВ“ ЕООД, в землището на с.Труд, м.“Ралчовица“, имот № 73242.53.73 (стар 
ид. № 053073), община „Марица“, Област Пловдив по следата на вариант единствен, 
нанесен върху приложения ПУП-ПП и регистър на засегнатите от трасето имоти. 

Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК чрез общински 
съвет „Марица” пред административен съд-гр.Пловдив в 14 /четиринадесет/ дневен 
срок от обнародването му в държавен вестник. 

МОТИВИ: Във връзка с промяна предназначението на имот № 73242.53.73 
(стар ид. № 053073), община „Марица“, Област Пловдив за изграждане на обект: 
„Крайпътни обслужващи дейности, административни, търговски и обслужващи 
сгради, магазини, заведения и съоръжения“, за нуждите на „С.К.ПЛОВ“ ЕООД. Ето 
защо Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 

  



  

 

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

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 14 
 
 

Взето с протокол № 1 от 28.01.2014 г. 
 
 

ОТНОСНО: Одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен план на 
Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 643-Жм (жилищна 
устройствена зона), в местност „Край селото” по кадастралната карта на с.Динк, 
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 643-Жм (жилищна 
устройствена зона), в местност „Край селото” по кадастралната карта на с.Динк, 
Община „Марица“, област Пловдив, включващо поземлени имоти с идентификатори 
№№ ПИ 21169.11.17, 21169.11.18, 21169.11.43, 21169.11.44,  21169.11.35, 
21169.11.26, 21169.11.27, 21169.11.28, 21169.11.29,  21169.11.30, 21169.11.36, 
21169.11.37, 21169.11.42, 21169.11.32 и 21169.9.15 представляващи земеделски земи 
и обслужващите ги полски пътища в обхвата на разширението на зоната по 
кадастралната карта на с.Динк и обща площ 37 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: Одобрението на проекта за изменението на Общ устройствен план 
на Община „Марица” се налага поради възникнало инвестиционно намерение за 



изграждане на жилищна сграда. Ето защо Общински съвет Марица намира 
решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



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

Р Е Ш Е Н И Е № 15 
 

Взето с протокол № 1 от 28.01.2014 г. 
 
 

ОТНОСНО: Одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен план на 
Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 246-Псп (складово-
производствена зона), в местност „Граждански път” по кадастралната карта на 
с.Строево, 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 246-Псп (складово-производствена 
зона), в местност „Граждански път” по кадастралната карта на с.Строево, Община 
„Марица“, област Пловдив, включващо поземлени имоти с идентификатори №№ 
69874.69.24 и 69874.69.25 по кадастралната карта на с.Строево, представляващи 
земеделски земи с обща площ 10,007 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: Одобрението на проекта за изменението на Общ устройствен план 

на Община „Марица” се налага поради възникнало инвестиционно намерение за 
изграждане на обект:„Предприятие за производство на стерилизирани консерви и 
пастети предназначени за храна на домашни любимци“. Ето защо Общински съвет 
Марица намира решението за целесъобразно. 

 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 

  



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

Р Е Ш Е Н И Е № 16 
 

Взето с протокол № 1 от 28.01.2014 г. 
 
 

ОТНОСНО: Предложение за изменение  на Общ устройствен план на Община 
„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 205-Тоо (обществено-
обслужваща устройствена зона), 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 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”, 
касаещо разширение на структурна единица 205-Тоо (обществено-обслужваща 
устройствена зона), в местност „Залъмова могила” по кадастралната карта на с.Граф 
Игнатиево, Община „Марица“, област Пловдив, включващо поземлени имоти ПИ 
17806.18.18, 17806.18.19 и част от 17806.20.202, представляващи земеделски земи и 
обслужващите ги полски пътища в обхвата на разширението на зоната по 
кадастралната карта на с.Граф Игнатиево и обща площ 17 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: Изменението на Общ устройствен план на Община „Марица” се 
налага поради възникнало инвестиционно намерение за изграждане на 
газоизмервателна станция. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 

  



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

Р Е Ш Е Н И Е № 17 
 

Взето с протокол № 1 от 28.01.2014 г. 
 

ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на процедура по изменение на 
ПУП – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор  
61412.501.344 – собственост на Петко Стоянов Аскерлаков по кадастралната карта 
на с.Радиново. Община „Марица”, във връзка с привеждане в съответствие на 
кадастралния и регулационен план на с.Радиново с кадастралната карта, съгласно 
скицата предложение, при условията на чл. 208 от ЗУГ.  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСА,  чл. 135, ал. 1 и ал.2, т.1 
във вр. с чл. 134, ал.2, т.1, чл. 208  и чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1  от ЗУТ 

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

1. Дава съгласие за провеждане на процедура по изменение на ПУП – ПРЗ на 
поземлен имот с идентификатор 61412.501.643 и изменение на УПИ ХІІ-344, кв. 10 
по плана на с.Радиново по имотните граници от кадастралната карта на с.Радиново, 
Община „Марица” като с това се приведе в съответствие кадастралния и 
регулационен план на с.Радиново с поземления имот, съгласно скицата 
предложение.  

2. Допуска изготвянето изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХІІ-344, кв. 10 по 
плана на с.Радиново по имотните граници на поземлен имот с идентификатор 
61412.501.643 по кадастралния план на с.Радиново, като се намали габарита на 
улицата от 12м. на 10м. пред лицето на имота по приложената скица-проект. 
   

3. Възлага на кмета на Община „Марица“ да извърши необходимите действия 
по процедурата, произтичащи по ЗУТ и изменение на кадастралната карта на с. 
Радиново по ЗКИР.    

МОТИВИ: Във връзка с задоволяване на възникналите жилищни нужди, 
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 

  



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 18 
 
 

Взето с протокол № 1 от 28.01.2014 г. 
 
 
 

ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план на 
обект: Реконструкция на селскостопански път с.Бенковски - ЕКАТТЕ: 03839, 
землище Бенковски”, попадащ в ПИ 03839.32.51, ПИ 03839.28.26 и ПИ 03839.29.20, 
Община Марица, Област Пловдив 

 
 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11от ЗМСМА, в съответствие с чл.124а, ал.1 

от ЗУТ. 
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1.Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП – 
Парцеларен план за обект:”Реконструкция на селскостопански път с.Бенковски - 
ЕКАТТЕ: 03839, землище Бенковски”, попадащ в ПИ 03839.32.51, ПИ 03839.28.26  
и ПИ 03839.29.20, Община Марица, Област Пловдив., съгласно чл.108, ал.5, чл.110, 
ал.1, т.5 от ЗУТ. 

2.Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 
Парцеларен план. 

3. Възлага на Кмета на Община „Марица” да извърши необходимите 
действия, съгласно ЗУТ по изпълнение на настоящето решение. 

4.След приемането му от ОЕСУТ, изготвеният проект за ПУП да се внесе за 
разглеждане от Общински съвет 

5.Настоящето решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от Закона за 
устройство на територията. 

 
 
МОТИВИ: Реконструкция на селскостопански път с.Бенковски - ЕКАТТЕ: 

03839, землище Бенковски”, попадащ в ПИ 03839.32.51, ПИ 03839.28.26  и ПИ 
03839.29.20, Община Марица, Област Пловдив, е включен в капиталовите разходи 
на  Министерството на земеделието и храните и  е възложено , изработването  на 



работен проект и парцеларен план. Ето защо Общински съвет Марица намира 
решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

   
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 19 
 

Взето с протокол № 1 от 28.01.2014 г. 
 
 

ОТНОСНО: Определяне второстепенните разпоредители с бюджет в община 
„Марица” 

 
ОСНОВАНИЕ: На основание чл.11 ал. 10 от Закона за публичните финанси 
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

Определя  второстепенните разпоредители с бюджет за 2014 година, както следва: 

1.Заместник  Кмет -  Петко Чочев -  за  “Образование” 
2.Кметът на с. Войводиново – за кметство  Войводиново 
3.Кметът на с. Гр. Игнатиево – за кметство Гр. Игнатиево 
4.Кметът на с. Калековец – за кметство Калековец 
5.Кметът на с. Костиево – за кметство Костиево 
6.Кметът на с.Маноле – за кметство Маноле 
7.Кметът на с. Рогош – за кметство Рогош 
8.Кметът на с. Скутаре – за кметство Скутаре 
9.Кметът на с. Строево – за кметство Строево 
10.Кметът на с. Труд – за кметство Труд 
11.Кметът на с. Царацово – за кметство Царацово 

 12.Директора на ОУ „Георги Бенковски” с. Бенковски 
 13.Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Войводиново 
 14.Директора на НУ „Св. Климент Охридски” с. Войсил 
 15.Директора на ОУ „Граф Николай Игнатиев” с. Граф Игнатиево 
 16.Директора на НУ „Отец Паисий” с. Динк 
 17.Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Калековец 
 18.Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Костиево 
 19.Директора на ОУ „Васил Левски” с. Маноле 
 20.Директора на ОУ „Васил Левски” с. Рогош 
 21.Директора на ОУ „Климент Охридски” с. Скутаре 



 22.Директора на ОУ „Христо Смирненски” с. Строево 
 23.Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Труд 
 24.Директора на ОУ „Дядо Иван Арабаджията” с. Царацово 
 
 
 

 
 

МОТИВИ: В изпълнение изискванията на чл.11 ал. 10 от Закона за 
публичните финанси. 

 
 
 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
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