
  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 206 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община “Марица”. 

ОСНОВАНИЕ: На основание  чл.21, ал.1 т.7 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

Приема измененията и допълненията на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
“Марица (приета м. 12.2005 г., изменена с Решение № 11 от 2012 г. на общински 
съвет „Марица”), със съдържание, както следва:  
 
          §1. Създават се нови чл. 16а и чл. 16б в Глава втора „Местни такси” Раздел І 
„Такса за битови отпадъци” 

„Чл. 16а. Размерът на таксата се определя в левове, както следва: (1) За 
жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани и жилищни имоти на 
предприятията таксата се определя по един от следните два начина:   

1. Според количеството на отпадъците:  
а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – според количеството на 

битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на извозване на ползваните 
през годината стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци. 

б) За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или 
други съоръжения – според количеството на битовите отпадъци съобразно вида, 
броя и честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за 
изхвърляне на битови отпадъци. 

в) За услугата по поддържане на териториите за обществено ползване -
пропорционално върху данъчната оценка на имота. 

2. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци: 
а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – пропорционално върху 

данъчната оценка на имота. 
б) За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или 

други съоръжения пропорционално върху данъчната оценка на имота. 
в) За услугата по поддържане на териториите за обществено ползване -

пропорционално върху данъчната оценка на имота. 
(2) За нежилищни имоти на предприятията таксата се определя по един от 



  

следните два начина: 
1. Според количеството на отпадъците: 
а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – според количеството на 

битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на извозване на ползваните 
през годината стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци. 

б) За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или 
други съоръжения – според количеството на битовите отпадъци съобразно вида, 
броя и честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за 
изхвърляне на битови отпадъци. 

в) За услугата по поддържане на териториите за обществено ползване -
пропорционално върху по високата сума между  отчетната стойност на имота или 
данъчната му оценка. 

2. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци: 
а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – пропорционално върху 

по-високата сума между  отчетната стойност на имота или данъчната му оценка 
б) За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или 

други съоръжения – пропорционално върху по-високата сума между  отчетната 
стойност на имота или данъчната му оценка 

в) За услугата по поддържане на териториите за обществено ползване -
пропорционално върху по-високата сума между  отчетната стойност на имота или 
данъчната му оценка” 

„Чл. 16б. (1)Когато таксата се определя според количеството на битовите 
отпадъци, лицата по чл. 16 подават декларация в два екземпляра в деловодството 
на Община „Марица“ до 30 ноември на предходната година. За придобитите през 
годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от датата на 
придобиването им. 

(2) В декларацията се посочват видът и броят на съдовете за битови 
отпадъци, които ще се използват през годината, заявявайки честота на извозването 
на битовите отпадъци.  

(3) Когато лицето не е подало декларация в срок, декларирало е по-малко от 
необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не 
изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишната 
такса върху данъчната оценка и/или  върху по-високата сума между  отчетната 
стойност на имота или данъчната му оценка. Отразмера на дължимата годишна 
такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви съгласно 
сроковете за плащане.” 

§ 2. Създава се нов параграф 4 в „Преходни и заключителни разпоредби” 
        „§ 4 думите Дирекция „Местни данъци и такси” се заместват с Дирекция 
„Местни приходи”  

 
 



 
        МОТИВИ: Привеждане на нормативната база на община „Марица”, с 

приетите нормативни разпоредби, изменения и допълнения на Закона за местните 
данъци и такси (Обн. ДВ. бр.117 от 10 Декември 1997г, последно изм. и доп. ДВ. 
бр.54 от 17 Юли 2012г, както и с утвърден Устройствен правилник за 
организацията и дейността на общинската администрация в Община „Марица” – 
област Пловдив. 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 № 207 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 
 
 

ОТНОСНО: Проект за Правилник за финансово подпомагане на изследвания 
и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на 
семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община „Марица”. 

 
ОСНОВАНИЕ: На основание  чл.21, ал.2 т.7 от ЗМСМА . 
 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
1.Приема Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, 

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

    2.Правилникът влиза в сила от 22.11.2012г. 
 
МОТИВИ: С оглед на все по нарасналата нужда на лица с репродуктивни 

проблеми и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА. 
 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  24 
За  24 
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 № 208 
Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 

 
ОТНОСНО: Актуализация на „Програма за управление и 

разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на Община „Марица”-
област Пловдив за 2012 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 предложената 

актуализация на „Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, 
общинска собственост на Община „Марица”-област Пловдив за 2012 година” както 
следва: 

1. В раздел „Отреждане имоти за социални жилища по чл.49а от ЗОС по 
предложения от кметски съвети, кметове на населени  места и общинска 
администрация” 
 С.Радиново 
 ПИ № 61412.501.463 НТП „Ниско застрояване до 10м) – 716 кв.м. 
 2. В раздел „Постъпили предложения от кметски съвети, кметове на 
населени  места и общинска администрация за започване на процедура за 
продажба  по чл.35 от ЗОС” 
 с.Строево 
 ПИ № 69874.501.860 НТП "Ниско застрояване (до 10м) – 571 кв.м. 
 ПИ № 69874.501.863 НТП "Ниско застрояване (до 10м) – 634 кв.м. 
 
          3. В раздел „Постъпили предложения от кметски съвети, кметове на 
населени  места и общинска администрация за започване на процедура за 
продажба  по чл.35 от ЗОС” 
 с.Маноле 
ПИ № 69874.501.1096 НТП "За друг обществен обект, комплекс" – 1516 кв.м. 
ПИ № 47086.501.1097 НТП „За друг вид застрояване”      – 560 кв.м. 
ПИ № 47086.501.1098 НТП „За друг вид застрояване”      – 560 кв.м. 
ПИ № 47086.501.1099 НТП „За друг вид застрояване”      – 560 кв.м. 
ПИ № 47086.501.1100 НТП „За друг вид застрояване”      – 395 кв.м. 

4. В раздел „Продажба на имоти, частна общинска собственост по реда  
на чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.79, ал.1 от НПУРОИ” 

с. Радиново 
 ПИ № 61412.501.439 (V-401, кв.16) – 1178 кв.м. – Талю Георгиев Талев 
 
          5. В раздел „Постъпили предложения от кметски съвети, кметове на 
населени  места и общинска администрация за започване на процедура за 



продажба  по чл.35 от ЗОС” 
 с.Граф Игнатиево 
ПИ № 17806.501.941 НТП "Ниско застрояване (до 10м)" – 1716 кв.м. 
 
 

МОТИВИ: Съгласно изискванията на чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинската 
собственост, постъпили предложения на кметски съвети по населени места за 
извършване на разпоредителни действия с имоти, частна общинска собственост, 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. Ето защо Общински съвет „Марица”, 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 № 209 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
66915.502.1647 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
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 9 
150,00 (девет хиляди сто и петдесет) лева без ДДС, (по 15,00 лв/кв. м. без ДДС), 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС.          
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на Поземлен имот № 66915.502.1647 с площ 610 кв. м. с трайно 
предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "За друг вид застрояване" по 
кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, изменена със Заповед № КД-14-16-448/26.02.2010 г. на Началника 
на СГКК-Пловдив, идентичен с УПИ VIII-1647, кв.13, актуван с  Акт за частна 
общинска собственост № 1118/30.04.2010 година, надлежно вписан в Агенция по 
вписванията при Пловдивски районен съд за сумата 9 150,00 (девет хиляди сто и 
петдесет) лева без ДДС, (по 15,00 лв/кв. м. без ДДС). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 2,510,20 лева (две хиляди петстотин 
и десет лв. и двадесет ст.). 
3. Продажбата по т. 1 да се извърши съгласно чл. 78 ал. 1 и 2 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен 
търг с явно наддаване. 
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС се дължат 
от купувача на имота по т.1. 
 6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба съобразно 
действащото законодателство. 



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

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

 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
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 № 210 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
66915.502.1646 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
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 9 
150,00 (девет хиляди сто и петдесет) лева без ДДС, (по 15,00 лв/кв. м. без ДДС), 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС.          
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на Поземлен имот № 66915.502.1646 с площ 610 кв. м. с трайно 
предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "За друг вид застрояване" по 
кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, изменена със Заповед № КД-14-16-448/26.02.2010 г. на Началника 
на СГКК-Пловдив, идентичен с УПИ VII-1646, кв.13, актуван с  Акт за частна 
общинска собственост № 1117/30.04.2010 година, надлежно вписан в Агенция по 
вписванията при Пловдивски районен съд за сумата 9 150,00 (девет хиляди сто и 
петдесет) лева без ДДС, (по 15,00 лв/кв. м. без ДДС). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 2,510,20 лева (две хиляди петстотин 
и десет лв. и двадесет ст.). 
3. Продажбата по т. 1 да се извърши съгласно чл. 78 ал. 1 и 2 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен 
търг с явно наддаване. 
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС се дължат 
от купувача на имота по т.1. 
 6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба съобразно 
действащото законодателство. 



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

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

 
 

 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
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 № 211 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
66915.502.1645 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 
След проведено поимененно 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 9 
150,00 (девет хиляди сто и петдесет) лева без ДДС, (по 15,00 лв/кв. м. без ДДС), 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС.          
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на Поземлен имот № 66915.502.1645 с площ 610 кв. м. с трайно 
предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "За друг вид застрояване" по 
кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, изменена със Заповед № КД-14-16-448/26.02.2010 г. на Началника 
на СГКК-Пловдив, идентичен с УПИ VI-1645, кв.13, актуван с  Акт за частна 
общинска собственост № 1127/30.04.2010 година, надлежно вписан в Агенция по 
вписванията при Пловдивски районен съдза сумата 9 150,00 (девет хиляди сто и 
петдесет) лева без ДДС, (по 15,00 лв/кв. м. без ДДС). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 2,510,20 лева (две хиляди петстотин 
и десет лв. и двадесет ст.). 
3. Продажбата по т. 1 да се извърши съгласно чл. 78 ал. 1 и 2 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен 
търг с явно наддаване. 
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС се дължат 
от купувача на имота по т.1. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба съобразно 
действащото законодателство. 



МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен интерес 
за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на приходната 
част на бюджета на община „Марица”-област Пловдив. Ето защо Общински съвет 
„Марица”, намира решението за целесъобразно. 

 
 

 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
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 № 212 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
66915.502.1644 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив. 

 ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС 
и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ 
 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 

 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 9 
150,00 (девет хиляди сто и петдесет) лева без ДДС, (по 15,00 лв/кв. м. без ДДС), 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС.          
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на Поземлен имот № 66915.502.1644 с площ 610 кв. м. с трайно 
предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "За друг вид застрояване" по 
кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, изменена със Заповед № КД-14-16-448/26.02.2010 г. на Началника 
на СГКК-Пловдив, идентичен с УПИ V-1644, кв.13, актуван с  Акт за частна 
общинска собственост № 1126/30.04.2010 година, надлежно вписан в Агенция по 
вписванията при Пловдивски районен съдза сумата 9 150,00 (девет хиляди сто и 
петдесет) лева без ДДС, (по 15,00 лв/кв. м. без ДДС). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 2,510,20 лева (две хиляди петстотин 
и десет лв. и двадесет ст). 
3. Продажбата по т. 1 да се извърши съгласно чл. 78 ал. 1 и 2 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен 
търг с явно наддаване. 
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС се дължат 
от купувача на имота по т.1. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен  
 



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

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен интерес 
за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на приходната 
част на бюджета на община „Марица”-област Пловдив. Ето защо Общински съвет 
„Марица”, намира решението за целесъобразно. 

 
 

 
 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
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 № 213 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
66915.502.1642 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
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 9 
150,00 (девет хиляди сто и петдесет) лева без ДДС, (по 15,00 лв/кв. м. без ДДС), 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС.          
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на Поземлен имот № 66915.502.1642 с площ 610 кв. м. с трайно 
предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "За друг вид застрояване" по 
кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, изменена със Заповед № КД-14-16-448/26.02.2010 г. на Началника 
на СГКК-Пловдив, идентичен с УПИ III-1642, кв.13, актуван с  Акт за частна 
общинска собственост № 1124/30.04.2010 година, надлежно вписан в Агенция по 
вписванията при Пловдивски районен съдза сумата 9 150,00 (девет хиляди сто и 
петдесет) лева без ДДС, (по 15,00 лв/кв. м. без ДДС). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 2,510,20 лева (две хиляди 
петстотини десет лв и двадесет ст.). 
3. Продажбата по т. 1 да се извърши съгласно чл. 78 ал. 1 и 2 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен 
търг с явно наддаване. 
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС се дължат 
от купувача на имота по т.1. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба съобразно 



действащото законодателство. 
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен интерес 

за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на приходната 
част на бюджета на община „Марица”-област Пловдив. 

 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
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 № 214 
                                                                                                                                                             

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
66915.502.1641 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
  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 9 
150,00 (девет хиляди сто и петдесет) лева без ДДС, (по 15,00 лв/кв. м. без ДДС), 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС.          
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на Поземлен имот № 66915.502.1641 с площ 610 кв. м. с трайно 
предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "За друг вид застрояване" по 
кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, изменена със Заповед № КД-14-16-448/26.02.2010 г. на Началника 
на СГКК-Пловдив, идентичен с УПИ II-1641, кв.13, актуван с  Акт за частна 
общинска собственост № 1123/30.04.2010 година, надлежно вписан в Агенция по 
вписванията при Пловдивски районен съд за сумата 9 150,00 (девет хиляди сто и 
петдесет) лева без ДДС, (по 15,00 лв/кв. м. без ДДС). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 2,510,20лева (две хиляди петстотин 
и десет лв. и двадесет ст.). 
3. Продажбата по т. 1 да се извърши съгласно чл. 78 ал. 1 и 2 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен 
търг с явно наддаване. 
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС се дължат 
от купувача на имота по т.1. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба съобразно 



действащото законодателство. 
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен интерес 

за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на приходната 
част на бюджета на община „Марица”-област Пловдив. 

 
 

 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
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 № 215 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 47086.501.1098 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
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 определената пазарната 

оценка на имота в размер на 6 160,00 (шест хиляди сто и шестдесет) лева без 
ДДС, (по 11,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС.  

2. Общински съвет „Марица” увеличава пазарната цена на имота на база 
приетата в т.1 от настоящето решение пазарна оценка, като я увеличава в 
размер на 6720лв., без ДДС /по 12,00лв/кв.м./. 

3. Общински съвет “Марица”- открива процедура по продажба на 
поземлен имот № 47086.501.1098 с площ 560 кв. м. с трайно предназначение 
"Урбанизирана територия" и НТП "За друг вид застрояване" по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив, одобрена със 
Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
изменена със Заповед № КД-14-16-1266/29.09.2012 г. на Началника на СГКК-
Пловдив, идентичен с УПИ IІI-501.1098-жилищно застрояване и ООД, кв.88, 
актуван с  Акт за частна общинска собственост № 1949/08.11.2012 година за 
сумата от 6720, без ДДС (шест хиляди седемстотин и двадесет лева, без ДДС, 
по 12,00 лв/кв.м.). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 2304,50 лева (две хиляди триста 
и четири лева и 50 ст.). 
    4. 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. 
    5. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
    6. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС се 
дължат от купувача на имота по т.4 

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. 

 
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на 
приходната част на бюджета на община „Марица”-област Пловдив . Ето защо 
Общински съвет „Марица”, намира решението за целесъобразно. 

 
 

 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  21 
Против  0 
Въздържали се 4 

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 № 216 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
47086.501.1097 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Маноле, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
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 определената пазарната 

оценка на имота в размер на 6 160,00 (шест хиляди сто и шестдесет) лева без 
ДДС, (по 11,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС.  

2. Общински съвет „Марица” увеличава пазарната цена на имота на база 
приетата в т. 1 от настоящето решение пазарна оценка, като я увеличава в размер 
на 6720лева, без ДДС /по 12лв/кв.м./. 

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 47086.501.1097 с площ 560 кв. м. с 
трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "За друг вид 
застрояване" по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Маноле, 
област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, изменена със Заповед № КД-14-16-
1266/29.09.2012 г. на Началника на СГКК-Пловдив, идентичен с УПИ IІ-
501.1097-жилищно застрояване и ООД, кв.88, актуван с  Акт за частна общинска 
собственост № 1948/08.11.2012 година година за сумата 6720 лева, без ДДС 
/шест хиляди седемстотин и двадесет лева, без ДДС, по 12,00 лв/кв.м. /. 

Данъчна оценка на имота е в размер на 2 304,50 лева (две хиляди триста и 
четири лева и петдесет стотинки). 

4. 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. 

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

дължат от купувача на имота по т.4. 



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. 
             МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 
интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на 
приходната част на бюджета на община „Марица”-област Пловдив . Ето защо 
Общински съвет „Марица”, намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  21 
Против  0 
Въздържали се 4 

 
 
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 № 217 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 
 

ОТНОСНО:Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
47086.501.1096 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Маноле, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 
   След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 

 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 определената пазарната 

оценка на имота в размер на 16 680,00 лева, без ДДС (шестнадесет хиляди 
шестстотин и осемдесет лева без ДДС), по 11 лв/кв.м. без ДДС), определена по 
реда на чл.22, ал.3 от ЗОС. 

2. Общински съвет „Марица” увеличава пазарната цена на имота на база 
приетата в т.1 от настоящето решение пазарна оценка, като я увеличава в размер на 
18 192, без ДДС /по 12лв/кв.м./. 

3. Общински съвет “Марица” открива процедура по продажба на поземлен 
имот № 47086.501.1096  с площ  1516 кв.м. с трайно предназначение 
"Урбанизирана територия" и НТП "За друг обществен обект, комплекс" по 
кадастрална карта на с.Маноле, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-
37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменена със 
Заповед № КД-14-16-1266/29.09.2012 г. на Началника на СГКК-Пловдив при 
граници и съседи: ПИ № 501.818, ПИ № 501.1097, ПИ № 501.1101 и ПИ № 501.855, 
актуван като частна общинска собственост с Акт за общинска собственост  № 
1947/07.11.2012 год. за сумата 18 192, без ДДС (осемнадесет хиляди сто деветдесет 
и два лева без ДДС, по 12 лв/кв.м./. 

Данъчна оценка на имота е в размер на 6238,50 лева (шест хиляди двеста 
тридесет и осем лева и 50 ст.)  

     4. 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. 

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



дължат от купувача на имота по т.4. 
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. 

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен интерес за 
закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на приходната част 
на бюджета на община „Марица”-област Пловдив . Ето защо Общински съвет 
„Марица”, намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  21 
Против  0 
Въздържали се 4 

 
 
 
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 № 218 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
47086.501.1099 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Маноле, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
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 определената пазарната 

оценка на имота в размер на 6 160,00 (шест хиляди сто и шестдесет) лева без 
ДДС, (по 11,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС.          

2. Общински съвет „Марица” увеличава пазарната цена на имота на база 
приетата в т. 1 от настоящето решение пазарна оценка, като я увеличава в размер 
на 6720 лева,  без ДДС /по 12лв/кв.м./. 

3. Общински съвет “Марица” открива процедура по продажба на поземлен 
имот № 47086.501.1099 с площ 560 кв. м. с трайно предназначение 
"Урбанизирана територия" и НТП "За друг вид застрояване" по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив, одобрена със 
Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
изменена със Заповед № КД-14-16-1266/29.09.2012 г. на Началника на СГКК-
Пловдив, идентичен с УПИ IV-501.1099-жилищно застрояване и ООД, кв.88, 
актуван с  Акт за частна общинска собственост № 1950/08.11.2012 година за 
сумата 6720лева, без ДДС/шест хиляди седемстотин и двадесет лева, без ДДС, 
по 12,00лв/кв.м./. 

Данъчна оценка на имота е в размер на 2304,50 лева (две хиляди триста и 
четири лева и 50 ст.). 

4. 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. 

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

дължат от купувача на имота по т.4. 
  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. 

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

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

 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  21 
Против  0 
Въздържали се 4 

 
  
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 № 219 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
47086.501.1100 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Маноле, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

оценка на имота в размер на 4 350,00 (четири хиляди триста и петдесет) лева без 
ДДС, (по 11,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС. 

2. Общински съвет „Марица” увеличава пазарната цена на имота на база 
приетата в т. 1 от настоящето решение пазарна оценка, като я увеличава в размер 
на 4740 лева, без ДДС /по 12,00 лв/кв.м./. 

3. Общински съвет “Марица” открива процедура по на поземлен имот № 
47086.501.1100 с площ 395 кв. м. с трайно предназначение "Урбанизирана 
територия" и НТП "За друг вид застрояване" по кадастрална карта и 
кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив, одобрена със Заповед № 
РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменена 
със Заповед № КД-14-16-1266/29.09.2012 г. на Началника на СГКК-Пловдив, 
идентичен с УПИ V-501.1100-жилищно застрояване и ООД, кв.88 и актуван с  
Акт за частна общинска собственост № 1951/08.11.2012 година за сумата 4 740 
лева, без ДДС /четири хиляди седемстотин и четиридесет лева, без ДДС, по 
12,00 лв./кв.м./ 

Данъчна оценка на имота е в размер на 1625,50 лева (хиляда шестстотин 
двадесет и пет лева и 50 ст.). 
           4. 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. 
           5. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
           6. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС се 
дължат от купувача на имота по т.4. 



           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. 

 
 

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен интерес за 
закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на приходната част 
на бюджета на община „Марица”-област Пловдив . Ето защо Общински съвет 
„Марица”, намира решението за целесъобразно. 

 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  21 
Против  0 
Въздържали се 4 

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 № 220 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
69874.501.860 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Строево, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

ЗОС и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ 
 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
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 8 
565,00 (осем хиляди петстотин шестдесет и пет) лева без ДДС, (по 15,00 лв/кв. м. 
без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС.          
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на Поземлен имот № 69874.501.860 с площ 571 кв. м. с трайно 
предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско застрояване (до 10 м)" 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, идентичен с УПИ X-общ, кв.3 е актуван с  Акт за частна общинска 
собственост № 32/20.01.2003 година, надлежно вписан в Служба по вписванията 
град Пловдив за сумата 8 565,00 (осем хиляди петстотин шестдесет и пет) лева 
без ДДС, (по 15,00 лв/кв. м. без ДДС). 

  Данъчната оценка на имота е в размер на 3 551,90 лева (три хиляди 
петстотин петдесет и един лева и деветдесет стотинки). 
3. Продажбата по т. 1 да се извърши съгласно чл. 78 ал. 1 и 2 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен 
търг с явно наддаване. 
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС се дължат 
от купувача на имота по т.1. 
 6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба съобразно 
действащото законодателство. 



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

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

 
 
 
  

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 № 221 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
69874.501.863 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Строево, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
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 9 
510,00 (девет хиляди петстотин и десет) лева без ДДС, (по 15,00 лв/кв. м. без 
ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС.          
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на Поземлен имот № 69874.501.863 с площ 634 кв. м. с трайно 
предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско застрояване (до 10 м)" 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, идентичен с УПИ XIII-общ, кв.3 е актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 35/20.01.2003 година, надлежно вписан в Служба по 
вписванията град Пловдив за сумата 9 510,00 (девет хиляди петстотин и десет) 
лева без ДДС, (по 15,00 лв/кв. м. без ДДС). 

   Данъчната оценка на имота е в размер на 3 943,80 лева (три хиляди 
деветстотин четиридесет и три лева и осемдесет стотинки). 
3. Продажбата по т. 1 да се извърши съгласно чл. 78 ал. 1 и 2 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен 
търг с явно наддаване. 
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС се дължат 
от купувача на имота по т.1. 
 6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба съобразно 
действащото законодателство. 



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

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

 
 
 

 
 

  
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 № 222 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 
№ 17806.501.1691  – частна общинска собственост по кадастралната карта и 
кадасатрални регистри на с. Граф Игнатиево, Община “Марица”- област 
Пловдив. 

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

 
    След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 
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 42 900 лева, без ДДС (четиридесет и две хиляди и деветстотин 
лева без ДДС), по 25 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от 
ЗОС. 

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на 17806.501.941 с площ  1716 кв.м., с трайно 
предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 
10м)" по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф Игнатиево, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, при граници: ПИ № 501.1485; ПИ 
№ 501.934; ПИ № 501.1267; ПИ № 501.1591, съответстващ на УПИ Х-ООД, 
кв.82 по действащия регулационен план на с.Граф Игнатиево, актуван с  Акт 
за частна общинска собственост № 166/03.12.2004 година за сумата 42 900 
лева, без ДДС (четиридесет и две хиляди и деветстотин лева без ДДС), по 25 
лв/кв.м. без ДДС). Данъчна оценка на имота е в размер на 7710,80 лева (седем 
хиляди седемстотин и десет лева и 80 ст.).  

 3. Продажбата по т. 1 да се извърши съгласно чл. 78 ал. 1 и 2 от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване. 
           4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
           5. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС 
се дължат от купувача на имота по т.1. 



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

 
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на 
приходната част на бюджета на Община „Марица”-област Пловдив. 

 
 

 
 
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 № 223 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Продажба на имот по кадастрална карта и кадастрални регистри 
на с.Радиново, област Пловдив,  частна общинска собственост на собственика на 
законно построена жилищна сграда  

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

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

 
 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
  I. Общински съвет „Марица” приема и одобрява определената пазарната 

оценка на имота в размер 12 133 лева, без ДДС (дванадесет хиляди сто тридесет и 
три лева, без ДДС, по 10,30 лв/кв.м.), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС. 

 ІІ. Общински съвет „Марица” увеличава пазарната цена на имота на база 
приетата в т.І от настоящето решение пазарна оценка, като я увеличава в размер на 
23560 лева, без ДДС / по 20,00лв/кв.м/. 

 ІІІ. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 61412.501.439, съответстващ на УПИ V-жил.строителство, кв.16 
по действащия регулационен план, одобрен със заповед № РД-09-1336/07.11.2012 
г., с площ от 1178 кв.м., трайно предназначение „Урбанизирана територия”, начин 
на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м) по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Радиново, община „Марица”, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, с административен адрес: с.Радиново, област Пловдив, ул. „5-та”, 
при граници и  съседи: ПИ № 501.401, ПИ № 501.501, ПИ № 501.438, ПИ № 
501.440, ПИ № 501.492 и ПИ № 501.607, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 0151-12/07.04.2006 година на собственика на законно построената в 
гореописания имот едноетажна масивна жилищна сграда с идентификатор № 
61412.501.439.1, със застроена площ 52,20 кв.м. Талю Георгиев Талев  ЕГН 
4407122384, с постоянен адрес гр.Пловдив, ул. „Скакавица”, № 4 за сумата 
23560лева, без ДДС (двадесет хиляди петстотин и шестедесет лева, без ДДС, по 20,  
00лв/кв.м.). Данъчната оценка на поземлен имот № 61412.501.439 е 2363,50 лева 
(две хиляди триста шестдесет и три лева и 50 ст.). 

 ІV. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху 
разходите са за сметка на купувачите. 
  V. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на общината 
да извърши всички правни и фактически действия по процедурата за продажбата и 
сключи договор за покупко-продажба съобразно действащото законодателство. 
 
 



МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен интерес за 
закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на приходната част 
на бюджета на община „Марица”-област Пловдив . Ето защо Общински съвет 
„Марица”, намира решението за целесъобразно. 

 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  20 
Против  0 
Въздържали се 5 

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 № 224 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на делба на ПИ                  
№ 61412.22.6, частна общинска собственост по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица” - област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор 
на АГКК. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; във връзка с чл. 70, ал. 1 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”. 

 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 70, ал. 1 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, ОбС 
“Марица”- област Пловдив: 

І. Дава съгласие за разделянето на ПИ № 61412.22.6, с площ от 2,858 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване 
„Изоставена орна земя” в  местността „Шопови брести ” по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с.Радиново, Община „Марица” - област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, актуван с акт за частна общинска собственост № 0937-12 от 
03.08.2009 г., надлежно вписан в Службата по вписванията на два нови имота с 
проектни номера: ПИ № 61412.22.56, с проектна площ от 1,175 дка и ПИ № 
61412.22.57 с проектна площ от 1,683 дка.  

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

ІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила и 
изпълнението на решението по т. ІІ. да започне процедура по отразяване на 
промяната по реда на чл. 58, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост и 
предоставяне на препис от изготвените актове за общинска собственост на 
новообразуваните имоти на Службата по геодезия, картография и кадастър по 
реда на чл. 52, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър.  

 

 



МОТИВИ: Мотивите за предложената делба и продажба са, че има проявен 
интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на 
приходната част на бюджета на община „Марица”-област Пловдив. 

 
 
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 № 225 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 

ОТНОСНО:  Предложение на „Логистика Марица“ ЕООД за учредяване 
възмездно безсрочно право на строеж в полза на Община „Марица” – област 
Пловдив за изграждане на противопожарен резервоар за вода, със застроена площ 
165 кв.м. в собствения им поземлен  имот с идентификатор № 61412.14.206 по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Радиново, област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 34, ал.1, ал. 2 от ЗОС. 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Общински съвет „Марица”- гр. Пловдив  приема предложението на 

„Логистика Марица” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 
Югоизточна промишлена зона, ул. „инж.Асен Йорданов“ № 7, ЕИК: 160095801, 
представлявано от Галина Александрова Бакърова за учредяване възмездно 
безсрочно право на строеж в полза на Община „Марица”-област Пловдив за 
изграждане на Противопожарен резервоар за вода, със застроена площ 165 
кв.м. в собствения им, съгласно приложения Нотариален акт  за покупко-продажба 
№ 174, т.ХІ, рег. 9892, дело 1808/2007 г., надлежно вписан в служба по вписванията 
– гр.Пловдив под № 31234, акт № 47, том 105, дело 25048 от 01.11.2007 г. поземлен 
имот с идентификатор № 61412.14.206 по одобрени кадастрална карта и 
кадастрални регистри на с. Радиново,  община Марица, област Пловдив, одобрени 
със Заповед № РД-18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
изм. със Заповед № КД-14-16-1092/31.08.2012 г. на Началника на СГКК-Пловдив, 
трайно предназначение „Земеделска територия” с начин на трайно ползване: „За 
басейн с резервна вода за промишлено предприятие", в местността „Тузли” с площ 
563 кв.м.  при граници на имота по скица № 25400/04.09.2012 г. издадена от СГКК - 
гр. Пловдив: ПИ № 14.91, ПИ № 14.205, ПИ № 14.204 и ПИ № 14.207, и съгласно 
скица с виза № 276/21.09.2012 г., издадена от главния архитект на Община 
„Марица”-област Пловдив. 

2. Общински съвет „Марица”- гр. Пловдив  приема собственикът на ПИ № 
61412.14.206 „Логистика Марица” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 
Пловдив, Югоизточна промишлена зона, ул. „инж.Асен Йорданов“ № 7, ЕИК: 
160095801, представлявано от Галина Александрова Бакърова да учреди в полза на 
Община Марица“-област Пловдив възмездно право на строеж за изграждане на 
Противопожарен резервоар за вода, със застроена площ 165 кв.м. за сумата от 
660,00 лв. (шестстотин и шестдесет лева), без ДДС.  

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на общината 
да извърши всички правни и фактически действия по процедурата за учреденото в 
полза на общината възмездно безсрочно право на строеж съобразно действащото 
законодателство. 



 
 
МОТИВИ: Проектираното съоръжение е предназначено за съхранение и 

подаване на вода за противопожарни нужди на предприятията в зоната. Ето защо 
Общински съвет „Марица”, намира решението за целесъобразно. 

 
 

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
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 № 226 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 
 

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

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

ЗОС и чл.89, ал.1, т.4 и ал.2 от НПУРОИ. 
 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
1. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на Красимир 

Стоенчев Дайлийски, ЕГН 8302254421, с постоянен адрес с.Радиново, ул. „4-та” № 
34 да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим 
имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху 
поземлен имот с идентификатор № 61412.501.463 с площ 716 кв. м., с Трайно 
предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване „Ниско 
застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с.Радиново, област Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-77/30.11.2007 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София,  съответстващ на УПИ ХVІІІ-211, кв.22 
по действащия регулационен план на селото, одобрен със Заповед № РД-09-
272/08.1994 г., с административен адрес с.Радиново, ул. „13-та”, при граници на 
имота: ПИ № 501.212; ПИ № 501.632; ПИ № 501.211, ПИ № 501.462 и ПИ № 
501.209 за построяване на жилищна сграда съгласно предвижданията на 
застроителния план на с. Радиново, Община „Марица”, област Пловдив. 
 2. Одобрява определената от „Пловдивинвест-21” АД – лицензиран оценител 
на имоти, с доклад от месец август цена за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ на отстъпеното право на строеж на жилищна сграда в размер на 
30,00 лева /тридесет лева) без ДДС. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече 
определената и одобрена цена по т.2 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените 
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител 
на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на 
гореописаното право на строеж съгласно изискванията на Закона за общинската 
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 

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

ал.1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица”- област Пловдив, са спазени и 



кандидатът отговаря на нормативно определените условия, включително има 
установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от обсъждане и 
вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо право на 
строеж на жилищна сграда. Ето защо Общински съвет „Марица”, намира 
решението за целесъобразно. 

 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
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 № 227 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху имот между общината и 
физически и юридически лица. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.8, ал.1 и чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската 
собственост, и чл. 86, ал. 1, т. 3 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество 
 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

  1. Общински съвет „Марица” одобрява пазарната оценка на имота в размер 
576,00 (петстотин седемдесет и шест) лева, без ДДС (по 8 лв/кв.м.), определена 
по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС. 

2. Общински съвет „Марица” приема решение за прекратяване на 
съсобствеността между община „Марица” и „Пълдин Трейд 2012” ЕООД, ЕИК 
201910810 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Трайко Китанчев” 
№ 1б, представлявано от Галина Николова Христева в качеството и на управител, 
ЕГН 6910134593, като продаваемата съсобствена част представлява поземлен имот 
№ 11845.59.327 (едно едно осем четири пет точка пет девет точка три две седем) с 
площ 72 кв.м. (седемдесет и два кв.м.), трайно предназначение "Земеделска 
територия", НТП "За база за селскостопанска или горскостопанска техника", по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Войводиново, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, изменена със Заповед № КД-14-16-1057/27.08.2012 г. на Началника 
на СГКК-Пловдив, включен в УПИ ІІ-59.315 – Стопански дейности, съгласно 
проект за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповед № РД-09-707/21.09.2010 г. на кмета на 
община "Марица" за сумата от размер 576,00 (петстотин седемдесет и шест) лева, 
без ДДС (по 8 лв/кв.м.). 
 3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху 
разходите са за сметка на купувача. 
 4. Възлага на кмета на общината да извърши всички правни и фактически 
действия по прекратяване на съсобствеността при условията на настоящото 
решение. 

 
МОТИВИ: Заявителят „Пълдин Трейд 2012” ЕООД с. Войводиново се 

легитимира като собственик на ПИ № 059032 от масив 59 по плана на с. 
Войводиново, област Пловдив, одобрен със Заповед № РД-09-81/21.03.2000 г. с 
обща площ на имота 5011 кв.м. с нотариален акт за покупко-продажба на 



недвижим имот № 37, том ІV, нот. дело № 570 от 29.12.2005 г., надлежно вписан в 
служба по вписванията – гр. Пловдив. 

 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
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 № 228 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 
 

ОТНОСНО: Утвърждаване на “Методика за определяне началния размер на 
наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица” 
– област Пловдив” и Приложение №1 към нея “Тарифа за началния размер на 
наема за помещения и терени общинска собственост по категория на населените 
места в Община “Марица”, област Пловдив” 

 
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във вр. с чл. 14, ал. 8 от ЗОС,  чл. 36, ал. 
2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република 
България във връзка със Заповед № РД-02-14-2021/ 14.08.2012г. на Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството. 

 
 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
І. Общински съвет „Марица” утвърждава “Методика за определяне началния 

размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община 
“Марица” – област Пловдив” и Приложение №1 към нея “Тарифа за началния 
размер на наема за помещения и терени общинска собственост по категория на 
населените места в Община “Марица”, област Пловдив”, както следва: 

 
“Методика за определяне началния размер на наемните цени за помещения и 

терени общинска собственост” 
 
  I. ЦЕЛИ НА МЕТОДИКАТА  

 I.1. Настоящата методика има за задача да диференцира началния 
размер на наемните цени за имоти – общинска собственост, съобразно 
Категорията на населените места в община “Марица”, съгл. Заповед № РД-02-14-
2021/14.08.2012г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
 I.2. С тази методика се предлага нова Тарифа за начални /минимални/ 
цени за определяне на наемите на помещения и терени общинска собственост 
/Приложение№1/. Наемните цени за общински недвижими имоти се определя 
индивидуално във всеки конкретен случай, като размерът на същите не може да 
бъде по-нисък от предвидения в /Приложение №1/ 
 I.3. Правилата на настоящата методика се прилагат, доколкото в закон или 
друг подзаконов нормативен акт не е предвидено друго. 



  

 II. КРИТЕРИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ  

II.1. При разработване на методиката за определяне на наемните цени за 
различните видове дейности в различните категории населени места са ползвани, 
разценки от лицензиран оценител. 

II.2. Цените на тарифата са цени, които могат да се използват, като 
първоначални тръжни/конкурсни цени при провеждане на търгове и конкурси. 

II.3. Определените в настоящата тарифа първоначални наемни цени са в 
зависимост от: 
 - Категорията на населените места в община “Марица”, съгл. Заповед № РД-
02-14-2021/14.08.2012г. на Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството. 
 II.4. При провеждане на търг или конкурс, предназначен за хора с 
увреждания, изразяващи се в трайно намалена работоспособност над 50%, и 
кооперации на хора с увреждания, началната тръжна или конкурсна цена е в размер 
на 50 % от размера, посочен в Приложение №1, представляващ неразделна част от 
настоящата наредба.  
   

 
III. РАЗПОРЕДБИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ТАРИФАТА 
 

 III.1. За сгради отдавани под наем чрез търг или конкурс началната наемна 
цена да се формира на база разценки: полезна търговска площ, площ за вида 
дейност плюс разценка за складови помещения, коридори и сервизни 
помещения, стълбища, изби, тераси, тавани и покриви; 
 III.2. Посочения размер на наема е с включен 20 % ДДС. 

 
ІV. Категория на населените места в община ”Марица” – обл. Пловдив, 

съгл. Заповед № РД-02-14-2021/ 14.08.2012г. на Министъра на регионалното 
развитие и благоустройството. 

ІV – та категория : с. Калековец, с. Маноле, с. Рогош, с. Труд. 
V –та категория: с. Бенковски, с. Войводиново, с. Граф Игнатиево, с. 

Костиево, с. Скутаре, с. Строево, с. Трилистник, с. Царацово. 
 VІ –та категория: с. Войсил, с. Динк, с. Желязно, с. Крислово, с. 

Манолско Конаре, с. Радиново, с. Ясно поле. 
V. Настоящите разпоредби на методиката са неразделна част от 

Приложеие №1 “Тарифа за началния размер на наема за помещения и 
терени общинска собственост по категория на населените места в Община 
“Марица”, обл. Пловдив”. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1: ТАРИФА ЗА НАЧАЛНИЯ РАЗМЕР НА НАЕМНИТЕ 

ЦЕНИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ И ТЕРЕНИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА 
„МАРИЦА”. 

  
ІІ. Настоящето Решение № 228, взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. на 

Общински съвет „Марица” отменя Решение № 30, взето с протокол № 3 от 
01.03.2005 г. 







МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че решението е взето 2005 година и 
през този период са настъпили съществени изменения в социално - икономическите 
условия и нормативната уредба на РБългария е налице необходимост да се 
актуализира началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска 
собственост на община “Марица”. Ето защо Общински съвет „Марица”, намира 
решението за целесъобразно. 

 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
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 № 229 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за изменение  на Общ устройствен план на 
Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 516-Смф по ОУП 
на Община „Марица”, в местност „Чорбалъка” по кадастралната карта на 
с.Скутаре, Община „Марица”. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и Общ 

устройствен план на Община „Марица”. 
 

 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  Общински 
съвет „Марица”: 

І. Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, 
касаещо разширение на зона 516-Смф /смесена многофункционална дейност/, в 
местност „Чорбалъка” в обхват поземлени имоти ПИ №№ 66915.24.33, 66915.24.34, 
66915.24.57, 66915.24.36, 66915.24.37, 66915.24.38, 66915.24.39 и  ПИ 66915.24.40 
по кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”. 

ІІ. 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 нарасналата нужда и обществена значимост за развитието на 
Общината и във връзка с направеното инвестиционно предложение. След 
реализиране на инвестиционното намерение в обектите ще се ползва персонал от 
местното население. Разходите по изменението на Общ устройствен план са за 
сметка на инвеститорите. Ето защо, Общински съвет „Марица”, намира решението 
за целесъобразно. 

 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
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 № 230 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 
 

ОТНОСНО: Предложение за изменение  на Общ устройствен план на 
Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 302-Псп (складово-
производствена дейност) по ОУП на Община „Марица”, в местност „Селската 
градина” по кадастралната карта на с.Динк, Община „Марица”. 

 
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  Общински 
съвет „Марица”: 

І. Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, 
касаещо разширение на зона 302-Псп (складово-производствена дейност), в 
местност „Селската градина” като се включат с новото разширение на зона 302-3-
Псп, поземлени имоти ПИ №№ част от 21169.8.2, 21169.8.4, 21169.8.9 и 21169.8.27 
по кадастралната карта на с.Динк, Община „Марица”. 

ІІ. 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 нарасналата нужда и обществена значимост за развитието на 
Общината и във връзка с направеното инвестиционно предложение. След 
реализиране на инвестиционното намерение в обектите ще се ползва персонал от 
местното население. Разходите по изменението на Общ устройствен план са за 
сметка на инвеститорите. Ето защо, Общински съвет „Марица”, намира решението 
за целесъобразно. 

 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
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 № 231 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 
 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за подробен устройствен план/ПУП/-
парцеларен план  за обект: Кабелна линия 20 кV от БКТП „Арда 90” – 
с.Войводиново, Община „Марица” до проектен БКТП „Орхидея” в имот ПИ 
29235.16.46 – с.Желязно, Община „Марица”. 

 
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:  
 

            1. Одобрява ПУП-Парцеларен план за обект: Кабелна линия 20 кV от 
БКТП „Арда 90” – с.Войводиново, Община „Марица” до проектен БКТП 
„Орхидея” в имот ПИ 29235.16.46 – с.Желязно, Община „Марица”.         
          2. Решението да се обнародва в държавен вестник. 

 
 

МОТИВИ: Във връзка с възникналата нужда от увеличаване на мощностите 
и задоволяване на нужното потребление. Ето защо, Общински съвет „Марица”, 
намира решенето за целесъобразно. 
 

 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
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 № 232 
Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 

 
ОТНОСНО: Проект за подробен устройствен план/ПУП/-план за улична 

регулация/ПУР/ и поземлени имоти за обекти на публичната собственост за част 
от структурна единица 179-1 по Общ устройствен план на община „Марица”, 
местност ”Друмът” по кадастрална карта на с.Царацово,обл.Пловдив и схеми 
към нея части „водоснабдяване и канализация”, „електрическа” и 
„газоснабдяване” 

ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.8,11,12, от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ 
 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

      На основание чл.21,ал.1,т.8,11,12, от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка 
с чл.16, ал.7, чл.128,ал.7, чл.14, ал.1 и 2, чл.103, ал.1, т.2, ал.3 и ал.4, чл.108, 
чл109,ал.1,т3,чл.110, ал.1,т.2 и ал.3 от ЗУТ,Наредба №7 за правила и нормативи 
за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 
за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, чл.41, ал.1, т.1, &6 
от ПЗР  на ЗКИР, Общ устройствен план на община „Марица”-одобрен с 
решение №.178/10.12.2010г . на Общински съвет, протокол №19, 
т.15/02.10.2012г. на ЕСУТ при община”Марица” , Общински съвет  

1.ОДОБРЯВА Проект за подробен устройствен план/ПУП/-план за 
улична регулация/ПУР/ и поземлени имоти за обекти на публичната собственост 
за част от структурна единица 179-1-Смф по Общ устройствен план на община 
„Марица”, местност ”Друмът” по кадастрална карта на с.Царацово,обл.Пловдив 
и схеми към нея части „водоснабдяване и канализация”, „електрическа” и 
„газоснабдяване” по червените и сини линии, надписи със син и червен цвят  за 
регулацията. 
          2.Решението да се обнародва в държавен вестник. 

МОТИВИ: Проектът за ПУП-ПУР и поземлени имоти за обекти на 
публичната собственост за структурна единица 179-1-Смф по ОУП на община 
„Марица”, местност ”Друмът” по кадастрална карта на с.Царацово,обл.Пловдив 
се извършва във връзка с постъпили инвестиционни намерения. 

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

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 

 
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 № 233 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 
 

ОТНОСНО: Предложение за отпускане на временен безлихвен заем за 
изпълнение на договор №ESF-1103-06-07-D0009 от 18.09.2012г. по проект 
BG051PO001-1.1.03 „Нов избор – развитие и реализация”. 

 
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА 

 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА отпуска временен безлихвен заем от 
бюджета на община Марица за изпълнението на дейности по проект „Нов избор – 
развитие и реализация”, договор №ESF-1103-06-07-D0009 по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, в размер до 10 000 лева, със срок на 
възстановяване след приключване на договора и възстановяване на направените 
разходи от страна на Агенция по заетостта. 

 
 

МОТИВИ: Осигуряването на финансови средства ще осигури изпълнение на 
дейностите по проекта и задълженията на Община „Марица” за навременно 
изплащане на трудовите възнаграждения на наетите лица. 

 
 
 
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 № 234 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на хронично болни 
лица с нисък социален статус. 

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

 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

       І. Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на Надя 
Михайлова Кодинова,  Райна Минчева Гърдякова, Мария Николова Узунова и 
Веселина Иванова Георгиева   с постоянен адрес: с. Скутаре община „Марица”, 
област Пловдив за отпускане на еднократна финансова помощ за децата им 
съответно Николай Василев Кодинов с ЕГН:0341124488, Георги Морис Герчев  с 
ЕГН:0041204564, Никол Иванова Узунова с ЕГН:0043204619 Иван Виселинов 
Георгиев с ЕГН:0747124420 по 250 лв. за покриване на ежедневните нужди от 
лечения и медицински прегледи.  
  

МОТИВИ: Финансовата помощ е необходима за ежедневната нужда от 
лечение и медицински прегледи , които са свързани с пътувания до болници извън 
с.Скутаре. 

 
 

 
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 № 235 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 
 

ОТНОСНО: Предложение до Министерски съвет на Република България за 
отпускане на персонална пенсия           

 
ОСНОВАНИЕ: на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 92 от Кодекса 

за социално осигуряване и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж. 
 

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

І. Общински съвет „Марица” предлага на Министерски съвет на Република 
България да бъде отпусната персонална пенсия на Айше Айнур Раим с ЕГН 
9903084576 и Фатма Айнур Раим с ЕГН 0250214454с постоянен адрес в с.Маноле, 
община „Марица”, област Пловдив, ул. „64 - та” №1.  

 

МОТИВИ: Разпореждане на Районно Управление „Социално Подпомагане” 
– гр. Пловдив №9903084576/01.06.2012 г. ,с който административен акт на Айше 
Айнур Раим, наследник на Айнур Асан Раим е отказана наследствена пенсия. 
Разпореждане на Районно Управление „Социално Подпомагане” – гр. Пловдив 
№0250214454/01.06.2012 г. ,с който административен акт на Фатма Айнур Раим, 
наследник на Айнур Асан Раим е отказана наследствена пенсия. В молбата са 
изложени мотиви за отпускане на персонални пенсии, данни за самоличността на 
лицата, декларация за семейното и имотното състояние и за годишния доход на 
член от семейството за 12 месеца преди датата на подаване на заявлението в 
общинския съвет, както и Удостоверение за наследници № 10-10-501/12.07.2012 г. 
на Айнур Асан Раим. 

 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
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 № 236 
 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г. 
 
 

ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица” 
за 2012г. 
 
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА. 

 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Актуализира   бюджета   на Община „Марица”  за  2012 г., както следва: 
 

§§ 
№ д-
ст В т. ч.  

с-но с-но държ. 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  
         
   ПРИХОДИ      

1. 28-02  

Глоби, санкции, неустойки, 
наказателни лихви, обезщетения и 
начети 

+ 19 500
  

 
 

         
   Р А З Х О Д И + 19 500 0 0 + 19 500  
         
1 51-00 122 ОР кметство с.Строево + 15 500   + 15 500  
2 51-00 525 ОР пенсионерски клуб с.Ясно поле + 4 000   + 4 000  
3.1 10-15 431 Материали в ДМК - 1 200   - 1 200  

3.2 52-05 431 Придобиване на стопански инвентар 
в ДМК-готварска печка 

+ 1 200 
  

+ 1 200 
 

4.1 51-00 311 
Основен ремонт на отоплителна 
инсталация с доставка и монтаж на 
битов газов котел в ЦДГ с.Труд 

- 6 000 

  

- 6 000 

 

4.2 52-03 

 
311 

Инвестиционно проектиране и 
изграждане на вътрешна 
газопроводна инсталация в ЦДГ 
с.Труд 

+ 6 000 

  

+ 6 000 

 

5.1 52-06 

 
322 
 

Проектиране за енергийна 
ефективност на ОУ с.Царацово, ОУ 
с.Граф Игнатиево, ОУ с.Строево по 
програма "Международен фонд 
Козлодуй" 

 
- 60 000 

 
- 35 952 

 
- 24 048 

 
 

 



5.2 53-09 

 
 
322 

Инвестиционен проект за енергийна 
ефективност на ОУ с.Царацово, ОУ 
с.Граф Игнатиево, ОУ с.Строево по 
програма "Международен фонд 
Козлодуй" 

 
+ 60 000

 
+ 35 952 

 
+ 24 048

 

 
1. 10-15 311 Материали  ЦДГ -700   - 700 
 
2. 

 
52-05 

 
311 

Придобиване на стопански инвентар 
ЦДГ с.Маноле-хладилник 

 
+ 700 

   
+ 700 

 
3. 

 
52-06 

 
619 

Изграждане детска площадка 
с.Костиево 

 
- 1 500 

   
- 1 500 

 
4. 

 
52-05 

 
619 

Придобиване на стопански инвентар 
с.Костиево-мотоблок с ремарке 

 
+ 1 500 

   
+ 1 500 

 
        

МОТИВИ: В процеса на изпълнение на разчетените в капиталовите разходи 
основни ремонти възникнаха непредвидени разходи, което доведе до завишаване 
резмера на средствата за основните ремонти. Направени са компенсирани промени 
между разходните параграфи в едни и същи дейности. 
 

 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А.Иванова 
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