
  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 178 
 
 

Взето с протокол № 12 от 23.10.2012 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  земеделска земя, 
частна общинска собственост на Община „Марица” - област Пловдив по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Строево, 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 990,00 лева, без ДДС (деветстотин и деветдесет без ДДС, по 3,00 лв/кв.м.), като 
утвърждава начална тръжна цена на същия в размер на 990,00 лева, без ДДС 
(деветстотин и деветдесет без ДДС, по 3,00 лв/кв.м.).   

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 69874.144.76 представлява земеделска земя  
с площ 329 кв. м., с Трайно предназначение „Земеделска територия” и начин на 
трайно ползване „Друг вид земеделска земя”, местност „Големият път” по 
кадастралната карта на с. Строево, област Пловдив одобрена със Заповед № РД-18-
82/05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменена със 
Заповед № КД-14-16-986/09.08.2012 г. на Началника на СГКК-Пловдив при 
граници и съседи: ПИ № 144.34, ПИ № 144.77, ПИ № 144.62 и е актуван като 
частна общинска собственост с Акт за общинска собственост  № 1928/04.10.2012 
год.  

Данъчната оценка на поземлен имот № 69874.144.76 е 48,80 лева 
(четиридесет и осем лева и 80 ст.) 

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

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

дължат от купувача на имота по т.І. 
    6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 



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

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

 
 

 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  20 
Гласували  20 
За  20 
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 № 179 
 
 

Взето с протокол № 12 от 23.10.2012 г. 
 
 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 5 /пет/ 
години на помещение, част от нежилищна сграда – публична общинска 
собственост по кадастралната карта на с. Строево, Община “Марица” – област 
Пловдив, за осъществяване на здравни услуги. 
ОСНОВАНИЕ: Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 5 /пет/ 
години на помещение, част от нежилищна сграда – публична общинска 
собственост по кадастралната карта на с. Строево, Община “Марица” – област 
Пловдив, за осъществяване на здравни услуги. 

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

под наем за срок от 5 /пет/ години за дентален кабинет,  ведно с правото на 
достъп до общите и обслужващите помещения, както следва: 

  1.Помещение /дентален кабинет/ с идентификатор № 69874.501.258.1.6 с 
площ от 15,00 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, с адрес с. 
Строево,  ул. “Опълченска” , ет.1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: 
на втория етаж: № 69874.501.258.1.5, № 69874.501.258.1.9 под обекта: няма, над 
обекта: 69874.501.258.1.11, представляващо част от Здравната служба на с. 
Строево с идентификатор № 69874.501.258.1 с обща застроена площ 275кв.м. на 
два етажа, построена в имот с идентификатор№ 69874.501.258 с обща площ – 
1,118кв.м.,  актуван с Акт за общинска собственост № 10/26.02.2001г., надлежно 
вписан в Службата по вписванията, като публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево, Община “Марица”- 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-82/05.12.2007г. на 
Изпълнителния директор на АГКК – София. 

ІІ. Отдаването под наем на описаното в т.І.1. помещение за дентален 
кабинет да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс, като 
минималната конкурсна офертна месечна наемна цена не може да бъде по-малка 
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.1. помещение за дентален кабинет се отдава под наем, при 

условие че се ползва единствено за целта, за която е предоставена, а именно за 
дентален кабинет като собствеността й 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 предоставенo, с грижата на добрия 
стопанин. Ако частта от имота по т. І.1. 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 или да сключат такъв в 30-
дневен срок след подписване на договор за наем; 

- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението; 
- Кабинетът да работи целогодишно. 
ІV.Критерии  за оценяване на кандидатите: 
К1 – Договор с РЗОК:  
- Със сключен договор с РЗОК – 5 точки; 
- Без сключен договор с РЗОК – 0 точки. 
К2 – Професионален опит на участника:  
-   До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки; 
-   Над 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки; 
К3 – Предложена месечна наемна цена: 
-   Най-висока предложена месечна наемна цена – 20 точки; 
-   По-ниска от най-високата месечна наемна цена до 5% – 15 точки; 
-   По-ниска от най-високата месечна наемна цена до 10% – 10 точки; 
-   По-ниска от най-високата месечна наемна цена над 10% – 5 точки. 
Комплексна оценка: 
К = К1+ К2 + К3  
При равен брой точки, превес ще имат точките от критерий К3. 
V. Гаранция за участие - 30% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.           
VІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 

предприеме необходимите действия за откриване и провеждане на процедура за 
отдаване под наем на описаната в т.І. част от поземлен имот 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”, като 
сключи договор с класирания на първо място участник. 

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 описаната в т.І. част от поземлен имот 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”, като 
сключи договор с класирания на първо място участник. 
 

МОТИВИ: Във връзка с възникналата нужда на населението от дентален 
кабинет в селото. Ето защо Общински съвет „Марица” намира решението за 
целесъобразно. 

 
 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 180 
 
 

Взето с протокол № 12 от 23.10.2012 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 5 /пет/ 
години на помещение, част от нежилищна сграда – публична общинска 
собственост по кадастралната карта на с. Рогош, 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.50 ал.1 и 2 и 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 отдаде 

под наем за срок от 5 /пет/ години за дентален кабинет,  ведно с правото на 
достъп до общите и обслужващите помещения, както следва: 

1.Помещение /дентален кабинет/ с идентификатор № 62858.501.252.1.14 с 
площ от 13,90 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, с адрес с. 
Рогош, ул. „Иван Вазов”, ет. 2, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на 
втория етаж: № 62858.501.252.1.13, 62858.501.252.1.15 под обекта: № 
62858.501.252.1.8; над обекта: няма, представляващо част от Здравната служба на с. 
Рогош с идентификатор № 62858.501.252.1 с обща застроена площ 188кв.м. на два 
етажа, построена в имот с идентификатор № 62858.501.252 с обща площ – 
2,987кв.м., актуван с Акт за общинска собственост № 11/23.02.2001г., надлежно 
вписан в Службата по вписванията, като публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община “Марица”- 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – София. 

2. Помещение /манипулационна/ с идентификатор № 62858.501.252.1.13 с 
площ от 7,00 кв.м., с предназначение „Друг вид самостоятелни обекти”, с адрес с. 
Рогош, ул. „Иван Вазов”, ет. 2, при съседни самостоятелни обекти на втория етаж: 
№ 62858.501.252.1.12, № 62858.501.252.1.14, 62858.501.252.1.15 под обекта: № 
62858.501.252.1.8, над обекта: няма, представляващо част от Здравната служба на с. 
Рогош с идентификатор № 62858.501.252.1 с обща застроена площ 188кв.м. на два 
етажа, построена в имот с идентификатор № 62858.501.252 с обща площ – 
2,987кв.м.,  актуван с Акт за общинска собственост № 11/23.02.2001г., надлежно 
вписан в Службата по вписванията, като публична общинска собственост по 



  

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община “Марица”- 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – София. 

С обща площ за наемане 20.90 кв.м.  
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 офертна месечна наемна цена не може да бъде по-малка 
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 която е предоставена, а именно за 
дентален кабинет като собствеността й 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; 
- Кабинетът да работи целогодишно. 
ІV.Критерии  за оценяване на кандидатите: 
К1 – Договор с РЗОК:  
- Със сключен договор с РЗОК – 10 точки; 
- Без сключен договор с РЗОК – 0 точки. 
К2 – Професионален опит на участника:  
-   До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки; 
-   До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки; 
-   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 месечна наемна цена до 10% – 15 точки; 
-   По-ниска от най-високата месечна наемна цена над 10% – 10 точки; 
-   По-ниска от най-високата 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 описаната в т.І. част от поземлен имот 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”, като 
сключи договор с класирания на първо място участник. 

 
МОТИВИ: Във връзка с възникналата нужда на населението на с. Рогош от 

дентален кабинет в селото. 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 № 181 
 
 

Взето с протокол № 12 от 23.10.2012 г. 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на решение за отдаване под наем на част от терен 
публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект – 
павилион/фургон в с. Калековец, община „Марица”, Област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 
собственост във вр. чл. 50, ал.1, 2, 3 НПУРОИ на Община “Марица”- област 
Пловдив и  чл. 5, ал.1,4 от НРУППОТДОДТ на община “Марица”. 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
  
         І. Общински съвет „Марица” дава съгласие да бъде проведен търг за отдаване 
под наем за срок от пет години на част от терен публична общинска собственост 
– с площ за разполагане 10кв.м. за поставяне на преместваем обект-павилион 
фургон в имот с идентификатор №35300.502.493, с обща площ от 2380кв.м.,  с 
НТП - За кръстовище, със съседни самостоятелни обекти - №35300.502.494 - 
улица, №35300.502.413 – поз. имот, №35300.502.495 - улица,  №35300.503.556 – 
двор, №35300.503.998 – улица, №35300.503.10 – улица, №35300.502.910 улица, 
№35300.502.407 – двор,  №35300.502.977 – двор, с административен адрес на 
имота: с.Калековец, по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с.Калековец, одобрени със Заповед № РД 18-13/19.02.2008г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – София, публична общинска собственост, за който не се  
съставя акт за публична общинска собственост съгл. чл.56, ал. 2 /за временните 
постройки, улиците, площадите, общинските пътища и други линейни обекти на 
техническата инфраструктура не се съставят актове за общинска собственост, 
освен ако в специален закон е предвидено друго/ от ЗОС. 
 
 ІІ. Отдаването под наем на описаното в т.І. част от терен публична общинска 
собственост – с площ за разполагане 10кв.м. в имот с идентификатор 
№35300.502.493, с обща площ от 2380кв.м.,  с НТП - За кръстовище, със съседни 
самостоятелни обекти - №35300.502.494 - улица, №35300.502.413 – поз. имот, 
№35300.502.495 - улица,  №35300.503.556 – двор, №35300.503.998 – улица, 
№35300.503.10 – улица, №35300.502.910 улица, №35300.502.407 – двор,  
№35300.502.977 – двор, с административен адрес на имота: с.Калековец, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Калековец, одобрени със 
Заповед № РД 18-13/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, 
публична общинска собственост, за който не се  съставя акт за публична общинска 



собственост съгл. чл.56, ал. 2 /за временните постройки, улиците, площадите, 
общинските пътища и други линейни обекти на техническата инфраструктура не 
се съставят актове за общинска собственост, освен ако в специален закон е 
предвидено друго/ от ЗОС да се извърши чрез провеждане на публичен явен търг 
по начални тръжни месечни наемни цени, определени съобразно приетата 
Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и 
терени общинска собственост на Община “Марица”, приета с Решение №30, взето 
с протокол №3 от 01.03.2005 година. 

ІІІ. Упълномощава Кмета на Община “Марица” - Област Пловдив да 
организира и проведе търга за отдаване под наем и сключи наемния договор, 
съобразно действащото законодателство.  

МОТИВИ: Предвид търсенето и предлагането на търговската услуга 
необходима на жителите на с.Калековец. 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 № 182 
 

Взето с протокол № 12 от 23.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Дарение на  поземлен имот № 35300.4.91, частна общинска 
собственост на Община „Марица” - област Пловдив по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Калековец, област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.5 от ЗОС и при 
условията на чл.85 от НПУРОИ 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   

1. Приема решение за дарение на държавата чрез Агенция „Пътна 
инфраструктура” към Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. 
„Македония” № 3, Булстат 000695089, представлявана от Лазар Асенов Лазаров 
на Поземлен имот № 35300.4.91  с площ от 4004 кв.м., с трайно предназначение: 
„Горска територия” и начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна 
гора”,  в местността „Гьопса” при граници и съседи: ПИ № 4.87; ПИ № 4.88; ПИ 
№ 4.89; ПИ № 4.92; ПИ № 4.6 и ПИ № 4.90  по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Калековец, Община „Марица”- област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, изменени със Заповед № КД-14-16-630/18.03.2010 година на 
Началника на СГКК-Пловдив.  

2. Дарението да се извърши с тежест и при особена цел, а именно за 
изграждане и въвеждане в експлоатация от страна на надарения на обект „Пътна 
варианта и мост на река Стряма на път ІІ-56 „Брезово- Пловдив” при км 84+540”. 

МОТИВИ: При отчитане на обстоятелството, че гореописания имот е 
необходим на държавата за изграждане на обект на техническата инфраструктура 
съгласно одобрения парцеларен план със Заповед № ЗД-00-126 от 23.07.2009 г. 
на областния управител на област Пловдив и необходимостта от спешното 
реализиране на гореописаното строителство, ползите от което надвишават 
многократно имуществените загуби за Община „Марица”. 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 № 183 
 

Взето с протокол № 12 от 23.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Дарение на  поземлен имот № 35300.4.88, частна общинска 
собственост на Община „Марица” - област Пловдив по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Калековец, област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.5 от ЗОС и при условията 
на чл.85 от НПУРОИ. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
1. Приема решение за дарение на държавата чрез Агенция „Пътна 

инфраструктура” към Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. 
„Македония” № 3, Булстат 000695089, представлявана от Лазар Асенов Лазаров 
на Поземлен имот № 35300.4.88  с площ от 1894 кв.м., с трайно предназначение: 
„Горска територия” и начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна 
гора”,  в местността „Гьопса” при граници и съседи: ПИ № 2.144; ПИ № 4.1; ПИ 
№ 4.89; ПИ № 4.92; ПИ № 4.91; ПИ № 4.90 и ПИ № 4.87 по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с.Калековец, Община „Марица”- област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, изменени със Заповед № КД-14-16-630/18.03.2010 година на 
Началника на СГКК-Пловдив.  

2. Дарението да се извърши с тежест и при особена цел, а именно за 
изграждане и въвеждане в експлоатация от страна на надарения на обект „Пътна 
варианта и мост на река Стряма на път ІІ-56 „Брезово- Пловдив” при км 84+540”. 
МОТИВИ: При отчитане на обстоятелството, че гореописания имот е необходим 
на държавата за изграждане на обект на техническата инфраструктура, съгласно 
одобрения парцеларен план със Заповед № ЗД-00-126 от 23.07.2009 г. на Областния 
управител на област Пловдив и необходимостта от спешното реализиране на 
гореописаното строителство, ползите от което надвишават многократно 
имуществените загуби за Община „Марица”. 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 № 184 
 

Взето с протокол № 12 от 23.10.2012 г. 
 
 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 66, взето с протокол № 4 от 
20.03.2008 г., на Общински съвет „Марица” - област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във вр. с чл. 8, ал. 1, 2 и  чл. 12, ал. 1 и 3 
от Закона за общинската собственост и чл. 10, ал. 4 от Закона за народната просвета 
и вр. с § 48, ал .1, т. 2, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България 
за 2012 г. 

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

местната администрация във вр. с чл. 8, ал. 1, 2 и  чл. 12, ал. 1 и 3 от Закона за 
общинската собственост и чл. 10, ал. 4 от Закона за народната просвета и вр. с § 48, 
ал .1, т. 2, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.,  

Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 66, взето с протокол № 4 
от 20.03.2008 г., на Общински съвет „Марица” - област Пловдив, както следва: 

   Точка І (първа) придобива следното съдържание: 
I. Общински съвет „Марица” предоставя безвъзмездно за управление на 

съответните училища, представляващи юридически лица на бюджетна издръжка 
имоти публична общинска собственост, както следва: 

1. На ОУ „Георги Бенковски” - с. Бенковски  
1.1. Имот с идентификатор № 03839.501.367 и построените в него сгради, 

по КК и КР на село Бенковски, актуван с Акт за ПОС № 14/16.02.2001 г. 
1.2. Имот с идентификатор № 03839.501.644 и построените в него сгради,  

по КК и КР на село Бенковски, актуван с Акт за ПОС № 56/05.12.2003 г. 
2. На ОУ „Св. св. Кирил и Методий” -  с. Войводиново –  Имот с 

идентификатор № 11845.502.331 и построените в него сгради, по КК и КР на 
село Войводиново, актуван с Акт за ПОС № 9/28.07.1999 г. 

3.  На НУ „Св. Климент Охридски” - с. Войсил - Имот с идентификатор 
№ 12019.501.393 и построените в него сгради, по КК и КР на село Войсил, 
актуван с Акт за ПОС № 8/06.03.2001 г. 

4. На ОУ „Граф Н. Игнатиев” - с. Граф Игнатиево – Имот с 
идентификатор № 17806.501.807 и построените в него сгради, по КК и КР на 
село Граф Игнатиево, актуван с Акт за ПОС № 1764/10.02.2012 г. 

5. На НУ „Отец Паисий” - с. Динк - Имот с идентификатор № 
21169.501.105 и построените в него сгради, по КК и КР на село Динк, актуван с 
Акт за ПОС № 0586 - 05/11.02.2008 г. 



  

6. На ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - с. Калековец - Имот с 
идентификатор № 35300.502.276 и построените в него сгради, по КК и КР на 
село Калековец, актуван с Акт за ПОС № 6/29.07.1999 г. 

7.  На ОУ „Св.св.Кирил и Методий” - с. Костиево  
7.1. Имот с идентификатор № 38950.501.904 и построените в него сгради, 

по КК и КР на село Костиево, актуван с Акт за ПОС №11/14.02.2001г. 
7.2. Имот с идентификатор № 38950.502.933 и построените в него сгради, 

по КК и КР на село Костиево, актуван с Акт за ПОС №27/14.02.2001г. 
8. На ОУ „Васил Левски” - с. Маноле –  Имот с идентификатор № 

47086.501.486 и построените в него сгради, по КК и КР на село Маноле, актуван 
с Акт за ПОС №  0571-10/06.12.2007г. 

9.  На ОУ „Васил Левски” - с. Рогош - Имот с идентификатор № 
62858.501.429 и построените в него сгради, по КК и КР на село Рогош, актуван с 
Акт за ПОС №1015-13/30.10.2009г. 

10. На ОУ „Св. Климент Охридски” - с. Скутаре - Имот с 
идентификатор № 66915.502.460 и построените в него сгради, по КК и КР на 
село Скутаре, актуван с Акт за ПОС №08/28.03.2001г. 

11. На ОУ „Христо Смирненски” - с. Строево – Имот с идентификатор 
№ 69874.501.416 и построените в него сгради, по КК и КР на село Строево, 
актуван с Акт за ПОС №1765/10.02.2012г. 

12. На ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - с. Труд – Имот с идентификатор 
№ 73242.501.1777 и построените в него сгради, по КК и КР на село Труд, актуван 
с Акт за ПОС №12/23.03.2001г.  

13. На ОУ „Дядо Иван Арабаджията” - с. Царацово – Имот с 
идентификатор № 78080.501.659 и построените в него сгради, по КК и КР на 
село Царацово, актуван с Акт за ПОС №1763/10.02.2012г. 

 
Точка II (втора) придобива следното съдържание:                                                              
Гореописаните имоти се предоставят за управление на училищата, като 

собствеността им не може да бъде придобивана по давност или по друг начин. 
Предоставените имоти и вещи, които не се ползват за нуждите на образованието 
могат да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети 
лица, да се отдават под наем. Поддържането и ремонтите на предоставените имоти 
се извършват от лицата, на които са предоставени за управление, с грижата на 
добрия стопанин. Комисията за провеждане на търгове или конкурси за отдаване 
под наем на горепосочените недвижими имоти от училищата, се формира в следния 
5 членен състав: Директор на училище, Кмет и общински съветник от съответното 
населено място, служител от Общинска администрация, и магистър – специалност 
“Право”. Условията, реда и ценообразуването при отдаване под наем на 
гореописаните недвижими имоти от училищата да се извършва съгласно  
действащата нормативната уредба: 

1. “Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, относно условията и реда за отдаване под наем.” 

2. “Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за 
търговски и други обслужващи дейности на територията на Община 
“Марица”.” 

3. “Методиката за определяне началния размер на наемните цени за 



помещения и терени – общинска собственост.” 
Всички гореописани действия да бъдат извършени при спазване на   

действащото в Република България законодателство. 
Точка III. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 

предприеме необходимите действия за предоставяне управлението на имотите 
при условията на т. I и  т. II и да предаде фактическото им владение на 
директорите на по-горе изброените училища. 

МОТИВИ: С оглед обстоятелството че Решение № 66, взето с протокол № 12 
от 20.03.2008г. е взето през 2008г. и през този период са настъпили съществени 
измения в социално-икономическите условия и нормативната уредба на 
Република България е налице необходимостта да се делегират права на училищата 
да реализират собствени приходи, включително приходи от собственост за 
подпомагане дейността им. 

 
 

 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  20 
Против  0 
Въздържали се 3 

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 № 185 
 

Взето с протокол № 12 от 23.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна в характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот 
№ 47086.501.1099, публична общинска собственост 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 . 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация; вр. с чл.6, ал.1 от Закона за общинската 
собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”. 

 
След проведено поимененно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация; вр. с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост 
и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица” 

1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 
в характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на 
общински парцел, представляващ поземлен имот с идентификатор № 
47086.501.1099 с площ 560 кв. м. с трайно предназначение "Урбанизирана 
територия" и начин на трайно ползване "За друг вид застрояване", адрес на 
поземления имот с. Маноле, п.к. 4137, ул. 23-та, при граници и съседи: ПИ № 
47086.501.1100; ПИ № 47086.501.1101; ПИ № 47086.501.1098; ПИ № 
47086.501.818 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Маноле, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, последно изменение със Заповед № 
КД-14-16-1266/29.09.2012 г. на Началника на СГКК-Пловдив, идентичен с 
УПИ ІV-501.1099 – жилищно застрояване и ООД, кв. 88, по действащия 
кадастрален и регулационен план на с. Маноле, актуван с Акт за публична 
общинска собственост № 1932/08.10.2012 година.  

2. 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 в характера на собствеността от публична в частна 
общинска собственост на описания в т. І. общински поземлен имот и 
отразяване на промяната по реда на чл. 58, ал. 1 и 2 от Закона за общинската 
собственост и предоставяне на препис от изготвения акт за частна общинска 
собственост на поземлен имот с идентификатор № 47086.501.1099 по 



кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив на 
Службата по геодезия, картография и кадастър по реда на чл. 52, ал. 1 от 
Закона за кадастъра и имотния регистър.  

МОТИВИ: Мотивите за извършване на делба и обособяване на нови 
поземлени имоти са: поява на нови инвестиционни намерения  и с цел 
осигуряване на приходната част на бюджета на община „Марица”-област 
Пловдив. Eто 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 № 186 
 

Взето с протокол № 12 от 23.10.2012 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна в характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот № 
47086.501.1097, публична общинска собственост 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 . 

 ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; вр. с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 
2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица”. 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   

  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация; вр. с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и 
чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица” 

1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна в 
характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на 
общински парцел, представляващ поземлен имот с идентификатор № 
47086.501.1097 с площ 560 кв. м. с трайно предназначение "Урбанизирана 
територия" и начин на трайно ползване "За друг вид застрояване", адрес на 
поземления имот с. Маноле, п.к. 4137, ул. 23-та, при граници и съседи: ПИ № 
47086.501.818; ПИ № 47086.501.1098; ПИ № 47086.501.1101; ПИ № 
47086.501.1096 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Маноле, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, последно изменение 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, по действащия кадастрален и 
регулационен план на с. Маноле, актуван с Акт за публична общинска 
собственост № 1930/08.10.2012 година.  

2. 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 в характера на собствеността от публична в частна 
общинска собственост на описания в т. І. общински поземлен имот и отразяване 
на промяната по реда на чл. 58, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост и 
предоставяне на препис от изготвения акт за частна общинска собственост на 
поземлен имот с идентификатор № 47086.501.1097 по кадастрална карта и 
кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив на Службата по геодезия, 



картография и кадастър по реда на чл. 52, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния 
регистър.  

МОТИВИ: Мотивите за извършване на делба и обособяване на нови 
поземлени имоти са: поява на нови инвестиционни намерения  и с цел 
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 № 187 
 

Взето с протокол № 12 от 23.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна в характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот № 
47086.501.1096, публична общинска собственост 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 . 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; вр. с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и 
чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица”. 

 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация; вр. с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и 
чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица” 

1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна в 
характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на 
общински парцел, представляващ поземлен имот с идентификатор № 
47086.501.1096 с площ 1516 кв. м. с трайно предназначение "Урбанизирана 
територия" и начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс”, 
адрес на поземления имот с. Маноле, п.к. 4137, ул. 23-та, при граници и съседи: 
ПИ № 47086.501.818; ПИ № 47086.501.1097; ПИ № 47086.501.1101; ПИ № 
47086.501.855 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Маноле, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, последно изменение със Заповед № 
КД-14-16-1266/29.09.2012 г. на Началника на СГКК-Пловдив, идентичен с УПИ 
І-501.1096 – ООД, кв. 88, по действащия кадастрален и регулационен план на с. 
Маноле, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1929/08.10.2012 
година.  

2. 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 в характера на собствеността от публична в частна 
общинска собственост на описания в т. І. общински поземлен имот и отразяване 
на промяната по реда на чл. 58, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост и 
предоставяне на препис от изготвения акт за частна общинска собственост на 
поземлен имот с идентификатор № 47086.501.1096 по кадастрална карта и 
кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив на Службата по геодезия, 



картография и кадастър по реда на чл. 52, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния 
регистър.  

МОТИВИ: Мотивите за извършване на делба и обособяване на нови 
поземлени имоти са: поява на нови инвестиционни намерения  и с цел 
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 № 188 
                                                                                                                                                              

Взето с протокол № 12 от 23.10.2012 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна в характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот № 
47086.501.1098, публична общинска собственост 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 . 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; вр. с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и 
чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица”. 

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

местната администрация; вр. с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и 
чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица”. 

1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна в 
характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на 
общински парцел, представляващ поземлен имот с идентификатор № 
47086.501.1098 с площ 560 кв. м. с трайно предназначение "Урбанизирана 
територия" и начин на трайно ползване "За друг вид застрояване", адрес на 
поземления имот с. Маноле, п.к. 4137, ул. 23-та, при граници и съседи: ПИ № 
47086.501.1099; ПИ № 47086.501.1101; ПИ № 47086.501.1097; ПИ № 
47086.501.818 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Маноле, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, последно изменение със Заповед № 
КД-14-16-1266/29.09.2012 г. на Началника на СГКК-Пловдив, идентичен с УПИ 
ІІІ-501.1098 – жилищно застрояване и ООД, кв. 88, по действащия кадастрален и 
регулационен план на с. Маноле, актуван с Акт за публична общинска 
собственост № 1931/08.10.2012 година.  

2. 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 в характера на собствеността от публична в частна 
общинска собственост на описания в т. І. общински поземлен имот и отразяване 
на промяната по реда на чл. 58, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост и 
предоставяне на препис от изготвения акт за частна общинска собственост на 
поземлен имот с идентификатор № 47086.501.1098 по кадастрална карта и 



кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив на Службата по геодезия, 
картография и кадастър по реда на чл. 52, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния 
регистър.  

МОТИВИ: Мотивите за извършване на делба и обособяване на нови 
поземлени имоти са: поява на нови инвестиционни намерения  и с цел 
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 № 189 
 

Взето с протокол № 12 от 23.10 .2012 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна в характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот № 
47086.501.1100, публична общинска собственост 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 . 

  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; вр. с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и 
чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица”. 

 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация; вр. с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и 
чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица” 

1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна в 
характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на 
общински парцел, представляващ поземлен имот с идентификатор № 
47086.501.1100 с площ 395 кв. м. с трайно предназначение "Урбанизирана 
територия" и начин на трайно ползване "За друг вид застрояване", адрес на 
поземления имот с. Маноле, п.к. 4137, ул. 23-та, при граници и съседи: ПИ № 
47086.501.1101; ПИ № 47086.501.1099; ПИ № 47086.501.818 по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
последно изменение 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, по действащия кадастрален и регулационен план на с. Маноле, актуван с 
Акт за публична общинска собственост № 1933/08.10.2012 година.  

2. 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 в характера на собствеността от публична в частна 
общинска собственост на описания в т. І. общински поземлен имот и отразяване 
на промяната по реда на чл. 58, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост и 
предоставяне на препис от изготвения акт за частна общинска собственост на 
поземлен имот с идентификатор № 47086.501.1100 по кадастрална карта и 



кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив на Службата по геодезия, 
картография и кадастър по реда на чл. 52, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния 
регистър.  

МОТИВИ: Мотивите за извършване на делба и обособяване на нови 
поземлени имоти са: поява на нови инвестиционни намерения  и с цел 
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 № 190 
 

Взето с протокол № 12 от 23.10.2012 г. 
 
 

ОТНОСНО: Проект за подробен устройствен план/ПУП/-план за улична 
регулация /ПУР/  за част от структурна единица 259-Смф по Общ устройствен 
план/ОУП/ на община „Марица”, местност ”Герена” по кадастрална карта на 
с.Труд,обл.Пловдив, схеми част: „Водоснабдяване” и част: „Електрическа”, приети на 
ЕСУТ с протокол № 17, т.9 от 01.10.2012год.  

ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 във връзка с чл. 16, ал.7 
от ЗУТ и  Общ устройствен план на община „Марица”- одобрен с решение № 
178/10.12.2010 г. на Общински съвет; протокол № 16, т. 18/15.09.2011 г. на ЕСУТ при 
Община „Марица”. 

 
 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 

             1.ОДОБРЯВА проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за улична 
регулация /ПУР/  за част от структурна единица 259-Смф по Общ устройствен 
план/ОУП/ на община „Марица”, местност ”Герена” по кадастрална карта на с.Труд, 
област Пловдив и схеми част: „Водоснабдяване” и част: „Електрическа” за 
структурна единица в граници на приложената разработка за част от структурна 
единици 259-Смф /смесена многофункционална зона/ по червените и черните линии и 
надписи за регулацията. 
         2.Решението да се обнародва в държавен вестник. 

МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционното намерение да 
изградят „Автосалон, магазин и склад за строителни материали и офиси”.  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 № 191 
 

Взето с протокол № 12 от 23.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Проект за подробен устройствен план/ПУП/-план за улична 
регулация /ПУР/  за част от структурна единица 233-Жм по Общ устройствен 
план/ОУП/ на община „Марица”, местност ”Герена” по кадастрална карта на 
с.Труд,обл.Пловдив, схеми част: „Водоснабдяване” и част: „Електрическа”, приети на 
ЕСУТ с протокол № 17, т.8 от 01.10.2012год.  

ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 във връзка с чл. 16, ал.7 
от ЗУТ и  Общ устройствен план на община „Марица”- одобрен с решение № 
178/10.12.2010 г. на Общински съвет; протокол № 16, т. 18/15.09.2011 г. на ЕСУТ при 
Община „Марица” 
 
   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
             1.ОДОБРЯВА проект за подробен устройствен план/ПУП/-план за улична 
регулация /ПУР/  за част от структурна единица 233-Жм по Общ устройствен 
план/ОУП/ на община „Марица”, местност ”Герена” по кадастрална карта на с.Труд, 
област Пловдив и схеми част: „Водоснабдяване” и част: „Електрическа” за част от 
структурна единица 233-Жм в граници на приложената разработка за част от 
структурна единици 233-Жм /жилищно застрояване/ по червените и черните линии и 
надписи за регулацията. 
         2.Решението да се обнародва в държавен вестник. 
 
МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционното намерение да изградят 
„Автосалон, офис и магазин”. 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 № 192 
 

Взето с протокол № 12 от 23.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за изменение  на Общ устройствен план на 
Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 171-Смф по ОУП 
на Община „Марица”, в местност „Узунюрия” по кадастралната карта на 
с.Костиево,, 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:   
 
І. Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, 

касаещо разширение на зона 171-Смф /смесена многофункционална дейност/, в 
местност „Голямата Узунюрия” като се включат поземлени имоти ПИ №№ 
38950.41.1 и  ПИ 38950.41.2 по кадастралната карта на с.Костиево, 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: Фирмата има приложено инвестиционно намерение да изгради в 
поземлен имот № 38950.41.2 обект: „База за производство на екологична 
оранжерийна селскостопанска продукция и хладилна камера”. Инвестиционното 
намерение ще се реализира за три години поетапно като се изградят 34 000кв.м. 
холандски блокови оранжерии със стоманено стъклена конструкция, хладилна 
камера и административна сграда с офиси и изложбена площ. Намерението на 
фирмата е да покаже на място добрите холандски практики в изграждането на 
оранжерии. Обслужващия персонал при реализация на инвестиционното намерение 
ще бъде от населението на общината. 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 № 193 
 

Взето с протокол № 12 от 23.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” 
кадаещо разширение на структурна единица 103-Псп с.Войсил и проект за подробен 
устройствен план /ПУП/-план за улична регулация /ПУР/, за структурна единица 103-
1-Псп /складово-производствена зона/ по Общ устройствен план /ОУП/ на община 
„Марица”, местност ”Горен край” по кадастрална карта на с.Войсил, област Пловдив, 
представени от Николина Велкова Желязкова от с.Войсил, във връзка с изграждане на 
обект: „Птицеферма с капацитет 5 000бр. пилета и 1 000бр. кокошки – носачки” в 
поземлен имот 24.4 по кадастралната карта на с.Войсил. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 във връзка с чл. 16, ал.7 
от ЗУТ и  Общ устройствен план на община „Марица”- одобрен с решение № 
178/10.12.2010 г. на Общински съвет; протокол № 16, т. 18/15.09.2011 г. на ЕСУТ при 
Община „Марица”. 

 
 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
   
  1.ОДОБРЯВА проект за изменение на Общ устройствен план на Община 

„Марица” кадаещо разширение на структурна единица 103-Псп с.Войсил и проект за 
подробен устройствен план /ПУП/-план за улична регулация /ПУР/, за структурна 
единица 103-1-Псп /складово-производствена зона/ по Общ устройствен план /ОУП/ 
на община „Марица”, местност ”Горен край” по кадастрална карта на с.Войсил, 
област Пловдив, представени от Николина Велкова Желязкова от с.Войсил, във 
връзка с изграждане на обект: „Птицеферма с капацитет 5 000бр. пилета и 1 000бр. 
кокошки – носачки” в поземлен имот 24.4 по кадастралната карта на с.Войсил, област 
Пловдив в граници на приложената разработка за структурна единица 103-1-Псп 
/складово-производствена зона/ по червените и черните линии и надписи за 
регулацията. 

  2.Решението да се обнародва в държавен вестник. 
МОТИВИ: Поради възникнали инвестиционни намерения. Ето защо 

Общински съвет „Марица” намира решението за целесъобразно. 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
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 № 194 
 

Взето с протокол № 12 от 23.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” 
кадаещо разширение на структурна единица 302-Псп с.Динк-с.Граф Игнатиево и 
проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за улична регулация /ПУР/, за 
структурна единица 302-1-Псп /складово-производствена зона/ по Общ устройствен 
план /ОУП/ на община „Марица”, местност ”Айгъна” и „Селската градина” по 
кадастрална карта на с.Граф Игнатиево, област Пловдив . 

ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 във връзка с чл. 16, ал.7 
от ЗУТ и  Общ устройствен план на община „Марица”- одобрен с решение № 
178/10.12.2010 г. на Общински съвет; протокол № 16, т. 18/15.09.2011 г. на ЕСУТ при 
Община „Марица” 

 
 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 1.ОДОБРЯВА проект за изменение на Общ устройствен план на Община 

„Марица” кадаещо разширение на структурна единица 302-Псп с.Динк-с.Граф 
Игнатиево и проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за улична регулация 
/ПУР/, за структурна единица 302-1-Псп /складово-производствена зона/ по Общ 
устройствен план /ОУП/ на община „Марица”, местност ”Айгъна” и „Селската 
градина” по кадастрална карта на с.Граф Игнатиево, област Пловдив в граници на 
приложената разработка за структурна единица 302-1-Псп /складово-производствена 
зона/ по червените линии и надписи в червен цвят  за регулацията. 

  2.Решението да се обнародва в държавен вестник. 
МОТИВИ: Поради възникнали инвестиционни намерения. 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 № 195 
 

Взето с протокол № 12 от 23.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” 
кадаещо създаване на нова структурна единица 637-Смф по Общ устройствен план 
/ОУП/ на община „Марица”, местност ”Чокур конак” по кадастрална карта на 
с.Калековец, област Пловдив . 

ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1,т.1 и 3 от ЗУТ и  Общ 
устройствен план на община „Марица”- одобрен с решение № 178/10.12.2012 г. на 
Общински съвет; протокол № 16, т. 18/15.09.2010 г. на ЕСУТ при Община „Марица” 
 

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1.Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” 

касаещо образуване на нова структурна единица 637-Смф, включваща поземлени 
имоти ПИ 35300.2.1, 35300.2.2, 35300.2.3, 35300.2.4, 35300.2.5 и 35300.2.6 с обща 
площ 84.4 дка. по кадастралната карта на с.Калековец, област Пловдив в граници на 
приложената разработка. 

2.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. 

МОТИВИ:  В съответствие с нарасналата нужда и обществена значимост на 
икономическото развитие на общината. 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 № 196 
 

Взето с протокол № 12 от 23.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” 
касаещо разширение на структурна единица 521-Tжф /терен за животновъдна ферма/, 
местност „Селската кория” по кадастрална карта на с.Трилистник, област Пловдив, 
във връзка с постъпило заявление вх. № 53-01-495 от 05.09.2012год. на „Велди 1” 
ООД с.Трилистник. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 във връзка с чл. 127, 
ал.6 от ЗУТ и  Общ устройствен план на община „Марица”- одобрен с решение № 
178/10.12.2010 г. на Общински съвет; протокол № 16, т. 18/15.09.2011 г. на ЕСУТ при 
Община „Марица” 
  

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1.ОДОБРЯВА проект за изменение на Общ устройствен план на Община 

„Марица” касаещо разширение на структурна единица 521-Tжф /терен за 
животновъдна ферма/, местност „Селската кория” по кадастрална карта на 
с.Трилистник, област Пловдив в граници на приложената графична разработка за 
структурна единица 521-Тжф. 

  2.Решението да се обнародва в държавен вестник. 
МОТИВИ: Поради възникнали инвестиционни намерения. Ето защо Общински 
съвет „Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 

 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
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 № 197 
 

Взето с протокол № 12 от 23.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, 
касаещо разширение на структурна единица 242-Смф (смесена многофункционална 
зона) в местност „Ралчовица” по ОУП на Община „Марица”, Пловдивска област и 
проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за улична регулация /ПУР/ за 
част от структурна единица 242-1-Смф по ОУП на община „Марица”, местност 
„Ралчовица” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, във връзка с 
постъпило заявление вх. № 94-02-54(3) от 08.10.2012год. на фирма „ПИ АЙ-1” 
ЕООД. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.6 във връзка с чл.16, 
ал.7 от ЗУТ и Общ устройствен план на Община „Марица”, Пловдивска област.  
 

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
  1.ОДОБРЯВА проект за изменение на Общ устройствен план на Община 

„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 242-Смф (смесена 
многофункционална зона) в местност „Ралчовица” по ОУП на Община „Марица”, 
Пловдивска област и проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за улична 
регулация /ПУР/ за структурна единица 242-1-Смф по ОУП на община „Марица”, 
местност „Ралчовица” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, във 
връзка с постъпило заявление вх. № 94-02-54(3) от 08.10.2012год. на фирма „ПИ АЙ-
1” ЕООД, във връзка с изграждане на обект: „Производство на подправки и добавки 
за хранително-вкусовата промишленост и складове” в граници на приложената 
разработка за структурна единица 242-1-Смф /смесена многофункционална дейност/ 
по червените и черните линии и надписи за регулацията. 

  2.Решението да се обнародва в държавен вестник. 
 
МОТИВИ: Поради възникнали инвестиционни намерения. Ето защо Общински 
съвет „Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
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 № 198 
 

Взето с протокол № 11 от 27.09.2012 г. 
 
ОТНОСНО: Предложение за отпускане на временен безлихвен заем за изпълнение 
на договор №ESF-1103-06-07-D0008 от 30.05.2012г. 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-D0008 от 30.05.2012г. по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, в размер до 
40 000 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. Ето защо Общински 
съвет „Марица” намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 
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 № 199 
 

Взето с протокол № 12 от 23.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО:  Кандидатстване за финансиране по Оперативна програма за развитие 
на сектор „Рибарство” /2007г. – 2013г./, Приоритетна ос  3: ”Мерки от общ 
интерес”, мярка 3.4 "Развитие на нови пазари и промоционални кампании". 
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). 

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
1. Дава съгласие община Марица да кандидатства за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на 
сектор „Рибарство” /2007 – 2013г./,  Приоритетна ос 3 „Мерки от общ 
интерес”, мярка 3.4 "Развитие на нови пазари и промоционални кампании”, 
финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 
2013г. 

2. Възлага на кмета на община Марица да предприеме и извърши всички 
необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички 
необходими решения в границите на своите правомощия относно 
подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и 
провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за 
кандидатстването и последващата реализация на проекта. 

МОТИВИ: Реализацията на проекта ще допринесе за развитие за сектора 
„Рибарство” в Община „Марица”.От кампанията ще се възползват, както 
производители и търговци , така и жителите, които ще имат възможност да се 
запознаят с предимствата от консумацията на рибни ястия и влиянието върху 
здравословния начин на живот. Събраната информация и резултати ще бъдат 
използвани в последващи инициативи и препланиране развитието на отрасъла. Ето 
защо Общински съвет „Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  21 
Против  1 
Въздържали се 1 

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 № 200 
 

Взето с протокол № 12 от 23.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране по Оперативна програма 
„Административен капацитет”, процедура „Повишаване на квалификацията на 
служителите в администрацията на общинско ниво чрез обучение в страната”. 

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

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
1. Дава съгласие Община „Марица” да кандидатства за финансиране по 

Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ 
„Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и 
ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07 

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

 
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  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 № 201 
Взето с протокол № 11 от 27.09.2012 г. 

ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране на дейности по залесяване. 
ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). 
 

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Дава съгласие община Марица да кандидатства за финансиране на 
дейностите по залесяване на ПИ №47086.65.1  с площ от 99 505кв.м., трайно 
предназначение на територията „Горска”, НТП „Друг вид дървопроизводителна 
гора” по кадастрална карта на с.Маноле, обл. Пловдив, одобрена със Заповед РД-
18-37/08.05.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК-София 

2. Дейностите по залесяване отговарят на приоритетите на Общински план за 
развитие на Община „Марица”: 

Приоритет 1: Създаване на конкурентоспособна местна икономика 
Специфична цел 1.1: Развитие на модерно земеделие и обвързването му с 
преработвателната промишленост 
Мярка 1.1.4: Развитие на горския фонд 
Дейност 3: Поддържане на горския потенциал и въвеждане на превантивни 
дейности. 

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

МОТИВИ: За извършване на качествени почвоподготовка, залесяване и 
отглеждане на унищожената гора е необходимо да се осигурят допълнителни 
финансови средства. В тази връзка Община „Марица” търси възможности за 
кандидатстване от външни организации и институции. 
 
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 № 202 
 

Взето с протокол № 12 от 23.10.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на общинска стратегия  за младежта 2012 – 2020г.   
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от Закон за местното 

самоуправление и местна администрация. 
 

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Във връзка с разработена „Стратегия за младежта” 2012г. - 2020г. на 

основание чл. 21, ал. 1, т.12 от Закон за местното самоуправление и местна 
администрация, общински съвет Марица – област Пловдив: 

 
1. Приема общинска стратегия  за младежта 2012г. – 2020г. 
МОТИВИ: Пилотната фаза от „Стратегия за младежта” 2012г. – 2020г. 

предлага иновативно, атрактивно, модерно, съобразено с националните цели 
развитие на младежките дейности и инициативи. Ето защо Общински съвет 
„Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
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 № 203 
 

Взето с протокол № 12 от 23.10.2012 г. 
 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ. 
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 Стоян 
Георгиев Стоянов от с. Манолско Конаре в размер на 500 лв. за покриване на 
ежедневните нужди от лечения и медицински прегледи.  

ІІ.Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ под 
формата на средства за пътуване срещу представена закупена карта или фактура за 
учебната 2012/2013г на родителите: Фанка Зафирова Ангелова - майка на Николай 
Асенов Ангелов от с. Бенковски, Стефка Делкова Генова – майка на  Нина 
Георгиева Генова от с. Царацово и  Иванка Илиева Войтишева – майка на Илиян 
Мартинов Войтишев от с. Царацово. 

МОТИВИ:  Във връзка с ежедневната нужда от лечения и медицински прегледи на 
Стоян Георгиев Стоянов и учениците Николай Асенов Ангелов - с. Бенковски, 
Нина Георгиева Генова – с. Царацово за подпомагане на социално слаби граждани 
от бюджета на община „Марица”, а за Илиян Мартинов Войтишев, поради липса на 
паралелка от трети клас, което налага закупуването на годишна карта за пътуване. 
Ето защо Общински съвет ” Марица” намира решението за целесъобразно. 

 

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
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 № 204 
 

Взето с протокол № 12 от 23.10.2012 г. 
 
 

ОТНОСНО: Отпускане на допълнително финансиране на ФК – с. Рогош. 
ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 59, ал.2 от 

ЗФВС. 
 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Актуализира средствата за подпомагане на спортни клубове, чиито седалища 

и дейност са на територията на Община „Марица”, определено с решение № 30 от 
16.02.2012г., както следва: 

 
 

ФК - с. Костиево   -1000лв. 
ФК - с. Рогош  +1000лв 

 
 

МОТИВИ: С цел осигуряване на допълнителни  средства за ФК– с. Рогош, поради 
увеличаване броя на отборите и намаляване средствата на ФК– с. Костиево, поради 
отпадането му от първенството на БФС – Зонален съвет – гр. Пловдив. Ето защо 
Общински съвет „Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
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 № 205 
 

Взето с протокол № 12 от 23.10.2012 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 
ред 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  
   П Р И Х О Д И 38 000     

1 28-02  
Глоби, санкции, неустойки, 
наказателни лихви 16 000     

2 24-04  Нетни приходи от продажби 22 000     
   Р А З Х О Д И 38 000  16 000 22 000   
         
1 52-03 311 ЦДГ Мечта-с. Маноле-котел парно -16000   -16000  

2 52-03 311 
Подмяна на водоводен нафтов котел, 
тръбни връзки и съоръжения в 
котелно помещение в ЦДГ с. Маноле 

 
 

32 000   

 
 

32 000  

3 
 
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  51-00 322 ОР училище с. Бенковски 16 000  16 000   
5 10-20 603 Външни услуги - 15 000   -15000  
6 10-20 629 Външни услуги 15 000   15 000  

 
 

МОТИВИ: Необходимо е подмяна на амортизирания и с изтекла годност 
водоводен нафтов котел, тръбните връзки, кранове и съоръжения и монтиране на 
два топломера в котелното помещение в ЦДГ с. Маноле. Във връзка с 
извършването на ремонтни работи в училището в с. Бенковски и анализа на 
строително-ремонтните работи се установи, че средствата ще стигнат за частично 
топлоизолиране и частична смяна на дограмата, което няма да доведе до желаната 
енергийна ефективност. Необходимо е да се положат нови плочки около сградата, с 
цел отвеждане на повърхностните води, които се стичат към основите. За целта е 
необходимо завишаване сумата за ремонта. С цел подобряване на отчетността и 
ефективността е необходимо да се извърши ремонт на отоплителната инсталация в 



ЦДГ с. Труд и да се монтира битов газов котел. Ето защо Общински съвет 
„Марица” намира решението за целесъобразно. 
 

 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 1 

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

/А.Иванова 
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