
  

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 № 281 
Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. 

 
ОТНОСНО: Наредба за регистрация, отчет, контрол, правила на 

движение и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с 
животинска тяга в Община „Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния 
кодекс. 

 
 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

      ПРИЕМА 
Н А Р Е Д Б А 

за регистрация, отчет, контрол, правила на движение и 
изисквания, на които  

да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в 
Община „Марица“ 

 
ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда специфичните правила, свързани с 
регистрацията и организацията на движението на пътни превозни средства 
с животинска тяга /ППС с ЖТ/ на територията на Община „Марица“. 

(2) Наредбата урежда правомощията на Общинска администрация и 
други институции, свързани с осъществяването на целите и дейностите, 
посочени в ал.1, както и реда за констатиране на нарушения и налагане на 
санкции при неизпълнението им. 
 

РАЗДЕЛ І  
ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ 

СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 
 
Чл. 2. Водачите на ППС с ЖТ могат да използват за движение 

разположения отдясно по посока на движението им пътен банкет или 
локално платно, ако са годни за това и ако това не пречи на другите 
участници в движението съгласно чл. 15, ал. 5 от Закона за движението по 
пътищата (ЗДвП). 

Чл. 3. Водачите на ППС с ЖТ трябва непрекъснато да направляват 
животните, така че да не създават пречки и опасности за движението и да 
не ги оставят без надзор в обхвата на пътя.  

 



  

РАЗДЕЛ ІІ  
ЗАБРАНИ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ 

СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 
Чл. 4. Забранява се: 
(1) Управлението на ППС с ЖТ без: 
1. регистрационен талон на ППС; 
2. регистрационна табела на ППС. 
(2) Управлението на ППС с ЖТ, след употреба на алкохол, 

наркотични или други упойващи вещества; 
(3) Изписването или залепянето на надписи или емблеми на ППС с 

изключение на разрешените с нормативни актове. 
(4) Управлението на ППС с ЖТ, което не отговаря на техническите 

изисквания посочени в чл.18 на наредбата; 
(5) Движението на ППС с ЖТ по забранените улици за движение, 

сигнализирани с необходимите пътни знаци; 
(6) Изхвърлянето от превозното средство на предмети или вещества, 

които замърсяват пътя; 
(7) Управлението на ППС с нечетлив или закрит по какъвто и да е 

начин регистрационен номер. 
(8) Движението на ППС с ЖТ, което не е регистрирано по реда на 

чл.10 от наредбата; 
(9) Движението, престоя или паркирането на ППС с ЖТ по 

тротоарите, парковете, детските площадки и зелените площи в населените 
места на Общината; 

(10) Използването на регистрационен номер, издаден за друго ППС с 
ЖТ;  

(11)   Управлението на ППС с ЖТ от лице, което е на възраст по-малка 
от 12 години и е без придружител на възраст не по-малка от 16 години, 
съгласно чл.164 от Закона за движението по пътищата; 

(12) Оставянето без надзор на ППС с ЖТ в моменти на паркиране; 
(13) Управлението на ППС с ЖТ в изправено положение на водача; 
(14) Бързото движение /каране в галоп/ на ППС с ЖТ в рамките на 

населените места; 
(15) Движението на ППС с ЖТ създаващо опасност за другите 

участници в движението, граждани, имущество и др.; 
(16) Провеждането на състезания с ППС с ЖТ извън определените за 

целта места; 
(17) Движението на ППС с ЖТ по Автомагистрала "Тракия" в 

участъка, преминаващ на територията на община Марица; 
(18) Движението на ППС с ЖТ по път II-64 /Карлово-Пловдив/;  

(19) Движението на ППС с ЖТ по „Път Индустриална зона 
Радиново“ /клас – Местен път/; 

(20) Движението на ППС с ЖТ на територията на община Марица по 
републикански, общински и полски пътища за периода: 

- от 31.03. до 31.10. от 21.00 часа до 06.00 часа.  
-от 31.10. до 31.03. след 16.30 часа до 07.00 часа. 
(21) Движението на ППС с ЖТ по път II-56 /Брезово -Пловдив/ - през 

Калековец; 



  

(22) Движението на ППС с ЖТ по път III-565 /Пловдив -Шишманци/ - 
през Маноле и Рогош;   

(23) Движението на ППС с ЖТ по път III-805 /Пловдив - Съединение/ 
- през Бенковски;  

(24) Движението на ППС с ЖТ по местен път PDV1156 /PDV1154, 
Бенковски – Пловдив - III-805 / - с Царацово – успореден на Голямоконарско 
шосе ;  

(25) Движението на ППС с ЖТ по местен път PDV1161 /PDV1154, 
Бенковски – Пловдив - III-805 / - с Царацово – от пътен възел Рогош до 
границата с Община „Пловдив“ ;  

(26) Движението на ППС с ЖТ по местен път PDV1191 /I-8/, 
Пловдив- граница общ. (Пловдив – Марица) – Войводиново  - / II-56/; 

(27) Движението на ППС с ЖТ по местен път PDV2155 /PDV1154, 
Бенковски – Пловдив / - жп прелез Царацово  -  от с. Царацово до 
кръстовището преди моста на Автомагистрала „Тракия“;  

  (28) Движението на ППС с ЖТ по местен път PDV1154  / III-805, п. к.  
I-8 – Бенковски / - с граница общ. (Марица – Пловдив) – Пловдив – 
Голямоконарско шосе. 

         (29) Движението на ППС с ЖТ по местен път PDV1153 / I-8, 
Пазарджик – Пловдив/  на територията на Община „Марица“ . 

       Раздел ІІІ  
ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ 

СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 
 
Чл. 5. Кметът на Общината със заповед може да въвежда ограничения 

за движение на пътни превозни средства с животинска тяга по пътища от 
общинската пътна мрежа, общински полски пътища и други пътища от 
местно значение. 

Чл. 6. Забранява се движението, паркирането, престоя  и др. дейности 
на водача на пътно превозно средство, теглено от животинска тяга в 
райони с трайни насаждения, ако водачът или членове на екипажа не са 
собственици на имот в горепосочения район. 

   
ГЛАВА ВТОРА 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С 
ЖИВОТИНСКА ТЯГА 

 
РАЗДЕЛ І  

ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ 
 

Чл. 7. Водачите на пътни превозни средства със животинска тяга 
/ППС с ЖТ/ могат да се движат по пътищата на Община „Марица“, само с 
пътни превозни средства, оборудвани и регистрирани съгласно настоящата 
наредба, съобразена с изискванията на Закона за движението по пътищата. 

Чл. 8. (1) ППС се регистрират в Община „Марица“, като се подава 
заявление от собственика на ППС в информационния център на Община 
„Марица“, кметството по настоящ адрес /местоживеене/ на собственика, 
съгласно чл.167, ал.2 т.4 от Закона за движението по пътищата.  

(2) Временно пребиваващите лица притежаващи/ползващи ППС с ЖТ 
на територията на община „Марица“, за повече от един месец, извършват 



  

регистрация на превозното средство по реда определен в чл.8, ал.1.  
(3) Регистрацията се извършва въз основа на: 
1. Заявление за регистрация по образец /приложение №1/; 
2. Документ за самоличност на собственика; 
3.Квитанции за платени цени съгласно Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община „Марица“, за регистрационен талон и регистрационна табела. 

Чл. 9. Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират 
след извършен първоначален оглед на пътното превозно средство, който се 
извършва от представител на съответното кметство на терен  
определен от кмета на населеното място по местоживеене на заявителя, 
за което му се издава служебна бележка.  

Чл. 10. (1)  Кметът на община „Марица“ определя със заповед 
длъжностно лице, което да вписва данните за собственика и за ППС с ЖТ в 
регистър по образец /приложение № 2/ и да изготвя регистрационен талон. 
В регистъра се вписват всички ППС с ЖТ, които се намират на 
територията на Община „Марица“. 

 (2) На собственика на регистрираното ППС с ЖТ се издава 
регистрационен талон по образец /приложение № 3/ и  регистрационна 
табела по образец /приложение № 4/. Реквизитите и копие на настоящата 
наредба се предоставят от длъжностното лице по чл. 10, ал.1 лично на 
заявителя или на негов упълномощен представител срещу подпис.  

(3) При получаване на реквизитите по чл.10, ал.2, собственикът 
представя декларация по образец /приложение № 5/, че ППС с ЖТ е 
приведено в съответствие с техническите изисквания на чл. 18 на 
настоящата наредба.  

(4) При загуба на регистрационната табела и/или регистрационния 
талон, собственикът на ППС с ЖТ е длъжен, в срок до 5 работни дни, да 
подаде писмена декларация и заявление в информационния център на 
Община „Марица“, кметството по настоящ адрес /местоживеене/ на 
собственика.  

(5) Обстоятелствата по чл. 10, ал. 4  се отбелязват в регистъра по чл. 
10, ал.1 от настоящата Наредба.  

(6) ППС с ЖТ се регистрира с нов регистрационен номер по реда на 
чл.8, ал.3 при загуба на регистрационната табела, а при загуба на 
регистрационния талон се издава дубликат с актуализирана дата към 
момента на издаването му в 14 дневен срок от декларирането. 
 

РАЗДЕЛ ІІ 
ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ 

СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 
 

Чл. 11. (1) Промяна в данните по регистрационен талон се извършва 
при покупко-продажба на ППС или при изменение на някои от данните на 
собственика, които са посочени в регистрационния талон. 

(2) При промяна на собствеността на регистрираното ППС с ЖТ, 



  

купувачът представя в Община „Марица“ договор за прехвърляне на 
собствеността. 

Чл. 12. (1) При промяна на данните по регистрационен талон, в 14 
дневен срок от настъпилата промяна, собственикът на превозното средство 
/по реда на чл. 8/ представя следните документи: 

1. Писмено заявление за вписване на промяна в регистрацията на ППС 
с ЖТ;  

2. Документ за самоличност на собственика; 
3. Регистрационен талон; 
4. Копие на договора за прехвърляне на собствеността – само при 

смяна на собственика на регистрирано ППС с ЖТ; 
5. Квитанция за платена цена за промяна в регистрацията съгласно 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община „Марица“. 

(2) След вписване на промяната на собственика се издава нов 
регистрационен талон със същия номер и актуализирана дата, към момента 
на вписване. 

 
РАЗДЕЛ ІІІ 

ПРЕКРАТЯВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПЪТНИТЕ 
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕГЛЕНИ С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 

 
Чл. 13. Регистрацията на ППС с ЖТ се прекратява с писмено 

заявление за заличаване от регистъра, подадено от собственика в 
едномесечен срок от преустановяване ползването на ППС. 

Чл. 14. При прекратяване на регистрацията, собственикът посочва 
обстоятелствата, поради които се иска прекратяването и връща 
регистрационния талон и табелата на ППС с ЖТ на длъжностното лице по 
чл.10, ал.1. Извършените разходи от собственика за издаване на 
регистрационния талон и табелата не се възстановяват. 

 
РАЗДЕЛ ІV 

РЕГИСТЪР НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,  
ТЕГЛЕНИ С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 

 
Чл. 15. Регистърът съдържа пореден номер на ППС, дата на 

регистрация, трите имена на собственика, ЕГН, постоянен и настоящ 
адрес, вид на превозното средство с животинска тяга. В регистъра се 
отразяват и настъпилите промени в регистрацията на ППС.  

Чл. 16. (1) Длъжностното лице по чл.10, ал.1, актуализира текущо 
регистъра и изпраща негово копие до РУП – с. Труд в тридневен срок от 
извършване на регистрацията на всяко ново ППС с ЖТ.  

(2) Цялата документация, по регистрирането на дадено ППС, се 
съхранява в Общинска администрация към Община “Марица“, в срок до 5 
години след прекратяване на регистрацията на ППС.   
 



  

РАЗДЕЛ V 
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА 

ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕГЛЕНИ С ЖИВОТИНСКА 
ТЯГА 

 
Чл. 17. Проверката на техническото състояние на ППС с ЖТ се 

извършва: 
1. От представител на съответното кметство на терен определен от 

кмета на населеното място по местоживеене на заявителя, при 
първоначална регистрация и при промяна на собствеността на ППС. 

2. От служители на РУ-“Марица“, при осъществяване на контрол по 
настоящата наредба.  

Чл. 18. Изисквания за ППС с ЖТ и техните водачи, при участие в 
движението по пътищата:  

1. Всяко ППС с ЖТ трябва да има: два бели или жълти 
светлоотразителя отпред; два червени светлоотразителя отзад; 
светлоотразителите да са разположени симетрично от двете страни на 
превозното средство съгласно чл. 71, ал. 1 от Закона за движението по 
пътищата и да се поддържат винаги чисти, видими, регулирани и в 
изправност; при движение през нощта и при намалена видимост, отзад 
вляво на превозното средство, да се поставя светещо тяло /фенер/, 
излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. 

2. Всяко ППС с ЖТ да бъде оборудвано с подопашник /престилка/ за 
събиране на животинските екскременти. 

3. Всяко животно трябва да има на челото си бял или жълт 
светлоотразител. 

4. На задната страна, на всяко ППС с ЖТ да има поставена 
регистрационна табела, указваща общината и регистрационния номер, 
съответстващ на номера от регистъра. Табелата е с размери: височина – 
150 мм, широчина – 250 мм, изработена от PVC материал  със 
светлоотразително PVC фолио, цвят – основен фон зелен,  а на буквите 
бял.  

5. Всяко ППС с ЖТ не трябва да има стърчишка по-дълга от 1 м. 
6. Водачът трябва да следи регистрационната табела да е чиста и да не 

се закрива по какъвто и да е начин. 
7. При управлението на ППС с ЖТ, водачът трябва да носи винаги със 

себе си: 
- регистрационен талон на ППС; 
- паспорт на еднокопитното животно, издаден по реда на Закона за 

ветеринарно-медицинската дейност. 
8. През тъмната част на денонощието водачите на ППС с ЖТ 

задължително носят светлоотразителни жилетки. 
9. ППС с ЖТ може да се управлява по пътищата, отворени за 

обществено ползване, от лице, което е на възраст не по-малка от 12 години, 
съгласно чл.164, ал.1 от Закона за движението по пътищата. 

10. Водач под 12 години на ППС с ЖТ, може да се движи по платното 



  

за движение на пътищата, отворени за обществено ползване, с 
придружител на възраст не по-малка от 16 години, съгласно чл.164, ал.2 от 
Закона за движението по пътищата. 

 

ГЛАВА ТРЕТА  

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 
 

РАЗДЕЛ І 
КОНТРОЛ 

Чл. 19. (1) Контролът по спазване разпоредбите на настоящата 
наредба се възлага на длъжностни лица, определени със заповед на Кмета 
на Община Марица и на служителите на РУП - ТРУД. 

(2) Нарушенията на наредбата се установяват с актове за 
установяване на административно нарушение, съставени от длъжностните 
лица, определени от Кмета на Община Марица, както и с актове за 
установяване на административно нарушение на служители на РУП - Труд. 

(3) Въз основа на съставените актове за установяване на 
административно нарушение кмета на Община Марица или упълномощен 
от него заместник-кмет издава наказателните постановления. 

(6) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на 
Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). 

РАЗДЕЛ ІІ 
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл. 20. (1) За маловажни случаи на административни нарушения, 

установени при извършването им, контролните органи могат да 
налагат на местонарушението глоби в размер от 10 лева до 50 лева 
съгласно чл. 45 от  Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения 
ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и 
безопасността на движението на територията на Община „Марица“, 
Пловдивска област. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа 
данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и 
времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. 
Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да 
плати глобата, и се изпраща на финансовия орган на съответната 
общинска администрация за изпълнение. На нарушителя се дава 
препис, за да може да заплати доброволно глобата. 

(2) Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати 
глобата, за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на този 
раздел. 

Чл. 21. Лицата извършили или допуснали нарушението се наказват с 
глоба в размер на 50.00 лева в случаите: 

1. При липса на: 
- регистрационен талон на ППС с ЖТ; 
-регистрационна табела на ППС с ЖТ 
- паспорта на еднокопитното животно, издаден по реда на Закона за 

ветеринарно-медицинската дейност. 
2. Водач на ППС с ЖТ, който използва регистрационен талон в който 



  

не е отразена извършена покупко-продажба или настъпила друга промяна 
на първоначалните данните вписани в регистрационния талон /за 
превозното средство и собственика/, по реда на чл.12 от настоящата 
наредба. 

3. Собственик на ППС с ЖТ, който не извърши прекратяване на 
регистрацията, в едномесечен срок от преустановяване ползването на 
превозното средство. 

Чл. 22. Наказва се с глоба от 20.00 лв. водач, който управлява ППС с 
ЖТ, след употреба на алкохол, наркотични или други упойващи вещества. 

Чл. 23. Наказва се с глоба от 50.00 лв. водач на ППС с ЖТ, който: 
1. управлява ППС с ЖТ, което не отговаря на техническите 

изисквания съгласно чл.18 от настоящата наредба; 
2. управлява ППС с ЖТ по забранените улици за движение, 

сигнализирани с необходимите пътни знаци; 
3. изхвърля от превозно средство предмети или вещества, които 

замърсяват пътя. 
Чл. 24. Наказва се с глоба от 50.00 лв. водач на ППС с ЖТ, който 

управлява превозно средство с нечетлив или закрит по какъвто и да е 
начин регистрационен номер; 

Чл. 25. Наказва се с глоба от 100.00 лв.:  
1. Водачът на ППС с ЖТ, което не е регистрирано;  
2. Водачът извършил движение, престой или паркиране на ППС с ЖТ 

по тротоарите, парковете, детските площадки и зелените площи в 
населените места на общината. 

Чл. 26. Наказва се с глоба до 150.00 лв. водач, който използва 
регистрационен номер, издаден на друго ППС с ЖТ. 

Чл. 27. За нарушение на тази наредба, за което не е предвидено друго 
наказание, виновните се наказват с глоба до 50 лв. 

Чл. 28. При повторно нарушение на наредбата се налагат глоби в размер 
от 50.00 до300.00 лв. 

Чл. 29. Глобите, събирани при констатиране на нарушения във 
връзка с контрола, постъпват в бюджета на Общината. 

Чл. 30. За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и 
за преустановяване на административните нарушения се прилагат 
следните принудителни административни мерки: 

(1) ППС с ЖТ се задържа временно от органите на РУП - Труд, 
кметовете на населените места и длъжностни лица от Общинска 
администрация - „Марица“, упълномощени със заповед на кмета на 
общината, когато: 

1. не е регистрирано;  
2. водачът му има глоба, незаплатена в едномесечния срок за 

доброволно заплащане за нарушения по настоящата наредба. 
(2) ППС с ЖТ, задържано по предходната ал.1, се освобождава, след 

като собственикът: 
1. извърши регистрация на ППС с ЖТ по реда на чл. 8 на наредбата; 
2. заплати  наложените по настоящата наредба глоби. 
(3) След влизане в сила на наказателното постановление, съгласно 



  

чл.64 от ЗАНН, собственикът на задържаното ППС е длъжен да 
предприеме законосъобразни действия по предходната ал. 2 за 
освобождаването му в срок до 30 дни, считано от датата на влизане на 
наказателното постановление в сила.  

 (4) След изтичане на срока по чл.30, ал.3, ако не са предприети 
действия по освобождаването на ППС с ЖТ от страна на неговия 
собственик, със заповед на кмета на Общината задържаното ППС с ЖТ се 
предава на лицензиран пункт за търговска дейност с отпадъци от черни и 
цветни метали. Получената сума се внася по специално открита за целта 
сметка на Община „Марица“. Ежегодно в края на всяка календарна година 
средствата постъпили по тази сметка се използват само и единствено за 
благотворителни цели. 

(5) Редът и мястото за временно задържане на ППС с ЖТ се определят 
със заповед на кмета на Общината.  

Чл. 31. (1) Административно-наказателната отговорност е лична. 
(2) За административни нарушения, извършени при осъществяване 

дейността на предприятия, учреждения и организации, отговарят 
работниците и служителите, които са ги извършили, както и 
ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени. 

Чл.32. (1) Административно-наказателно отговорни са пълнолетните 
лица, навършили 18 години, които са извършили административни 
нарушения в състояние на вменяемост. 

(2)  Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните, 
които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са 
могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и 
да ръководят постъпките си. 

(3) За административни нарушения, извършени от малолетни, 
непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно 
запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или 
настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им. 

Чл. 33. Съставянето на актовете за установяване на административни 
нарушения, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните 
постановления се извършва по реда на закона за административните 
нарушения и наказания. 

Чл. 34. Актове за установяване на нарушенията се съставят от 
органите на РУП - Труд,  кметове на населени места и длъжностни лица от 
Общинска администрация, упълномощени със заповед на кмета на 
Общината.  

Чл. 35.  Наказателните постановления се издават от кмета на Община 
„Марица“ въз основа на акт, съставен от посочените в чл. 19, ал. 2 
длъжностни лица. 

Чл. 36. Наложеното наказание се заплаща доброволно в едномесечен 
срок от влизането в сила на наказателното постановление, съдебното 
решение или определение на съда при обжалване. 

Чл.37. (1) За осигуряване на обществения ред и сигурност на 
територията на Община „Марица“, органите на РУП - Труд или 



  

длъжностните лица от Общинската администрация, упълномощени от 
кмета на Община „Марица“, могат да дават задължителни предписания на 
нарушителите на разпоредбите на настоящата наредба. 

(2) В задължителните предписания по предходната алинея, органите 
на РУП - Труд или длъжностните лица от Общинската администрация, 
упълномощени от кмета на Община „Марица“, посочват мерките и 
сроковете, в които следва да се изпълнят. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 1. По смисъла на тази наредба "Пътно превозно средство с 
животинска тяга" е съоръжение, придвижващо се по пътя на колела и 
използвано за превозване на хора или товари, теглено от коне, магарета, 
мулета, катъри, волове и др. 

 § 2. "Регистрация" е административно разрешение за превозното 
средство да участва в пътното движение, включващо идентификацията на 
превозното средство и издаването на табели с регистрационен номер. 

§ 3. Първоначална регистрация е регистрирането на превозното 
средство, теглено с животинска тяга, което до сега не е било регистрирано 
и не се е водело на отчет в ОбА-“Марица“. 

§ 4. Регистрационния талон е документ, издаден от кмета на Община 
„Марица“, който удостоверява регистрацията на превозното средство.           

§ 5. Стърчишка - метален елемент или дълго дърво, което стърчи 
назад от пътното превозно средство. 

§ 6. Тази Наредба се издава на основание чл. 167, ал. 2, т. 4 от Закона 
за движението по пътищата. 

§ 7. В 14 - дневен срок от влизане в сила на наредбата, кметът на 
Общината определя длъжностно лице по чл. 10, ал. 1, което да извършва 
необходимото за регистрацията на ППС с ЖТ.  

§ 8. В тримесечен срок от влизане в сила на настоящата Наредба, 
кметът на Община „Марица“ издава заповед, в която посочва реда и 
мястото за временно задържане на ППС с животинска тяга. 

§ 9. В срок до 31.03.2018 г. собствениците на ППС с ЖТ са длъжни да 
извършат регистрацията в Общината или кметството, като след изтичането 
на този срок бъде потърсена отговорност от същите по Глава трета от 
настоящата наредба. 

 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 10. Настоящата наредба се издава на основание чл.76, ал.3 от 
Административнопроцесуалния кодекс и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА.  

§ 11. Изменения и допълнения на Наредбата се извършват по реда на 
приемането и в съответствие с чл.76, ал.3 от 
Административнопроцесуалния кодекс и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА. 

§ 12. Наредбата е приета с Решение № 281, взето с Протокол № 12 от 



  

24.10.17 г. на Общински съвет „Марица”.  
 

МОТИВИ: Приемането  на  Наредба за регистрация, отчет, контрол и 
изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с 
животинска тяга в Община „Марица“ се налага във връзка с изпълнение 
на чл.167, ал.2, т. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и § 11 от 
преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) от Закона за движението по 
пътищата (ЗДвП), съгласно който регистрацията и контрола на пътните 
превозни средства с животинска тяга се извършва от лица, оправомощени 
от кмета на общината. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъбразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 282 
 

Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 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: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния 
кодекс. 

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

Н А Р Е Д Б А 
за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община “Марица” 

             
§ 1. В Приложение № 7.2 към чл. 57 «Цени на услуги, предоставяни на 

територията на Община «Марица» се добавя, както следва: 
 

№ 
по 
ред 

Вид услуга Мярка Размер 
/лева/ 

Срок за 
извър. 

на 
услугат

а 
2.8 Регистрация на пътни превозни 

средства с животинска тяга 
   

2.8.1
. 

Издаване на Регистрационен талон за 
пътно превозно средство с животинска 
тяга 

1 брой 5.00 до 7 дни 

2.8.2
. 

Регистрационна табела 1 брой 7.00 до 7 дни 

2.8.3
. 

 Промяна в регистрацията на пътно 
превозно средство с животинска тяга 

1 брой 5.00 до 7 дни 

§ 2. Наредбата е приета с Решение № 282, взето с Протокол № 12 от 
24.10.17 г. на Общински съвет „Марица”.  

МОТИВИ: Приемането  на  Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община “Марица” се налага във връзка с 
регистрацията и контрола на пътните превозни средства с животинска 
тяга от длъжностни лица, оправомощени от кмета на общината. На 
собственика на регистрираното ППС с ЖТ се издава регистрационен талон 



  

и регистрационна табела, които същият заплаща на Общината преди 
извършване на регистрацията.  Във връзка със заплащането на горните 
реквизити е необходимо да се извърши промяна в Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община “Марица”. 

Цената на регистрационната табела не е регламентирана със закон. Във 
връзка с това, Общината извърши запитвания и получи оферти от фирми 
относно цената за изработка на регистрационни табели, като прие най-
изгодното предложение в размер на 7.00 лева. 

Цената за издаване на регистрационния талон за пътно превозно 
средство с животинска тяга в размер на 5.00 лева и цената за промяна в 
регистрацията на пътно превозно средство с животинска тяга в размер на 
5.00 лева бяха определени по Методика за определяне на 
разходоориентиран размер на таксите и цени на услуги в Община 
„Марица“. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 
 
 
 

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

 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 28 
Гласували 28 
За 28 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 283 
Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. 

 

ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица” – област Пловдив за 2017 година”. 

ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4 б от 
Правилника за организацията и дейността на общински съвет „Марица”, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
чл. 8, ал. 9 от Закон за общинската собственост. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема предложените 
актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – 
област Пловдив за 2017 година”, както следва: 
 

1. В  раздел „III. По предложения от кметски съвети, кметове на 
населени  места и общинска администрация за започване на процедура 
за продажба  по чл.35 от ЗОС“ 

 
За с. Скутаре се добавя: 
ПИ № 66915.502.1773  НТП Ниско застрояване (до 10м)    – 657 кв.м. 
ПИ № 66915.502.1774  НТП Ниско застрояване (до 10м)    – 650 кв.м. 
ПИ № 66915.502.1775  НТП Ниско застрояване (до 10м)    – 650 кв.м. 
ПИ № 66915.502.1776  НТП Ниско застрояване (до 10м)    – 700 кв.м. 
ПИ № 66915.502.1777  НТП Ниско застрояване (до 10м)    – 703 кв.м. 
ПИ № 66915.502.1778  НТП Ниско застрояване (до 10м)    – 800 кв.м. 
ПИ № 66915.502.1780  НТП Ниско застрояване (до 10м)    – 700 кв.м. 
 

2. В раздел „VI. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а от 
ЗОС“ 

 
За с. Скутаре се добавя: 
ПИ № 66915.502.1772  НТП Ниско застрояване (до 10м)    – 703 кв.м. 
ПИ № 66915.502.1779  НТП Ниско застрояване (до 10м)    – 700 кв.м. 
ПИ № 66915.502.1781  НТП Ниско застрояване (до 10м)    – 700 кв.м. 
 
За с. Калековец се добавя: 
ПИ № 35300.502.373     НТП Ниско застрояване (до 10м)    – 1439 кв.м. 



  

ПИ № 35300.503.1022   НТП Ниско застрояване (до 10м)    – 696 кв.м. 
½ от ПИ 35300.503.413  НТП Ниско застрояване (до 10м)   –  621 кв.м. 
 

3. В раздел VІІ. Свободни терени и помещения – общинска собственост 
за отдаване под наем“ се добавя 

 
с. Динк 

1. Помещение в сграда с идентификатор № 21169.501.155.1, 
представляващ СО 

 501.155.1.6– 14,2 кв.м.;  

с. Крислово 
1. Помещение в сграда с идентификатор № 39918.501.180.1, 

представляващ СО 
 501.180.1.1– 15,2 кв.м.;  

4. В раздел Х. Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да 
се предоставят за стопанската 2017-2018 г. за ползване по землища (чл. 37 
и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи). 

1. В б. А) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се 
предоставят за стопанската 2017-2018 г. за общо ползване по землища (чл. 
37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи) 
 
За с. Скутаре се добавя: 

 
населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м. Стопанис
вано от 
общината 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

с. 
Скутаре 

         

 Част от 
ПИ № 
66915.19.3
0 с площ 
от 58 133  
м2 в 
източната 
част 

58 
133 

       

 

2. В б. Б) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се 
предоставят за стопанската 2017-2018 г. за индивидуално ползване по 
землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи) 
За с. Костиево се добавя: 
 



  

населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м. Стопанис
вано от 
общината 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

с. 
Костиево 

         

 Част от 
ПИ № 
38950.3.20  
с площ от 
2000 м2 в 
югоизточ
ната част 

2000        

 
За с. Скутаре отпада: 
 
населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м. Стопанис
вано от 
общината 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

с. 
Скутаре 

         

 Част от 
ПИ № 
66915.19.3
0 с площ 
от 58  133  
м2 в 
източната 
част 

58 
133 

       

МОТИВИ: Съгласно изискванията на чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, постъпили предложения на кметове и кметски 
съвети по населени места за извършване на разпоредителни действия с 
имоти - 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, Общински 
съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

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

/А.Иванова/ 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 28 
Гласували 28 
За 28 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 284 
Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен 

имот № 78080.501.984 – частна общинска собственост по кадастралната 
карта на с. Царацово, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, 

изготвена от лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер 12 560,00 (дванадесет хиляди петстотин и шестдесет 
лева с ДДС, по 20,00 лв/кв.м. с ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от 
ЗОС и определя 12 560,00 (дванадесет хиляди петстотин и шестдесет лева с 
ДДС, по 20,00 лв/кв.м. с ДДС), като цена за продажба на недвижимия 
имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна 
оценка. 

    2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да 
се извърши продажба на поземлен имот № 78080.501.984  с площ 628 кв. 
м., с трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП 
„Незастроен имот за жилищни нужди“ по кадастрална карта на с. 
Царацово, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София, при граници и съседи: ПИ № 
78080.51.6; ПИ № 78080.51.171; ПИ № 78080.501.983; ПИ № 
78080.501.1162 и ПИ № 78080.501.985, съответстващ на УПИ ІХ-общ., 
кв.68 по ЗРП,  съгласно Заповед № РД-09-289/24.08.1998 година,  актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 2152/02.01.2014 година,, надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата 12 560,00 
(дванадесет хиляди петстотин и шестдесет лева с ДДС, по 20,00 лв/кв.м. с 
ДДС). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 2584,30 (две хиляди 
петстотин осемдесет и четири лева и тридесет стотинки) лева.   

 3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, 
ал.1 и 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната 
тръжна цена за продажбата на имота е 12 560,00 (дванадесет хиляди 
петстотин и шестдесет лева с ДДС, по 20,00 лв/кв.м. с ДДС), в 
съответствие с т.1.  



  

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

дължат от купувача на гореописания поземлен имот в т.2. 
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. 
Общински съвет „Марица“, намира решението за целесъобразно. 
 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 285 
Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 66915.26.18 – 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: 
 

1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, 
изготвена от лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер 10444,00 (десет хиляди четиристотин четиридесет и 
четири) лева, по 1200 лв/дка, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя 10444,00 (десет хиляди четиристотин четиридесет и четири) лева, 
по 1200 лв/дка, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

    2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да 
се извърши продажба на поземлен имот № 66915.26.18, с площ от 8703 
кв.м., с трайно предназначение на територията „Земеделска” и НТП „Нива“ 
в местността „Елешиците“ по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
при граници и съседи: ПИ № 66915.26.60; ПИ № 66915.26.61; ПИ № 
66915.26.62; ПИ № 66915.26.19; ПИ № 66915.26.49 и ПИ № 66915.26.16, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 124/15.10.2003 година, 
надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата 
10444,00 (десет хиляди четиристотин четиридесет и четири) лева, по 1200 
лв/дка. Данъчна оценка на имота е в размер на 980,80 лева (деветстотин и 
осемдесет лева и 80 ст.).  

 3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 
и 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна 
цена за продажбата на имота е 10444,00 (десет хиляди четиристотин 
четиридесет и четири) лева, по 1200 лв/дка, в съответствие с т.2.  

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

дължат от купувача на гореописания поземлен имот в т.1 и т.2. 
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. 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 286 
Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.9.37 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 
След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, 
изготвена от лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер 2807,00 (две хиляди осемстотин и седем) лева, по 1000 
лв/дка), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 8420 (осем 
хиляди четиристотин и двадесет) лева, по 3000 лв/дка), като цена за 
продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка. 

  2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 11845.9.37, с площ от 2807 кв.м., с 
трайно предназначение на територията "Територия, заета от води и водни 
обекти" по кадастрална карта и каадстрални регистри на с.Войводиново, 
област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на 
Изп.директор на АГКК-София, при граници и съседи: ПИ № 11845.48.2; 
ПИ № 11845.9.17; ПИ № 11845.49.15; ПИ № 11845.9.33; ПИ № 11845.7.35; 
ПИ № 11845.9.46; ПИ № 11845.48.11; ПИ № 11845.9.47; ПИ № 11845.48.4; 
ПИ № 11845.48.3; ПИ № 11845.48.10, актуван с Акт за частна общинска 
собственост №  № 2836 от 10.05.2017 година, надлежно вписан в Служба 
по вписванията – гр. Пловдив, за сумата 8420,00 (осем хиляди 
четиристотин и двадесет) лева, по 3000 лв/дка). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 343,90  (триста четиридесет и 
три лева и 90 ст.) лева.  

 3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 
и 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна 
цена за продажбата на имота е 8420,00 (осем хиляди четиристотин и 
двадесет) лева, по 3000 лв/дка), в съответствие с т.2.  

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

дължат от купувача на гореописания поземлен имот в т.2. 
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. Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 
За  21 
Против  4 
Въздържали се 2 



  

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 № 287 
Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. 

 
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 11845.502.913, частна общинска 

собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Войводиново, област 
Пловдив. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.60, ал.3, изр. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет „Марица“, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, чл. 
35, ал. 3 от ЗОС, и чл. 79, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество 
 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

 1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на ПИ № 
11845.502.913, изготвена от лицензирани оценители на „Пловдивинвест - 
21” АД,  гр. Пловдив в  размер от 8730,00 (осем хиляди седемстотин и 
тридесет) лева, без ДДС, (по 15,00 лева/кв.м. без ДДС), определена по реда 
на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата в размер на 5820,00 (пет хиляди 
осемстотин и двадесет) лева, без ДДС, (по 10,00 лева/кв.м. без ДДС), като 
цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз 
основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши 
продажба на поземлен имот № 11845.502.913, находящ се в с. 
Войводиново, община „Марица”, област Пловдив, с площ от 582 кв.м. по 
кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-99 от 12.11.2008 г. на 
изпълнителния директор на АГКК – София, с трайно предназначение 
„Урбанизирана територия“ и начин на трайно ползване „Ниско застрояване 
(до 10м)“, с административен адрес: с. Войводиново, област Пловдив, ул. 
„Панайот Волов” № 32, съответстващ на УПИ ХVІІ-75 от кв. 19 по 
действащия регулационен план, одобрен със заповед № РД-09-
409/27.09.1995 година, при граници и  съседи: ПИ № 11845.502.713, ПИ № 
11845.502.76, ПИ № 11845.502.86, ПИ № 11845.502.813, ПИ № 
11845.502.90 и ПИ № 11845.502.894, актуван с  акт за частна общинска 
собственост № 1093-02 от 05.01.2010 година, на собственика на сграда с 
идентификатор 11845.502.913.1, с предназначение „Жилищна сграда-
еднофамилна“ Мариян Василев Найденов, 770302****, с постоянен адрес 
с. Войводиново, ул. „Младежка” № 5 за  сумата от 5820,00 (пет хиляди 
осемстотин и двадесет) лева, без ДДС, (по 10,00 лева/кв.м. без ДДС).  

Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.913 е 2395,00 (две 



  

хиляди триста деветдесет и пет) лева. 
 3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и 

ДДС върху разходите са за сметка на купувача по т.2. 
  4. 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: Общината има намерение да открие процедура за 

продажба с оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината. 
Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  29 
Гласували  29 
За  16 
Против  6 
Въздържали се 7 



  

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 № 288 
Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. 

 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 
урегулиран поземлен имот № 21169.9.66 в полза на лица с установени 
жилищни нужди. 
 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а, 
ал.1 от ЗОС и чл.89, ал.1, т.4 и ал.3 от НПУРОИ. 

 
 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната 
оценка в размер на 14,00 /четиринадесет/ лева, изготвена от лицензирани 
оценители на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един 
квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж 
на жилищна сграда и определя пазарна цена 14,00 /четиринадесет/  лева за 
1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване 
право на  строеж на жилищна сграда.  
 2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на Тако 
Аргиров Аргиров, ЕГН 870411**** и Гергана Емилова Аргирова ЕГН 
890723****, и двамата с постоянен адрес с.Динк, ул. „Стара планина” № 7  
да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на 
строеж върху поземлен имот с идентификатор № 21169.9.66 с площ 500 
кв.м., с трайно предназначение „Урбанизирана територия” и начин на 
трайно ползване „Ниско застрояване (до10м)” по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Динк, област Пловдив, одобрени със Заповед 
№ РД-18-16/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
съответстващ на УПИ ХІІІ-9.66, жил. строителство, от кв.51, съгласно 
одобрен ПУП-ПРЗ със Заповед № РД-09-1219/18.09.2015 г., при граници 
на имота: ПИ № 21169.9.89; ПИ № 21169.9.65; ПИ № 21169.9.62; ПИ № 
21169.9.61; ПИ 21169.9.60 и ПИ № 21169.9.67 за построяване на жилищна 
сграда, съгласно предвижданията на застроителния план на с. Динк, 
Община „Марица”, област Пловдив. 

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



  

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

МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 
89, ал. 1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”- област 
Пловдив са спазени и кандидатите отговарят на нормативно определените 
условия, включително имат установени жилищни нужди, 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:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  29 
Гласували  29 
За  28 
Против  0 
Въздържали се 1 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 289 
Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на ползване на собственика на над 10 

пчелни семейства за устройване на постоянен пчелин върху земеделска земя с 
площ от 2000 кв.м., представляваща част в средната му част от общински 
поземлен имот № 73122.17.28 - публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Трилистник, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-14 от 19.02.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1,т.8 и ал. 2 от ЗМСМА и при условията на чл. 
11, ал. 2 от Закона за пчеларството, чл.39, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската 
собственост и чл.97 /а/ от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество на Община „Марица”. 

 
 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на „АПИС 6878“ 
ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 
203626673, със седалище и адрес на управление град Пловдив, ул. „Тиса“ № 6, 
бл. 28, ет.3, ап. 9, представлявано от управителя Димитринка Генадиева 
Панджилова, с ЕГН 7803156051, л.к. № 640642539, изд. от МВР Пловдив на 
17.08.2010 г., с постоянен адрес град Пловдив, бул. „България” № 48, ет. 4, ап. 
10,  да бъде учредено без търг или конкурс за срок от 10 /десет/ години следното 
ограничено възмездно вещно право върху поземлен имот – публична общинска 
собственост, съставляващо:  

- Право на ползване върху част от поземлен имот с идентификатор № 
73122.17.28 с обща площ на имота от 4395 кв.м., находящ се в местността 
„Поляната”, с трайно предназначение „Земеделска територия” и начин на трайно 
ползване “Пасище”, при граници и съседи: ПИ № 73122.17.9 и 73122.17.10  - 
публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Трилистник, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-14 от 19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК и 
като такъв актуван с Акт за публична общинска собственост № 1193/13.07.2010 
г. за устройване на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства, съгласно 
приетата с Решение № 1, взето с Протокол № 30 от 14.08.2017 г. на Експертен 
съвет изготвена схема за разполагане на: “Пчелни кошери“ върху земеделска 
земя с площ от 2000 кв.м., представляваща част в средната му част от общински 
поземлен имот № 73122.17.28, одобрена от Главния архитект на Община 
“Марица” на 14.08.2017 г., съгл. чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 56 от 
ЗУТ и НРУППОТДОД  и от Общински съвет на Община “Марица” с Решение № 
259, взето с Протокол № 10 от 29.08.2017 г. 

2. Одобрява определената от лицензирани оценители на имоти от 
„Пловдивинвест-21” АД, с Експертиза вх. № 70-00-623/29.09.2017 г. за 



  

определяне на правото на ползване за устройване на пчелин върху част от 2000 
кв.м., представляваща част в средната му част от общински поземлен имот № 
73122.17.28,  цена на правото на ползване в размер на 116.00 лв. /сто и 
шестнадесет лева/ без включен ДДС годишна вноска за правото на ползване или 
1160.00 лв. /хиляда сто и шестдесет лева/ без включен ДДС за 10-годишния срок 
на ползване, с предназначение: за устройване на пчелин с над 10 пчелни 
семейства,  като утвърждава цена на правото на ползване в размер на 116.00 лв. 
/сто и шестнадесет лева/ без включен ДДС годишна вноска за правото на 
ползване или 1160.00 лв. /хиляда сто и шестдесет лева/ без включен ДДС за 10-
годишния срок на ползване, с предназначение: за устройване на пчелин с над 10 
пчелни семейства. Данък върху добавената стойност се начислява върху цената 
на правото на ползване при сключване на договора за учредяване правото на 
ползване.  

Данъчната оценка на част от 2000 кв.м. от поземлен имот с 
идентификатор  № 73122.17.28, върху която ще се учредява право на ползване е 
в размер на 89.69 лв. /осемдесет и девет лева и шестдесет и девет стотинки/. 

3. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се 
заплащат от приобретателя на правото на ползване „АПИС 6878“ ЕООД, 
представлявано от управителя Димитринка Генадиева Панджилова. 

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

МОТИВИ: Общинска администрация установи, че за общинския имот са 
спазени определените изисквания, закрепени в чл.97 /а/ от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на 
Община „Марица” и кандидата отговаря на нормативно определените условия, 
обосноваващи необходимостта от обсъждане и вземане на решение относно 
учредяване без търг или конкурс на ограничено възмездно вещно право върху 
поземлен имот с начин на трайно ползване „Пасище“– публична общинска 
собственост, съставляващо право на ползване за устройване на постоянен 
пчелин на собственик на над 10 пчелни семейства. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  29 
Гласували  29 
За  29 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 290 
Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на ползване на собственика на над 10 

пчелни семейства за устройване на постоянен пчелин върху земеделска земя с 
площ от 1000 кв.м., представляваща част в средната му част от общински 
поземлен имот № 11845.42.7 - публична общинска собственост по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-99 от 12.11.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1,т.8 и ал. 2 от ЗМСМА и при условията на 

чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството, чл.39, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 
общинската собственост и чл.97 /а/ от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”. 
 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на Емил Маринов 
Константинов, с ЕГН 5110024569, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. 
„Добротич“ № 6, ет. 2, ап. 5,  да бъде учредено за срок от 5 /пет/ години следното 
ограничено възмездно вещно право върху поземлен имот – публична общинска 
собственост, съставляващо:  

- Право на ползване върху част от поземлен имот с идентификатор № 
11845.42.7 с обща площ на имота от 13442 кв.м., находящ се в местността 
„Турланките”, с трайно предназначение „Земеделска територия” и начин на 
трайно ползване “Пасище”, при граници и съседи: ПИ № 11845.42.38; ПИ № 
11845.62.24; ПИ № 11845.49.12; ПИ № 11845.42.55 и ПИ № 11845.42.37 е 
публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на Войводиново, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99 от 12.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК и 
като такъв актуван с Акт за публична общинска собственост № 14/08.03.2000 г. 
за устройване на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства, съгласно 
приетата с Решение № 13, взето с Протокол № 32 от 07.09.2017 г. на Експертен 
съвет изготвена схема за разполагане на: “Пчелни кошери“ върху земеделска 
земя с площ от 1000 кв.м., представляваща част в североизточната му част от 
общински поземлен имот № 11845.42.7, одобрена от Главния архитект на 
Община “Марица” на 11.09.2017 г., съгл. чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 
56 от ЗУТ и НРУППОТДОД  и от Общински съвет на Община “Марица” с 
Решение № 273, взето с Протокол № 11 от 25.09.2017 г.  

2. Одобрява определената от „Пловдивинвест-21” АД – лицензиран 
оценител на имоти, с Експертиза вх. № 70-00-664 / 11.10.2017 г. за определяне на 
правото  на ползване за устройване на пчелин върху част от 1000 кв.м. от 
поземлен имот с идентификатор № 11845.42.7,  цена на правото на ползване в 



  

размер на 60.00 лв. /шестдесет лева/ без включен ДДС годишна вноска за 
правото на ползване или 300.00 лв. /триста лева/ без включен ДДС за 5-
годишния срок на ползване, с предназначение: за устройване на пчелин с над 10 
пчелни семейства,  като утвърждава цена на правото на ползване в размер на 
60.00 лв. /шестдесет лева/ без включен ДДС годишна вноска за правото на 
ползване или 300.00 лв. /триста лева/ без включен ДДС за 5-годишния срок на 
ползване, с предназначение: за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства. 
Данък върху добавената стойност се начислява върху цената на правото на 
ползване при сключване на договора за учредяване правото на ползване.  

Данъчната оценка на част от 1000 кв.м. от поземлен имот с 
идентификатор № 11845.42.7, върху която ще се учредява право на ползване е в 
размер на 57.50 лв. /петдесет и седем лева и петдесет стотинки/. 

3. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се 
заплащат от приобретателя на правото на ползване Емил Маринов 
Константинов. 

4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия по 
учредяване на гореописаното право на ползване съгласно изискванията на 
Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”. 
 
       МОТИВИ: Общинска администрация установи, че за общинския имот 
са спазени определените изисквания, закрепени в чл.97 /а/ от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на 
Община „Марица” и кандидата отговаря на нормативно определените 
условия, обосноваващи необходимостта от обсъждане и вземане на 
решение относно учредяване на ограничено възмездно вещно право върху 
поземлен имот с начин на трайно ползване „Пасище“– публична общинска 
собственост, съставляващо право на ползване за устройване на постоянен 
пчелин на собственик на над 10 пчелни семейства. Ето защо Общински 
съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  29 
Гласували  29 
За  29 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 291 
 

Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. 
 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем чрез публичен 
явен търг за извършване на търговска дейност /фармацевтични услуги - 
аптека/ - за срок от 10 /десет/ години на самостоятелен обект част от 
нежилищна сграда – публична общинска собственост по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община “Марица” - област 
Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 60, ал. 4 б от правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет “Марица”, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 2, ал. 
1; чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 50 и чл. 145, ал 1 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица”. 
 
След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

І. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив дава съгласие да се 
отдаде  под наем, за срок от 10 /десет/ години,  чрез публичен явен търг, за 
извършване на търговска дейност /фармацевтични услуги - аптека/  - 
самостоятелен обект, част от нежилищна сграда – публична общинска 
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, 
Община “Марица” - област Пловдив, както следва: 

- Самостоятелен обект с идентификатор № 62858.501.174.2.7, с площ 
от 80,00 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при 
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с 
идентификатори № 62858.501.174.2.4, № 62858.501.174.2.5, и № 
62858.501.174.2.6, под обекта: няма, над обекта: № 62858.501.174.2.9.  

Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 
62858.501.174.2, построена в поземлен имот с идентификатор № 
62858.501.174, с административен адрес: с. Рогош, п.к. 4140, ул. „Васил 
Левски”, № 59, ет.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Рогош, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-34 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван като 
публична общинска собственост с Акт за ПОС № 10 от 23.02.2001 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията. 

ІІ. Отдаването под наем на описания в т. І. самостоятелен обект да се 
извърши чрез провеждане на публичен явен търг. 



  

Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за 
определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени 
общинска собственост на Община “Марица”, началната тръжна месечна 
наемна цена е 2.00 /два/ лева на кв.м. без ДДС или 160.00 лв. /сто и 
шестдесет лева/ без ДДС за 80,00 кв.м.  

ІІІ. Специфични условия  на търга:  
- Описаният в т. І. самостоятелен обект се отдава под наем, при 

условие, че се ползва единствено за целта, за която се предоставя, а именно 
за извършване на търговска дейност /фармацевтични услуги - аптека/ - 
като собствеността му не може да бъде придобивана по давност или по 
друг начин, не може да се преотстъпва за ползване, да се ползва съвместно 
по договор с трети лица, да се отдава под наем или да се пренаема. 
Поддържането и текущите ремонти на отдадения под наем описан в т. І. 
самостоятелен обект се извършва от лицето, на което е предоставен под 
наем, с грижата на добрия стопанин. Ако самостоятелния обект по т. І не 
се използва за това, за което е отдаден под наем, наемното отношение да 
бъде прекратено; 

- В търга могат да участват еднолични търговци и юридически лица, 
регистрирани по ТЗ. 

- Не се допускат до участие в търга лица, които имат парични 
задължения към държавата или Община „Марица”, установени с влязъл в 
сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал 
разсрочване или отсрочване на задълженията. 

- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на 
самостоятелния обект; 
 - Документи за допускане до участие в търга:  
 1. Заявление за участие по образец. 
 2. Заверено копие от документ за регистрация или единен 
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър 
(Набавя се по служебен път от администрацията на Община „Марица“ и не 
се входира от кандидата). 
 3. Заверено копие от документ за самоличност на участниците, на 
представителя на юридическото лице. 
 4. Заверено копие от Удостоверение от Агенцията по вписванията за 
липса на вписани обстоятелства – несъстоятелност и ликвидация (Набавя 
се по служебен път от администрацията на Община „Марица“ и не се 
входира от кандидата). 
 5. Нотариално заверено пълномощно за участие в търг, ведно с 
упълномощаване за сключване на договор (ако е необходимо), когато 
участникът се представлява от лице, различно от лицата, имащи право на 
представителство, съгласно документите му за регистрация. 
 6. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, 
съдържащо воля за наемане на имота. 
 7. Удостоверение от банка с посочена банкова сметка  за 
възстановяване на внесените депозити за участие на нерегистрираните в 
търга кандидати и на неспечелилите търга участници /оригинал/. 



  

 8. Заверено копие на Удостоверение от Национална агенция по 
приходите за наличието или липсата на задължения към държавата 
(Набавя се по служебен път от администрацията на Община „Марица“ и не 
се входира от кандидата). 
 9. Заверени копия на Удостоверения за наличието или липсата на 
задължения към: 
- общината по седалище и адрес на управление на юридическото лице; 
- и към Община „Марица” (Набавят се по служебен път от 
администрацията на Община „Марица“ и не се входират от кандидата). 
 10. Документ в оригинал /квитанция/ за внесен депозит за участие. 
 11. Заверено копие от документ за закупена тръжна документация. 
 12. Декларация по образец за запознат/а и съгласие: 
- с условията на тръжната документация за провеждане и участие в търга ; 
- с клаузите на приложения в тръжната документация проект на договор за 
отдаване под наем на част от терен – общинска собственост. 
 13. Декларация по образец за извършен оглед на имота, заверена и 
подписана от кметството на населеното място. Липсата на заверка на 
декларацията е основание за недопускане на участника до търга. 

ІV. Депозит за участие в търга - 30% от  началната тръжна месечна 
наемна цена.           

V. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 
предприеме необходимите действия за откриване и провеждане на 
процедура за отдаване под наем на описания в т. І.  самостоятелен обект - 
част от нежилищна сграда, чрез публичен явен търг при условията на т. І, 
ІІ, ІІІ, ІV от настоящото решение, при стриктно спазване правилата на 
Глава Шеста от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица”, да организира и проведе търга 
за отдаване под наем и сключи наемния договор, съобразно действащото 
законодателство. 
 
МОТИВИ: Във връзка с нуждите на населението от аптека в населеното 
място, Общински съвет  „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  29 
Гласували  29 
За  29 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 292 
Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. 

 
 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 202, взето с протокол № 9 от 
18.07.2017 г. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 45, ал. 9  и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА. 
 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 45, АЛ. 9  И ЧЛ. 21, АЛ. 1, Т. 11 ОТ ЗМСМА: 
В Решение № 202, взето с протокол № 9 от 18.07.2017 г., вместо „част от 

поземлен имот с идентификатор № 62858.34.5“,  да с е чете „поземлен имот с 
идентификатор № 62858.34.5“ и вместо „част от ПУП“, да се чете ПУП. 
 Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се публикуват 
на интернет страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл. 
124б, ал. 2 от ЗУТ.  
 

МОТИВИ: Поради промяна на инвестиционно намерение за целия 
поземлен имот, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  29 
Гласували  29 
За  29 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 293 
 

Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за изменение  на Общ устройствен план на 
Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 525-Псп 
(складово-производствена устройствена структурна единица/зона) в обхвата на 
поземлени имоти с идентификатор 62858.28.80, 62858.26.224, 62858.26.245, част 
от 62858.34.321, част 62858.31.624 и част от 62858.29.288 по кадастралната карта 
на с.Рогош, местност “Лозята“, Община „Марица“, област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във 
връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 
7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 
земеделските земи 
 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 от 
ЗУТ, във връзка с чл. 127, ал. 9  Общински съвет „Марица”, в съответствие с 
чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за 
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи: 

Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община 
„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 525-Псп (складово-
производствена устройствена структурна единица/зона) в обхвата на 
поземлени имоти с идентификатор 62858.28.80, 62858.26.224, 62858.26.245, 
част от 62858.34.321, част 62858.31.624 и част от 62858.29.288 по 
кадастралната карта на с.Рогош, местност “Лозята“, Община „Марица“, 
област Пловдив, във връзка с провеждане на процедура по промяна 
предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по Закона за 
опазване на земеделските земи  за осъществяване на инвестиционно 
намерение в  поземлен имот с идентификатор 62858.28.80 с отреждане на 
урегулиран поземлен имот за производствени и складови дейности. 

Възлага на възложителя да извърши последващи действия по изменение на 
ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи за 
прилагане на същия. 

Упълномощава възложителя  да представлява общината пред РИОСВ, 
РЗИ, ОД “Земеделие“, „Напоителни системи“ ЕАД - клон „Марица“ и други   
инстанции, във връзка с провежданата процедура по изменение на ОУП и 
процедури по ЗОЗЗ.  



  

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

 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от 

ОЕСУТ в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното място 
в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 

С подробните устройствени планове и парцеларните планове на трасетата 
на техническата инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да 
се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, 
ако има такива. 

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
Одобрява приложеното планово-техническо задание. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник /на 
основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 

 
МОТИВИ: Във връзка с осъществяване инвестиционно намерение,  

Общински съвет „Марица“ намира решението за целезъобразно. 
 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 

 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 294 
Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. 

 
 

ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) на поземлен имот № 03839.48.20, м.”САДИНАТА” по 
кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област 
представляващ земеделска земя за процедура по включване отново с решение 
на Комисията за земеделските земи на изключени от границите на ЗРП на 
населените места по силата на различни  административни актове в 
съответствие с чл.38 от ППЗОЗЗ. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от ЗМСМА, в съответствие с чл. 124а, 
ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 38 от Правилника за прилагане на 
Закона за опазване на земеделските земи  

 
 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП – 
План за регулация и застрояване (ПРЗ на поземлен имот № 03839.48.20, 
м.”Садината” по кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица”, 
Пловдивска област с начин на трайно ползване-нива за изграждането на обект:  

Включване в ЗРП за жилищно застрояване и част от поземлен имот 
03839.48.5-публична общинска собственост пасище-мера за транспортен дастъп – 
улица.  

Поземлени имоти № 03839.48.20 и № 03839.48.20.5, м.”Садината” по 
кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 
118-Жм (жилищна устройствена зона) с нетни устройствени показатели Пз<45%, 
Кинт – 0,9,  Поз>45% и височина на застрояване до 10 м.  

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

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



  

Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на 
чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на 
държавен здравен контрол. 

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в 
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на 
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова 
извадка от кадастралната карта на землището на населеното място в М 1: 1 000 
като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 

С план схемите за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива. 

Новообразуваната улица да бъде с ширина 10,0м. 
Упълномощава инвеститора Стоянка Николова Босева да провежда 

процедурата по ППЗОЗЗ на имота общинска собственост, във връзка с изготвяне 
на проекти на техническата инфраструктура.    
            Одобрява приложеното планово – техническо задание за изготвянето на 
ПУП – План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината  и се публикуват 
на интернет страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл. 
124б, ал. 2 от ЗУТ. 

МОТИВИ: Във връзка със задоволяване на възникнали жилищни 
нужди, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
  
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 295 
Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешение изработване проект на ПУП - План за 

регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП)  в обхвата на  
поземлeн имот с идентификатор № 73242.224.162 в м.”Кошове” по 
кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за 
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски 
нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с отреждане на урегулиран поземлен имот за 
обществено обслужване, производствена и складова дейност. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал.2от ЗМСМА, в 
съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от 
Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи  

 
 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП)  
в обхвата на  поземлeн имот с идентификатор № 73242.224.162 в м.”Кошове” 
по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за 
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски 
нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с отреждане на урегулиран поземлен имот за 

обществено обслужване, производствена и складова дейност 
план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура 
Поземлeн имот с идентификатор № 73242.224.162 в м.”Кошове” по 

кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 239-Смф с нетни устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0,  
Поз>40% и височина на застрояване до 10 м. 

Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във 
връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект. 
Възложителя да изготви проектите от името на общината, както и да 
представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 
институции.  

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

 
 



  

нормативните изисквания, с теренните дадености и изградената 
инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община „Марица” и Правила 
и норми за прилагане на ОУП. Проектите да изследват да отразяват всички 
имоти със сменено предназначение, влезли в сила и в процедура на 
изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП, по отношение 
съгласуваност на проектите във всички части.  

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

Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда 
на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на 
държавен здравен контрол. 

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

В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива. 

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на 

предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, във 
връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 

Общински съвет определя срок на валидност на предварителното 
съгласие – две години.  

 Възлага на Румен Цветков Радулов да проведе процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на 
проекти на техническата инфраструктура.    

Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни 
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
            Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 
План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник /на 
основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 

 
 
 
 
 



  

 
МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 296 
Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на изградени 
инфраструктурни обекти, 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление   и 
местната администрация, при условията на чл.31, ал.1, т.2 в), чл. 35  и чл.37 от 
Наредба за придобиване, управление разпореждане с общинското имущество. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

I. Общински съвет „Марица“ приема дарението от фирма 
„КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД  с  ЕИК 121895432 за изградените 
от нея  инфраструктурни обекти както следва: 

Обект 1: Уличен довеждащ водопровод PE-HD Ф125 PN10 с дължина 898м 
и трасе по полски път ПИ 73242.225.148 и ПИ 73242.225.65 – Първи етап: 
трасе на водопровод от В7 до В2 с дължина 826м. 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБЕКТ 1: 52 121.51 лв без ДДС 
Обект 2:Уличен канал от гофрирани тръби ф630 с дължина 512м., с трасе 
по полски   път ПИ 73242.225.65 – Първи етап: трасе на канал В5 до В2 с 
дължина 432м.  

     ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБЕКТ 2: 84 900.00 лв без ДДС 
ІІ. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява описаните в 

точка І.1 инфраструктурни обекти за публична общинска собственост. 
ІII. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив възлага на кмета на 

общината да извърши всички правни и фактически действия по 
процедурата за дарението и сключи договор за дарение, съобразно 
действащото законодателство. 

МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че горепосочените 
инфраструктурни обекти  са с функция за осигуряване на питейна вода, 
вода за противопожарни нужди и отвеждане на дъждовни и пречистени 
води, като същите ще бъдат използвани за обществени нужди за всички 
прилежащи имоти по трасето им, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 
  
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е №297 
Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. 

 
ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие на ДП „НАЦИОНАЛНА 
КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, гр.София, за 
определяне на трасета за обект: „Рехабилитация на железопътен участък 
Пловдив-Бургас- фаза 2“, Проект1: Развитие на жп възел Пловдив“. 
 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.30, ал.3 от Правилника 
за прилагане на закона за опазване на земеделските земи.» 
 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
Дава предварително съгласие на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ 

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, гр.София, за определяне на трасе 
за „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив-Бургас- фаза 2“,  
Проект1: Развитие на жп възел Пловдив“. Участък 84: Гара Скутаре. 
Подобект 4: Прелез на км 17+008(път в посока село Рогош) 

. Участък 84 /ГАРА СКУТАРЕ/, Подобект 4 – Прелез на км 17+008 ( 
път в посока с.Рогош): 
- землище на с.Скутаре – ЕКАТТЕ 66915,  засягащо имоти общинска 
собственост, представляващи: 
ПИ 66915.10.60 – селскостопански, горски, ведомствен път, 

м.‘Чаирите‘; 
ПИ 66915.10.65 – нива, м.‘Чаирите‘; 
Съгласно ПУП-Парцеларен план на трасето, със засегната площ от 
общински имоти земеделска територия е 2,395 дка. 
- Землище с.Рогош – ЕКАТТЕ 62858, засягащо имоти общинска 

собственост, представляващи: 
ПИ 68858.36.339 – селскостопански, горски, ведомствен път, 

м.“Годжуците“ 
Съгласно ПУП-ПП на трасето, със засегната площ от общински 

имоти земеделска територия е 0,023дка; 
- Землище на с.Трилистник – ЕКАТТЕ 73122, засягащо имоти 

общинска собственост, представляващи: 
ПИ 73122.12.41 – селскостопански път, горски, ведомствен път, 
м.“Дведе юрти“; 
ПИ 73122.12.42 – напоителен канал, м.“Двете юрти“; 
ПИ 73122.12.49 – селскостопански, горски, ведомствен път, м.“Двете 
юрти“; 
Съгласно ПУП-Парцеларен план на трасето, със засегната площ от 
общински имоти е 1,628 дка. 
 
 



  

 
 

МОТИВИ: С реализирането на този проект, ще се подобри 
транспортното обслужване и безопасността на движение по железопътния 
участък Пловдив-Бургас. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 
 
 
 
  
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 298 
 

Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. 
 

ОТНОСНО: Предварително съгласие за допускане изменение в 
ПУП-Парцеларен план за обект: „Реконструкция и разширение на Голямо 
Конарско шосе“ на територията  на община Марица от землищната 
граница  

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с 
чл.124а от ЗУТ. 
 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Дава предварително съгласие за допускане изменение в ПУП-
Парцеларен план за обект: „Реконструкция и разширение на 
Голямо Конарско шосе“ на територията  на община Марица от 
землищната граница . 

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

 
МОТИВИ: С изграждането на „Общинска улица в обхвата на ПИ 

78080.94.402 /нов номер 94.418 и 94.419/ и ПИ 78080.94.404 /нов номер 
94.420 и 94.421/ с прилежащи инфраструктурни елементи за обслужване на 
УПИ II-133.10, се реализира транспортния достъп до всички имоти в 
масиви 101 и 133 от КК на с.Царацово и отпада необходимостта от 
изграждане на предвиденото Кръговото кръстовище при км 4+000 на 
проект за „Реконструкция и разширение на Голямо Конарско шосе“.Ето 
защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
  
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 299 
 

Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. 
 

 
ОТНОСНО: Кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.005  
„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно 
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 на 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 
 
ОСНОВАНИЕ: 21, ал.1,т.8 и т.23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА. 
 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
1.Дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Марица, да 

предприеме всички необходими правни и фактически действия, за 
кандидатстването на Община „Марица” по процедура № BG16M1OP002-
2.005„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно 
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 на 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

2.Дава съгласие и се ангажира изградената със средства по 
процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, да 
бъде общинска собственост.  

3.Дава съгласие и се ангажира да не се прехвърля на трети лица 
собствеността на изградената със средства по процедурата 
инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, и съпътстваща 
инфраструктура, най-малко в продължение на 5 /пет/ години от 
окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г.  

 
МОТИВИ: Община „Марица“ е директен бенефициент по 

процедура № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 г.“  и има проектна готовност за изпълнение на 
инвестиционното намерение. Изграждането на съоръжения за 



  

оползотворяване на растителните отпадъци ще доведе до намаляване на 
тяхното количество в събираните битови отпадъци, а оттам и до 
намаляване на общото количество битови отпадъци, което жителите на 
община Марица кумулират. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 
За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 
 

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 300 
 

Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. 
 

 
ОТНОСНО: Задължения на Община “Марица” във връзка с 

изпълнението на разпоредбите на с чл. 24, ал. 4 от Закона за управление на 
отпадъците, 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.15 и  чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 24, ал.1, ал.2, ал.3 и ал. 4 от ЗУО 
 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
1. Дава съгласие за прекратяване участието на Община „Марица“ в 

Регионално сдружение – Цалапица и Регионално сдружение - 
Шишманци. 

2. Дава съгласие за участие на Община „Марица“ в  ново 
Регионално сдружение за управление на отпадъците  и създаване 
на Регионална система за управление на отпадъците за общините 
Пловдив, „Марица“, Родопи, Стамболийски, Съединение, 
Кричим, Перущица, Раковски и Брезово, състояща се от 
Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на  с. 
Цалапица и Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за 
биологично разграждане по закрит способ в с. Шишманци. 

3. Дава съгласие и се ангажира Община „Марица“ да не се 
присъединява към друго РСУО за срока за изпълнение на проекта 
и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на 
средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по процедура № 
BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци“. 

 
МОТИВИ: Съгласно изменението в разпоредбата на чл. 24, ал. 4 от 

ЗУО, една община следва да участва само в едно регионално сдружение. 
Това е и основно изискване и критерий за допустимост при кандидатстване 



  

по процедура № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на  
 
 
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма  
„Околна среда 2014-2020 г.“ . Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 
 
 
 
  
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 
За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 301 
Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. 

 
ОТНОСНО: Даване на съгласие за ползване на част от натрупаните 

средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от 
Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци и други източници, за покриване на разходи по проект: 
„Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени 
и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на 
необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно 
събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община 
Марица“ при кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ г., процедура 
за набиране на проектни предложения по BG16M10P002-2.005 - 
„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно 
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.12  от ЗМСМА  във връзка с чл. 64 
от Закона за Управление на отпадъците 

 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

1. Упълномощава Кмета на Община Марица да предприеме всички 
правни и фактически действия за сключване на договори с предмет на 
дейност: 

• „Актуализация на изготвен Анализ разходи-ползи към 
проектно предложение, във връзка с кандидатстване на 
Община „Марица“ за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна програма „Околна среда 20014 - 2020 г.“ 
по процедура за набиране на проектни предложения 
„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ 
BG16M1OP002-2.005, по приоритетна Ос 2 „Отпадъци““ 

• „Актуализация на изготвени прогнози за образуваните 
отпадъци (с подробен масов баланс), генерирани на 
територията на община „Марица“, във връзка с кандидатстване 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 



  

Оперативна програма „Околна среда 20014 - 2020 г.“ по 
процедура за набиране на проектни предложения 
„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ 
BG16M1OP002-2.005, по приоритетна Ос 2 „Отпадъци“ 

• „Актуализация на прединвестиционни проучвания, свързани с 
изграждане на инсталация за компостиране на разделно 
събрани зелени и/или биоразградими битови, включително за 
определяне на броя и вида на необходимото оборудване и 
съпътстваща инфраструктура на територията на община 
„Марица“, във връзка с кандидатстване за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Околна среда 20014 - 2020 г.“ по процедура за набиране на 
проектни предложения „Проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци“ BG16M1OP002-2.005, по 
приоритетна Ос 2 „Отпадъци“ 

2. Общински съвет дава съгласие необходимият финансов ресурс за 
изпълнение на горецитираните дейности в размер до 110 000 лв. с ДДС / 
сто и десет хиляди лева с ДДС/.  да бъде осигурен от отчисления по чл. 20 
от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и 
определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при 
депониране на отпадъци. 

МОТИВИ: Община „Марица“ е директен бенефициент по 
процедурата и има проектна готовност за изпълнение на инвестиционното 
намерение. Жителите на Община „Марица“ произвеждат голямо 
количество растителни отпадъци – „биомаса“, която се изхвърля и се 
смества с битовите отпадъци в съдовете за смет. Изграждането на 
съоръжения за оползотворяване на растителните отпадъци ще доведе до 
намаляване на тяхното количество в събираните битови отпадъци, а оттам 
и до намаляване на общото количество битови отпадъци, което жителите 
на община Марица кумулират. Ето защо, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 
 
  
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 
За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 302 
Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение на  Решение № 260, взето с протокол №10 от 
29.08.2017г. на ОбС „Марица“, във връзка с настъпила промяна в броя на 
учениците в ОУ „Георги Бенковски“, с.Бенковски. 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 11а, ал.1, 
ал.2 и ал.3 от  Наредба № 7 от 29.12.2000г. на МОН, за определяне броя на 
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските  
градини и обслужващите звена. 
 

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
1. Изменя Решение № 260, взето с протокол №10 от 29.08.2017г. на 

ОбС „Марица“, съгласно Приложение 1 и Приложение 2. 
 
  2.   Общински съвет „Марица” утвърждава паралелка с 8 ученика в  IV 
клас за учебната 2017/2018г. в ОУ „Георги Бенковски“, с.Бенковски. 

 
МОТИВИ: След като е настъпила промяна в броя на учениците след 15 
септември, както следва: Учениците в четвърти клас от 10 ученика, стават 
8 ученика. Съгласно изискванията на чл.11а, ал.1, ал.2 и ал.3 от  Наредба 
№ 7 от 29.12.2000 г. на МОН, за определяне броя на учениците и на децата 
в паралелките и в групите на училищата, детските градини и 
обслужващите звена, паралелка с по-малко от 10 ученици може да бъде 
формирана, след разрешение на началника на Регионалното управление на 
образованието, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване 
на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за 
съответната дейност. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 
 
 
  
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 
За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 303 
Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под 

формата на средства за пътуване до гр. Пловдив на ученици от социално 
слаби семейства или сираци. 

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

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

под формата на средства за пътуване срещу предоставена фактура за 
транспортна услуга през учебната 2017/2018 г. Донка Стоилова 
Шикова – ЕГН 014306**** от с. Крислово, ул. Ст. Караджа № 15 

 
МОТИВИ: Лицето отговаря на изискванията и е предоставило 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 
За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 304 
Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. 

 
ОТНОСНО: Отмяна на т.2 от Решение № 70, взето с протокол № 3 от 
21.02.2017 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив, с което се отпуска 
еднократна финансова помощ на Галина Александрова Павлова от 
с.Калековец  
 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 и т.24 от ЗМСМА 
 

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 Общински съвет „Марица” – област Пловдив отменя т.2 от свое 
Решение № 70, взето с протокол № 3/21.02.2017 г. 
 

 
МОТИВИ: С Решение № 70, взето с протокол № 3/21.02.2017 г., 

Общински съвет „Марица“ е отпуснал еднократна финансова помощ в 
размер на 1000 лв. на Галина Александрова Павлова от с. Калековец. На 
18.03.2017 г. Галина Александрова Павлова е починала, като дължимата й 
сума в размер на 1000 лв. не е изплатена. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
  
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 
За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 305 
Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Раздел ІІІ. „Размер и 
местоположение на мерите и пасищата на територията на Община 
„Марица” от Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – 
общинска собственост (за стопанската 2017-2018 година), приети и 
утвърдени с Решениe № 5, взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г. на ОбС 
„Марица” – област Пловдив. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1,т. 8 и т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4 
б от Правилника за организацията и дейността на общински съвет 
„Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, в съответствие с изискванията на чл. 37 и; чл. 37 к и чл. 37 
о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; чл. 121 и 
чл. 121 а от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица“ и за целите на чл.41 от Закона 
за подпомагане на земеделските производители. 
 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
І. Общински съвет „Марица”-област Пловдив изменя Раздел ІІІ. 

„Размер и местоположение на мерите и пасищата на територията на 
Община „Марица” от Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите 
– общинска собственост (за стопанската 2017-2018 година), приети и 
утвърдени с Решениe № 5, взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г., както 
следва:  

1. В б. А) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се 
предоставят за стопанската 2017-2018 г. за общо ползване по землища (чл. 
37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи) 

 
За с. Скутаре се добавя: 

 
населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади  

кв.м. Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади 

кв.м. 

с. Скутаре          

 Част от ПИ № 
66915.19.30 с 
площ от 58 133  
м2 в източната 
част 

58 133        

 



  

2. В б. Б) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се предоставят 
за стопанската 2017-2018 г. за индивидуално ползване по землища (чл. 37 и, ал. 3 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи) 

 
За с. Костиево се добавя: 
 

населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади  

кв.м. Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади 

кв.м. 

с. Костиево          

 Част от ПИ № 
38950.3.20  с 
площ от 2000 
м2 в 
югоизточната 
част 

2000        

 
 
За с. Скутаре отпада: 
 

населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади  

кв.м. Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади 

кв.м. 

с. Скутаре          

 Част от ПИ № 
66915.19.30 с 
площ от 58  133  
м2 в източната 
част 

58 133        

 

ІІ. Общински съвет „Марица”-област Пловдив изменя Раздел ІV. 
Списък с данни за земеделските стопани и/или техни сдружения, желаещи 
да наемат общински мери, пасища и ливади за стопанската 2017-2018 г. на 
територията на Община „Марица“, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ, както следва: 

1. Добавя се с. Костиево: 

Населено място Животновъден обект 

Име 
Презиме 
Фамилия на собственика Вид животни Брой животни 

с. Костиево     

 4205-0107 
ЗП ТОДОР АТАНАСОВ 

МАШКУНСКИ 
Овце 125 

 

2. Добавя се с. Скутаре: 

Населено място Животновъден обект 

Име 
Презиме 
Фамилия на собственика Вид животни Брой животни 

с. Скутаре     

 4134-0141 
ЗП АТАНАС ВАСИЛЕВ 

ЖЕЛЯЗКОВ 
Овце 126 

МОТИВИ: С Решениe № 5, взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г. на 
ОбС „Марица” – област Пловдив са приети и утвърдени Правила за 
ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за 
стопанската 2017-2018 година), като в решението са одобрени списъците с 



  

общински мери, пасища и ливади и се дава съгласие за предоставянето им 
под наем по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и за предоставянето им за общо ползване от населението. Във връзка 
с продължаване на процедурата по предоставяне под наем на мери, пасища 
и ливади за стопанската 2017-2018г., Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 
 
 
 
  
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 
За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 306 
Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение за сключване на договор за прилагане на 
влязъл в сила неприложен дворищно-регулационен план по реда на §8, ал.1 
и ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ във вр. с чл.15, ал.5 от ЗУТ. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §8, ал.1 и ал.2, т.1 от ПР на 
ЗУТ във вр. с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.6, ал.1, чл.8, ал.1, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от 
ЗОС, при условията на чл.69, ал.1 т.1, чл. 108 и 109 от НПУРОИ 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
І. Да се сключи договор за прилагане на влязъл в сила неприложен 
дворищно-регулационен план по реда на §8, ал.1 и ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ 
във вр. с чл.15, ал.5 от ЗУТ, а именно: 

 
ДОГОВОР 

за прилагане на влязъл в сила неприложен дворищно-регулационен план 
по реда на §8, ал.1 и ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ във вр. с чл.15, ал.5 от ЗУТ, а 
именно: 

Днес, ...........2017г., в гр. Пловдив, между: 
 

ОБЩИНА „МАРИЦА” с ЕИК 000472182, с административен адрес в 
гр. Пловдив, бул. Марица № 57А, представлявана от кмета ДИМИТЪР 
ИВАНОВ и АНДРИАНА ШОПОВА–Началник-отдел „Финансово-
счетоводна дейност“ на общината, от една страна, 

и 
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КАВРЪКОВ с ЕГН 5102264807, л.к. № 

......................................, изд. на .................................г. от МВР - 

.................................., постоянен адрес: 

.................................................................................................................... 
от друга страна, 

на основание §8, ал.1 и ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ във вр. с чл.15, ал.5 от ЗУТ, 
чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 108 и 109 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – 
област Пловдив, приета с решение № 215 по протокол № 14/18.12.2008 г. 
на Общински съвет - „Марица”, изм. и доп. с Решение № 452/29.12.2016 г. 
на ОбС „Марица”, изм. с Решение № 1075/16.06.2017 г. на 
Административен съд Пловдив, наричана по-долу за краткост „НПУРОИ”, 
като взеха предвид Решение № …………, взето с протокол № 
………………..г. на Общински съвет – „Марица”, с оглед уреждане на 
имуществените отношения, свързани с прилагането на влезлия в сила 



  

неприложен дворищно-регулационен план на с. Костиево, одобрен със 
Заповед № ИК-1236/1986 г. по реда на §8, ал.1 и ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ във 
вр. с чл.15, ал.5 от ЗУТ по отношение на улично-регулационната граница 
между УПИ ХІІІ-398 в кв.29 и улица „35-та“ по кадастралния и 
регулационен план на с. Костиево, Община „Марица”, 
 

СКЛЮЧИХА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 
 
1. ОБЩИНА „МАРИЦА”, представлявана от кмета ДИМИТЪР 

ИВАНОВ ИВАНОВ и АНДРИАНА ШОПОВА – Началник-отдел в 
дирекция „ФСД“ прехвърля на ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КАВРЪКОВ следния 
свой собствен недвижим имот, а именно:  

 1.1. Поземлен имот с проектен идентификатор идентификатор 
38950.502.151 /три, осем, девет, пет, нула, точка, пет, нула, две, точка, 
едно, пет, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Костиево, община „Марица”, с адрес: с. Костиево, община Марица, област 
Пловдив, с трайно значение на територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: за второстепенна улица, който имот е публична 
общинска собственост, на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС и чл. 3, ал. 2 
от ЗОС и за която съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОС не се съставя акт за 
общинска собственост, при граници: поземлени имоти с идентификатори 
№№ 38950.502.9035, 38950.502.150, който поземлен имот е означен на 
трасировъчен план за регулация на УПИ ХІІІ-501.150, кв.29 по плана на с. 
Костиево, с проектен идентификатор 38950.502.151 /три, осем, девет, пет, 
нула, точка, пет, нула, две, точка, едно, пет, едно/, с площ от 22 кв.м. 
/двадесет и два квадратни метра/, и който съгласно регулационния план се 
придава към собствения на Йордан Георгиев Кавръков ПИ 38950.502.400 
(с проектен № 38950.502.150)  за сумата от 330,00 лв. /триста и тридесет 
лева/ без ДДС. 

1.2. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КАВРЪКОВ да прехвърли на ОБЩИНА 
„МАРИЦА”  следния свой собствен недвижим имот, а именно:  

Поземлен имот с проектен идентификатор идентификатор 
38950.502.152 /три, осем, девет, пет, нула, точка, пет, нула, две, точка, 
едно, пет, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Костиево, община „Марица”, с адрес: с. Костиево, община Марица, област 
Пловдив, с трайно значение на територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), която част е собственост на 
Йордан Георгиев Кавръков по силата на нотариален акт за покупко-
продажба № 128, т.30, 27.04.2017 г., на Служба по вписванията – Пловдив, 
при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 38950.502.9035, 
38950.502.9031, 38950.502.150, който имот е означен на трасировъчен план 
за регулация на УПИ ХІІІ-501.150, кв.29 по плана на с. Костиево, с 
проектен идентификатор 38950.502.152 /три, осем, девет, пет, нула, точка, 
пет, нула, две, точка, едно, пет, две/, с площ от 5 кв.м. /пет квадратни 
метра/, и който съгласно регулационния план се придава към уличната 
регулация на ул. „31-ва“ и улица „35-та“ за сумата от 75,00 лв. /седемдесет 



  

и пет лева/ без ДДС. 
2. Насрещните вземания на Община „Марица” и Йордан Георгиев 

Кавръков по т. 1.1 и т. 1.2 от настоящия договор се прихващат до размера 
на по-малкото от тях.  

3. В едномесечен срок от подписването на настоящия договор 
Йордан Георгиев Кавръков се задължава да заплати на Община „Марица” 
разликата между стойността на имотите по т. 1.1 и т. 1.2 от настоящия 
договор в размер на 255,00 лв без ДДС., вносими по сметка на Община 
„Марица” – IBAN BG34SOMB91308459938844, BIC: SOMBBGSF, код за 
вид плащане 44 56 00 в Общинска Банка АД– офис Пловдив;  

4. В едномесечен срок от подписването на настоящия договор 
Йордан Георгиев Кавръков се задължава да заплати на Община „Марица” 
всички данъци и такси по сделката, както следва:  

4.1. 12,75 лв., представляващи 5 % режийни разноски съгласно чл. 75 
от НПУРОИ, вносими по сметка на Община „Марица” – IBAN 
BG34SOMB91308459938844, BIC: SOMBBGSF, код за вид плащане 44 56 
00 в Общинска Банка АД– офис Пловдив; 

4.2. 2,55 лв., представляващи 20% ДДС върху режийните разноски, 
вносими по сметка на Община „Марица” – IBAN 
BG34SOMB91308459938844, BIC: SOMBBGSF, код за вид плащане 44 56 
00 в Общинска Банка АД– офис Пловдив;  

4.3. 6,38 лв., представляващи 2,5 % местен данък за възмездно 
придобиване на имущество по чл. 44 и 46 от ЗМДТ, вносими по сметка на 
Община „Марица” – IBAN BG34SOMB91308459938844, BIC: SOMBBGSF, 
код за вид плащане 44 56 00 в Общинска Банка АД– офис Пловдив;   

4.4. 51,00 лв., представляващи 20 % ДДС върху сумата по т.3 от 
договора, вносими по сметка на Община „Марица” – IBAN 
BG34SOMB91308459938844, BIC: SOMBBGSF, код за вид плащане 44 56 
00 в Общинска Банка АД– офис Пловдив;       
Настоящия договор се сключи в пет еднообразни екземпляра – по един за 

страните, един за архив и два за Агенция по вписванията, гр. Пловдив, където 
подлежи на вписване по молба и за сметка на Йордан Георгиев Кавръков в 
14-дневен срок от подписването му. 

За ОБЩИНА „МАРИЦА                        ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КАВРЪКОВ: 
КМЕТ:       
ДИМИТЪР ИВАНОВ  
       
АНДРИАНА ШОПОВА 
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ В  Д-Я „ФСД“ 
 II. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС 
върху разходите са за сметка на купувача. 
 III. Възлага на кмета на общината да сключи предварителен договор 
при условията на настоящото решение. 



  

 
ІV. Общински съвет „Марица” – област Пловдив: 
ІV.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от 

публична в частна общинска собственост на поземлен имот с проектен 
идентификатор идентификатор 38950.502.151 /три, осем, девет, пет, 
нула, точка, пет, нула, две, точка, едно, пет, едно/ по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с. Костиево, община „Марица”, с адрес: с. 
Костиево, община Марица, област Пловдив, с трайно значение на 
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна 
улица, който имот е публична общинска собственост, на основание чл. 2, 
ал. 1, т. 1 от ЗОС и чл. 3, ал. 2 от ЗОС и за която съгласно чл. 56, ал. 2 от 
ЗОС не се съставя акт за общинска собственост, при граници: поземлени 
имоти с идентификатори №№ 38950.502.9035, 38950.502.150 по КК на с. 
Костиево, община „Марица”, Област Пловдив 

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

 
МОТИВИ: С оглед уреждане на имуществените отношения, 

свързани с изменението на регулационната граница между УПИ XIII-398 в 
кв. 29 и ул. „35“-та по кадастралния и регулационен план на с.  Костиево, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е № 307 
Взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община 

„Марица” за 2017 г. и промяна на план-сметката за разходите по 
сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите 
отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за 
обществено ползване за 2017 година. 
 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА и чл.124, ал.2  от ЗПФ, във 
връзка с чл.27 от НАРЕДБА № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци. 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
Р е ш е н и е : 

 
 1.Актуализира   бюджета   на Община „Марица”  за  2017 г., както 
следва: 
            
           / лева / 

№ 
по 
ред 

§§ 
№ д-

ст Източник на финансиране, обекти, 
наименование на разхода 

Всичко   
/лева/ 

В т. ч.      
с-но с-но държ. дофин. местни      
ЕБК ЕБК д-ти д-ти д-ти      

   П Р И Х О Д И          

1  61-01  трансфери между бюджети - 
получени трансфери (+) +138 811         

   Р А З Х О Д И          

1 10-00 623 Издръжка +138 811   +138 811      
 
2. Дава съгласие възстановените средства, представляващи 

отчисления за депониране на битови отпадъци, да се разходват за дейности 
съгласно чл. 66 от Закона за местните данъци и такси. 

3.  Промяната да се отрази в план-сметката на община Марица за 
разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на 
битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на 
териториите за обществено ползване за 2017 година. 
 

МОТИВИ: СЪС ЗАПОВЕД № 226/ 29.06.2017 Г.  НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 
ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩИНА 

http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18221
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18221


  

„МАРИЦА“ Е ОПРЕДЕЛЕНА СРЕД ОБЩИНИТЕ,  ИЗПЪЛНИЛИ ЦЕЛТА ПО ЧЛ. 31, АЛ. 
1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ.  

В ТАЗИ ВРЪЗКА И НА ОСНОВАНИЕ  ЧЛ.27, АЛ. 13  ОТ НАРЕДБА №7 ОТ 
19.12.2013 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА 
ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА  И ОТЧИСЛЕНИЯТА, ИЗИСКВАНИ ПРИ ДЕПОНИРАНЕ НА 
ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ СА ВЪЗСТАНОВЕНИ 50% ОТ ОТЧИСЛЕНИЯТА 
ЗА ОТЧЕТНАТА 2015 ГОДИНА ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА РЕГИОНАЛНО 
ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЦАЛАПИЦА И ДЕПО ЗА 
НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО РАЗГРАЖДАНЕ ПО 
ЗАКРИТ СПОСОБ – С. ШИШМАНЦИ. 

Съгласно чл.27, ал.14 от НАРЕДБА № 7 от 19.12.2013 г., 
възстановените средства се разходват за дейности съгласно чл. 66 от 
Закона за местните данъци и такси. Ето защо, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
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Присъствали  27 
Гласували  27 
За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 
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