
  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 218 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 200, взето с протокол № 7 от 29.05.2018 г. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 45, ал. 9  и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № 200, взето с протокол № 

7 от 29.05.2018 г. 
  

МОТИВИ: Във връзка с упражнявания контрол за законосъобразност върху 
решенията на общински съвет „Марица” областният управител на област Пловдив с 
административен център гр. Пловдив връща за ново обсъждане Решение № 200, 
взето с протокол № 7 от 29.05.2018 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  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 219 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица” – област Пловдив за 2018 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 
2018 година”, както следва: 

1. В раздел VIII. Свободни общински имоти  за отдаване под наем/аренда на 
имоти, общинска собственост 

Частна общинска собственост: 
за с. Калековец се добавя: 

Нов номер по 
кад. карта 

Стар номер 
по КВС 

Площ в кв.м Начин на 
трайно 

ползване 

Местност 

1 2 3 4 5 
Кметство село         
с. 
КАЛЕКОВЕЦ 

    

35300.1.209  4000 Нива ПОЛОВИН 
МОГИЛА 

за с. Маноле се добавя: 
Нов номер по 

кад. карта 
Стар номер 

по КВС 
Площ в кв.м Начин на 

трайно 
ползване 

Местност 

1 2 3 4 5 
Кметство село         
с. МАНОЛЕ     



  

47086.5.137   3023   Нива Пенчов бунар 
47086.5.140   899   Нива Пенчов бунар 
47086.7.9   3635   Нива Серетлика 
47086.15.77   998   Нива Люляка 
47086.43.29   8303   Оризище Дувандж. пара 
47086.44.40   5357   Оризище Курт тепе 
47086.44.52   4729   Оризище Курт тепе 
47086.44.74   3639   Оризище Курт тепе 
47086.44.98   6954   Оризище Курт тепе 
47086.44.100   3453   Оризище Курт тепе 
47086.38.2   4182 Оризище Акака 

за с. Рогош се добавя: 
Нов номер по 

кад. карта 
Стар номер 

по КВС 
Площ в кв.м Начин на 

трайно 
ползване 

Местност 

1 2 3 4 5 
Кметство село         
с. РОГОШ     
62858.36.58   8282 Нива Годжуците 

за с. Труд се добавя: 
Нов номер по 

кад. карта 
Стар номер 

по КВС 
Площ в кв.м Начин на 

трайно 
ползване 

Местност 

1 2 3 4 5 
Кметство село         
с. ТРУД     
73242.151.101   11 793 Изоставена 

орна земя 
Ганчовица 

2. В Раздел ІХ. Придобиване/отчуждаване на имоти, собственост на 
физически и юридически  лица 

ІХ.1.Придобиване чрез отчуждаване се добавя: 
- ПИ № 66915.18.106 с площ от 3300 кв.м., местност „Вардалите”, НТП 

„Нива“ по кад карта и кад.регистри на с. Скутаре, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп. директор на АГКК-София, собственост на 
Емилия Иванова Милчева за обект: Разширение на гробищен парк с.Скутаре, 
пазарна оценка: 3 100 лева. 

3. В Раздел Х. Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се 
предоставят за стопанската 2018-2019 г. за ползване по землища (чл. 37 и, 
ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи). 

б. В) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се предоставят 



  

за устройване на пчелини през стопанската 2018-2019 г. 
Добавя се с. Граф Игнатиево: 
 

населено 
място 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и  

кв.м. Стопани
свано от 
общинат
а 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

Кметство 
село 

         

с. ГРАФ 
ИГНАТИ
ЕВО 

         

 17806.47
.900 –
част от 
400 
кв.м. в 
средната 
част 
свободн
и V 
категори
я 

400        

4. Създава се нов Раздел „ХІІІ. Свободни общински имоти за имотно 
обезщетение при отчуждителни процедури“  

С.Скутаре 
-    ПИ № 66915.11.54 НТП Овощна градина – 3098 кв.м. за обект: Разширение 

на гробищен парк с.Скутаре, пазарна оценка -  3 100 лева. 
5. В Раздел VI. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а от ЗОС. 
За с. Калековец се добавя: 
ПИ 503.425  НТП Ниско застрояване (до 10 м)  -            627 кв.м. 

МОТИВИ: С цел осигуряване на постоянни източници на приходи за 
общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от общинските 
дейности, както и осъществяване на своята жилищна политика и своите социални 
функции за населението, Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 

 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 220 
Взето с протокол №8  от 26.06.2018 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 2018-2019 година), приети и утвърдени с Решениe № 5, взето с 
протокол № 1 от 30.01.2018 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, пасищата и ливадите на територията на Община 
„Марица” от Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска 
собственост (за стопанската 2018-2019 година), приети и утвърдени с Решениe № 5, 
взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г., както следва:  

1. В буква В) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се 
предоставят за устройване на пчелини. 

Добавя се с. Граф Игнатиево: 
 

населено 
място 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и  

кв.м. Стопани
свано от 
общинат
а 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

Кметство 
село 

         

с. ГРАФ 
ИГНАТИ
ЕВО 

         

 17806.47
.900 –
част от 
400 
кв.м. в 
средната 

400        



  

част 
свободн
и 
 V 
категори
я 

  
МОТИВИ: Във връзка с изтекъл договор за общински поземлен имот с 

начин на трайно ползване „Пасище“, предоставен за устройване на пчелин, 
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 221 
 
                                                  Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

ОТНОСНО:  Отмяна на решение № 138, взето с протокол № 5 от 12.05.2015 
г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на строеж на Б. С. А. и 
М.Н.А. от с. Калековец върху общински урегулиран поземлен имот № 35300.503.426 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец.  

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 89, ал. 3, т. 15 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община „Марица“ 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1.Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № 138, взето с протокол № 

5 от 12.05.2015 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на 
строеж на Б. С. А. и М.Н.А. от с. Калековец върху общински урегулиран поземлен 
имот № 35300.503.426 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Калековец.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по отмяната на 
горецитираното решение, съгласно изискванията на Закона за общинската 
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 

МОТИВИ: След влизане в сила на решението по отношение на посочения по-
горе поземлен имот № 35300.503.426  е сключен предварителен договор от 
02.06.2015 година между общината и приобретателите. Не са спазени условията по 
т. ІІ,  т. ІV и т.V от договора, като в посочения/определения 12-месечен срок няма 
одобрен инвестиционен проект за жилищна сграда, не са извършвани плащания, не 
е сключен окончателен договор за суперфиция, при което в изпълнение на т.VІ 
„Разваляне на договора“   следва да се предприемат действия по отмяна на 
горепосоченото решение. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А.Иванова/ 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 22 
Гласували 22 
За 22 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 222 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

ОТНОСНО: Отмяна на решение № 339, взето с протокол № 11 от 27.09.2016 г. 
на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на строеж на Р.С.Р. от 
с. Калековец върху общински урегулиран поземлен имот № 35300.503.888 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец 

 ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 89, ал. 3, т. 15 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община „Марица“ 

   
 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
1.Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № 339, взето с протокол № 11 

от 27.09.2016 г.  на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на 
строеж на Р.С.Р. от с. Калековец върху общински урегулиран поземлен имот № 
35300.503.888 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец.  

2.Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по отмяната на 
горецитираното решение, съгласно изискванията на Закона за общинската 
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 

МОТИВИ: След влизане в сила на решението по отношение на посочения по-
горе поземлен имот № 35300.503.888  е сключен предварителен договор от 
18.10.2016 година между общината и приобретателите. Не са спазени условията по 
т. ІІ,  т. ІV и т.V от договора, като в посочения/определения 12-месечен срок няма 
одобрен инвестиционен проект за жилищна сграда, не са извършвани плащания, не 
е сключен окончателен договор за суперфиция, при което в изпълнение на т.VІ 
„Разваляне на договора“   следва да се предприемат действия по отмяна на 
горепосоченото решение. Ето защо , Общински съвет намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 223 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
69874.501.868 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Строево, 
Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 9345,00 
лева, без ДДС (девет хиляди триста четиридесет и пет лева без ДДС), по 15 лв/кв. м. 
без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 9345,00 лева, без ДДС 
(девет хиляди триста четиридесет и пет лева без ДДС), по 15 лв/кв. м. без 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 № 69874.501.868  с площ  623 кв. м., с трайно 
предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване (до 10м)" 
по кадастрална карта на с. Строево, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-
82/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ 
ХVІІІ-общ. от кв.3 по ЗРП на с. Строево, при граници и съседи: ПИ № 69874.501.959; 
ПИ № 69874.501.867; ПИ № 69874.501.856, ПИ № 69874.501.855 и ПИ № 
69874.501.854 и ПИ № 69874.501.501.870, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 40/20.01.2003 год., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив, за сумата 9345,00 лева, без ДДС (девет хиляди триста четиридесет и пет 
лева без ДДС), по 15 лв/кв. м. без ДДС). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 2563,70 лева (две хиляди петстотин 
шестдесет и три лева и 70 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 9345,00 лева, без ДДС (девет хиляди триста четиридесет и пет лева без ДДС), по 15 
лв/кв. м. без ДДС), в съответствие с т.1 и 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината, 

Общински съвет „Марица“  намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 224 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

11845.48.5 – 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 2626,00 
лева, (две хиляди шестстотин двадесет и шест лева), по 2,00 лв/кв.м.), определена по 
реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 2626,00 лева, (две хиляди шестстотин 
двадесет и шест лева), по 2,00 лв/кв.м.) като цена за продажба на недвижимия имот, 
предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на поземлен имот № 11845.48.5  с площ  1313 кв.м., с трайно 
предназначение на територията "Земеделска” и НТП "Нива" в местност „Полук 
тарла” по кадастрална карта на с.Войводиново, област Пловдив, одобрена със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София 
представлява имот – частна общинска собственост, при граници и съседи: ПИ № 
11845.48.2, ПИ № 11845.48.3, ПИ № 11845.48.1, ПИ № 11845.48.10, актуван като 
частна общинска собственост с Акт за частна общинска собственост № 
102/15.12.2003 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив за 
сумата 2626,00 лева, (две хиляди шестстотин двадесет и шест лева), по 2,00 
лв/кв.м.). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 194,80 (сто деветдесет и четири лева и 
80 ст.) лева.   

 3. Продажбата по т. 2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен 
търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата на имота е 
2626,00 лева, (две хиляди шестстотин двадесет и шест лева), по 2,00 лв/кв.м.), в 
съответствие с т.1 и 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 имота по 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината, 
Общински съвет“Марица“  намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 225 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

66915.502.1776 – 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 10500,00 
лева, без ДДС (десет хиляди и петстотин лева, без ДДС), по 15,00 лв/кв.м. без ДДС), 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 10500,00 лева, без ДДС (десет 
хиляди и петстотин лева, без ДДС), по 15,00 лв/кв.м. без 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 № 66915.502.1776  с площ  700 кв.м., с трайно 
предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване (до 
10м)" по кадастрална карта на с. Скутаре, област Пловдив, одобрена със Заповед № 
РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София,  съответстващ 
на УПИ VІІ-502.1776-жил.строителство от кв.38, при граници и съседи: ПИ № 
66915.502.1052; ПИ № 66915.502.1779; ПИ № 66915.502.1777; ПИ № 
66915.502.1782; ПИ № 66915.502.1775,   актуван с Акт за частна общинска 
собственост  № 3030/06.10.2017  година, надлежно вписан в Служба по вписванията 
– гр. Пловдив, за сумата 10500,00 лева, без ДДС (десет хиляди и петстотин лева, без 
ДДС), по 15,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 2483,30 (две хиляди четиристотин 
осемдесет и три лева и 30 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 10500,00 лева, без ДДС (десет хиляди и петстотин лева, без ДДС), по 15,00 
лв/кв.м. без ДДС), в съответствие с т.1 и 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината, 

Общински съвет “Марица“  намира решението за целесъобразно. 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 226 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

66915.502.1777 – 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 
10500,00 лева, без ДДС (десет хиляди и петстотин  лева, без ДДС), по 15,00 
лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 10500,00 
лева, без ДДС (десет хиляди и петстотин  лева, без ДДС), по 15,00 лв/кв.м. без 
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 № 66915.502.1777  с площ  700 кв.м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта на с. Скутаре, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София,  съответстващ на УПИ VІІІ-502.1777-жил.строителство от кв.38, 
при граници и съседи: ПИ № 66915.502.1052; ПИ № 66915.502.1778; ПИ № 
66915.502.1782; ПИ № 66915.502.1776,   актуван с Акт за частна общинска 
собственост  № 3031/06.10.2017  година, надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив за сумата 10500,00 лева, без ДДС (десет хиляди и 
петстотин  лева, без ДДС), по 15,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 2483,30 (две хиляди четиристотин 
осемдесет и три лева и 30 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 10500,00 лева, без ДДС (десет хиляди и петстотин  лева, без ДДС), по 
15,00 лв/кв.м. без ДДС), в съответствие с т.1 и 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината, 
Общински съвет „Марица“  намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 227 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

66915.502.1778 – 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 
12000,00 лева, без ДДС (дванадесет хиляди лева, без ДДС), по 15,00 лв/кв.м. без 
ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 12000,00 лева, без 
ДДС (дванадесет хиляди лева, без ДДС), по 15,00 лв/кв.м. без 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 № 66915.502.1778  с площ  800 кв.м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта на с. Скутаре, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София,  съответстващ на УПИ ІХ-502.1778-жил.строителство от кв.38, при 
граници и съседи: ПИ № 66915.502.1052; ПИ № 66915.502.991; ПИ № 
66915.502.1782; ПИ № 66915.502.1777,   актуван с Акт за частна общинска 
собственост  № 3032/06.10.2017  година, надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив за сумата 12000,00 лева, без ДДС (дванадесет хиляди 
лева, без ДДС), по 15,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 2838,00 (две хиляди осемстотин 
тридесет и осем) 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 12000,00 лева, без ДДС (дванадесет хиляди лева, без ДДС), по 15,00 
лв/кв.м. без ДДС), в съответствие с т.1 и 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 228 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

66915.502.1780 – 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 
10500,00 лева, без ДДС (десет хиляди и петстотин лева, без ДДС), по 15,00 
лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 10500,00 
лева, без ДДС (десет хиляди и петстотин лева, без ДДС), по 15,00 лв/кв.м. без 
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 № 66915.502.1780  с площ  700 кв.м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта на с. Скутаре, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София,  съответстващ на УПИ ХІ-502.1780-жил.строителство от кв.38, при 
граници и съседи: ПИ № 66915.502.1052; ПИ № 66915.502.1779; ПИ № 
66915.502.1775; ПИ № 66915.502.1774; ПИ № 66915.502.1773,   актуван с Акт за 
частна общинска собственост  № 3034/09.10.2017  година, надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата 10500,00 лева, без ДДС (десет 
хиляди и петстотин лева, без ДДС), по 15,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 2483,30 (две хиляди четиристотин 
осемдесет и три лева и 30 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 10500,00 лева, без ДДС (десет хиляди и петстотин лева, без ДДС), по 
15,00 лв/кв.м. без ДДС), в съответствие с т.1 и 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 229 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Продажба на имот, частна общинска собственост на собственика 

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

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, и чл. 79, ал. 
1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

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

лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 9180,00 
лева, без ДДС (девет хиляди сто и осемдесет лева, без ДДС, по 15,00 лв/кв.м. без 
ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 9180,00 лева, без ДДС 
(девет хиляди сто и осемдесет лева, без ДДС, по 15,00 лв/кв.м. без ДДС, като цена за 
продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка. 

ІI. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 66915.502.1270, с площ по кадастрална скица 612 кв.м., трайно 
предназначение на територията „Урбанизирана”, начин на трайно ползване „Ниско 
застрояване (до 10м) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, 
Община „Марица”, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ ХХІІ-общ. от 
кв.58, по действащия регулационен план на селото, одобрен със заповед №ИК-
392/1985 г. и РД-09-182/1999 година, при граници и  съседи: ПИ № 66915.502.1161; 
ПИ № 66915.502.1269; ПИ № 66915.502.1180 и ПИ № 66915.502.1271, актуван с акт 
за частна общинска собственост № 157/30.08.2004 година, надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр.Пловдив на собственика на сграда с идентификатор № 
66915.502.1270.1 със ЗП 75 кв.м., брой етажи 2, с предназначение Жилищна сграда - 
еднофамилна, Атанас Димитров Чавдаров,  с постоянен адрес с. Скутаре, област 
Пловдив, община „Марица”,  ул. „Георги Кирков”, № 39 за сумата 9180,00 лева, без 
ДДС (девет хиляди сто и осемдесет лева, без ДДС, по 15,00 лв/кв.м. без ДДС.   

Данъчната оценка на поземлен имот № 66915.502.1270 е 3806,90 лева (три хиляди 
осемстотин и шест лева и 90 ст.). 

  ІII. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху 
разходите са за сметка на купувачите. 

 ІV. 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 230  
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

38950.57.87  и сграда с идент. 38950.57.87.1, построена в имота по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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 поземлен имот № 

38950.57.87,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 3785,00 (три хиляди седемстотин осемдесет и пет) лева, без 
ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя сумата от 3785,00 (три хиляди седемстотин осемдесет и пет) лева, без 
ДДС, по 5,00 лв/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 пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 38950.57.87.1, ЗП 152 кв.м., бр. етажи 2, предназначение: 
Жилищна сграда, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер 8147,00 (осем хиляди сто четиридесет и седем) лева и 
определя сумата от 8147,00 ( осем хиляди сто четиридесет и седем) лева като цена 
за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка.  

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 11932,00 лева, (единадесет 
хиляди деветстотин тридесет и две) лева.    

 3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 38950.57.87 с площ от 757 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и 
кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на 
АГКК - София, местност "Манастира", ул. "29-та" при граници и съседи: ПИ № 
38950.502.9029; ПИ № 38950.57.88; ПИ № 38950.57.85; ПИ № 38950.57.92; ПИ № 
38950.57.91, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3072/24.11.2017 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 3785,00 (три 
хиляди седемстотин осемдесет и пет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС. 

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 38950.57.87.1, застр. площ 152 кв.м., бр. етажи 2, 



  

предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за 
частна общинска собственост № 3072/24.11.2017 г., надлежно вписан в Службата 
по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 8147,00 ( осем хиляди сто четиридесет и 
седем) лева Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 11932,00 лева, 
(единадесет хиляди деветстотин тридесет и две) лева.  

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.87 е 2148,40 лева, за сграда с 
идентификатор 38950.57.87.1, застр. площ 152 кв.м., бр. етажи 2, предназначение: 
Жилищна сграда – 8090,90 лева. 

5. Продажбата по т. 3 и т.4 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. 

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

купувача на имотите по т.3 и т.4. 
8 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  20 
Против  0 
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 № 231 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

38950.57.88  и сграда с идент. 38950.57.88.1, построена в имота по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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 поземлен имот № 

38950.57.88,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 4570,00 (четири хиляди петстотин и седемдесет) лева, без 
ДДС, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя сумата от 4570,00 (четири хиляди петстотин и седемдесет) лева, без 
ДДС, по 5,00 лв/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 пазарната оценка на построената в 
имота сграда с идентификатор 38950.57.88.1, ЗП 124 кв.м., бр. етажи 2, 
предназначение: Жилищна сграда, изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 6696,00 (шест хиляди шестстотин  
деветдесет и шест) лева и определя сумата от 6696,00 (шест хиляди шестстотин  
деветдесет и шест) лева  като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. Общата пазарна 
цена за земя и сграда е в размер на 11266,00 лева, (единадесет хиляди  двеста 
шестдесет и шест) лева.    

 3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.57.88 с площ от 914 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. 
карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на 
Изп.директор на АГКК - София, местност "Манастира", ул. "29-та" при граници 
и съседи: ПИ № 38950.57.89; ПИ № 38950.57.93; ПИ № 38950.57.92; ПИ № 
38950.57.87; ПИ № 38950.502.9029, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 3074/24.11.2017 г., надлежно вписан в Службата по вписванията 
– гр.Пловдив, за сумата 4570,00 (четири хиляди петстотин и седемдесет) лева, 
без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС. 

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 



  

извърши продажба на сграда с идент. 38950.57.88.1, застр. площ 124 кв.м., бр. 
етажи 2, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за 
частна общинска собственост № 3074/24.11.2017 г., надлежно вписан в Службата 
по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 6696,00 (шест хиляди шестстотин  
деветдесет и шест) лева   

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 11266,00 лева, 
(единадесет хиляди  двеста шестдесет и шест) лева.    

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.88 е 2593,90 лева, за сграда с 
идентификатор 38950.57.88.1, застр. площ 124 кв.м., бр. етажи 2, 
предназначение: Жилищна сграда – 6651,70 лева. 

5. Продажбата по т. 3 и т.4 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. 

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

купувача на имотите по т.3 и т.4. 
8 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на община 
„Марица“ , Общински съвет намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  20 
Против  0 
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 № 232 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

38950.57.89  и сграда с идент. 38950.57.89.1, построена в имота по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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 поземлен имот № 

38950.57.89,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 3995,00 (три хиляди деветстотин деветдесет и пет) лева, без 
ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 3995,00 (три хиляди деветстотин деветдесет и пет) лева, без ДДС, по 5,00 
лв/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 пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 38950.57.89.1, ЗП 118 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Жилищна сграда, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер 2797,00 (две хиляди седемстотин деветдесет и седем) лева и 
определя сумата от 2797,00 (две хиляди седемстотин деветдесет и седем) лева като 
цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка. Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 
6792,00 лева (шест хиляди седемстотин деветдесет и два) лева.    

 3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 38950.57.89 с площ от 799 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и кад.регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК - София, 
местност "Манастира", ул. "29-та" при граници и съседи: ПИ № 38950.57.90, ПИ № 
38950.57.95, ПИ № 38950.57.94, ПИ № 38950.57.93, ПИ № 38950.57.88, ПИ № 
38950.502.9029, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3075/03.01.2018 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 3995,00 (три 
хиляди деветстотин деветдесет и пет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС. 

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 38950.57.89.1, застр. площ 118 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 
г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска 



  

собственост № 3075/03.01.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив,  за сумата 2797,00 (две хиляди седемстотин деветдесет и седем) лева.  

  Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 6792,00 лева (шест хиляди 
седемстотин деветдесет и два) лева.  

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.89 е 2267,60 лева, за сграда с 
идентификатор 38950.57.89.1, застр. площ 118 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Жилищна сграда – 2775,20 лева. 

5. Продажбата по т. 3 и т.4 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. 

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

купувача на имотите по т.3 и т.4. 
8 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на община 

„Марица“ , Общински съвет намира решението за целесъобразно. 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  20 
Против  0 
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 № 233 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
38950.57.99  и сграда с идент. 38950.57.99.1, построена в имота по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

  
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 поземлен имот № 

38950.57.99,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 2490,00 (две хиляди четиристотин и деветдесет) лева, без 
ДДС, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя сумата от 2490,00 (две хиляди четиристотин и деветдесет) лева, без 
ДДС, по 5,00 лв/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 пазарната оценка на построената в 
имота сграда с идентификатор 38950.57.99.1, ЗП 24 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Жилищна сграда, изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 696,00 (шестстотин  деветдесет и 
шест) лева и определя сумата от 696,00 (шестстотин  деветдесет и шест) лева, 
като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа 
на горепосочената пазарна оценка.  

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 3186,00 лева, (три хиляди 
сто осемдесет и шест) лева.    

 3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.57.99 с площ от 498 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. 
карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на 
Изп.директор на АГКК - София, местност "Манастира", ул. "29-та" при граници 
и съседи: ПИ № 38950.57.100, ПИ № 38950.57.105, ПИ № 38950.57.104, ПИ № 
38950.57.98,  ПИ № 38950.502.9029, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 3076/03.01.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията 
– гр.Пловдив, за сумата 2490,00 (две хиляди четиристотин и деветдесет) лева, без 
ДДС, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС. 

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 38950.57.99.1, застр. площ 24 кв.м., бр. 
етажи 1, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-



  

84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за 
частна общинска собственост № 3076/03.01.2018 г., надлежно вписан в Службата 
по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 696,00 (шестстотин  деветдесет и шест) 
лева.   

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 3186,00 лева, (три хиляди 
сто осемдесет и шест) лева.    

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.99 е 1413,30 лева, за сграда с 
идентификатор 38950.57.99.1, застр. площ 24 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Жилищна сграда – 678,40 лева. 

5. Продажбата по т. 3 и т.4 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. 

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

купувача на имотите по т.3 и т.4. 
8 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:  С оглед осигуряване приходната част на бюджета на община 

„Марица“ , Общински съвет намира решението за целесъобразно. 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  20 
Против  0 
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 № 234 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

38950.57.102  и сграда с идент. 38950.57.102.1, построена в имота по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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 поземлен имот № 

38950.57.102,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 3540,00 (три хиляди петстотин и четиридесет) лева, без 
ДДС, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя сумата от 3540,00 (три хиляди петстотин и четиридесет) лева, без 
ДДС, по 5,00 лв/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 пазарната оценка на построената в 
имота сграда с идентификатор 38950.57.102.1, ЗП 169 кв.м., бр. етажи 2, 
предназначение: Жилищна сграда, изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 9633,00 (девет хиляди 
шестстотин тридесет и три) лева и определя сумата от 9633,00 (девет хиляди 
шестстотин тридесет и три) лева като цена за продажба на недвижимия имот, 
предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

 Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 13173,00 лева, 
(тринадесет хиляди сто седемдесет и три) лева.    

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.57.102 с площ от 708 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. 
карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на 
Изп.директор на АГКК - София, местност "Манастира", ул. "29-та" при граници 
и съседи: ПИ № 38950.57.109, ПИ № 38950.57.110, ПИ № 38950.57.108, ПИ № 
38950.57.107; ПИ № 38950.57.101; ПИ № 38950.502.9029, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 3080/05.01.2018 г., надлежно вписан в 
Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 3540,00 (три хиляди 
петстотин и четиридесет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС. 

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 38950.57.102.1, застр. площ 169 кв.м., бр. 



  

етажи 2, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за 
частна общинска собственост № 3080/05.01.2018 г., надлежно вписан в 
Службата по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 9633,00 (девет хиляди 
шестстотин тридесет и три) лева.  

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 13173,00 лева, 
(тринадесет хиляди сто седемдесет и три) лева.    

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.102 е 2009,30 лева, за 
сграда с идентификатор 38950.57.102.1, застр. площ 169 кв.м., бр. етажи 2, 
предназначение: Жилищна сграда – 2775,20 лева. 

5. Продажбата по т. 3 и т.4 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. 

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

купувача на имотите по т.3 и т.4. 
8 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на община 

„Марица“ , Общински съвет намира решението за целесъобразно. 
 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  20 
Против  0 
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 № 235 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

38950.57.109  и сграда с идент. 38950.57.109.1, построена в имота по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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 поземлен имот № 

38950.57.109,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 4740,00 (четири хиляди и четиридесет) лева, без ДДС, по 
5,00 лв/кв.м., без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 4740,00 (четири хиляди и четиридесет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/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 пазарната оценка на построената в 
имота сграда с идентификатор 38950.57.109.1, ЗП 113 кв.м., бр. етажи 2, 
предназначение: Жилищна сграда, изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 6441,000 (шест хиляди 
четиристотин четиридесет и един) лева и определя сумата от 6441,000 (шест 
хиляди четиристотин четиридесет и един) лева, като цена за продажба на 
недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената 
пазарна оценка. 

 Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 11181,00 лева, 
(единадесет хиляди сто осемдесет и един) лева.    

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.57.109 с площ от 948 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. 
карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на 
Изп.директор на АГКК - София, местност "Манастира", ул. "29-та" при граници 
и съседи: ПИ № 38950.57.110, ПИ № 38950.57.85, ПИ № 38950.57.108, ПИ № 
38950.57.102, ПИ № 38950.502.9029, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 3078/04.01.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията 
– гр.Пловдив, за сумата 4740,00 (четири хиляди и четиридесет) лева, без ДДС, по 
5,00 лв/кв.м., без ДДС. 



  

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 38950.57.109.1, застр. площ 113 кв.м., бр. 
етажи 2, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за 
частна общинска собственост № 3078/04.01.2018 г., надлежно вписан в Службата 
по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 6441,000 (шест хиляди четиристотин 
четиридесет и един) лева.  

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 11181,00 лева, 
(единадесет хиляди сто осемдесет и един) лева.    

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.109 е 2690,40 лева, за сграда 
с идентификатор 38950.57.109.1, застр. площ 113 кв.м., бр. етажи 2, 
предназначение: Жилищна сграда – 6388,40 лева. 

5. Продажбата по т. 3 и т.4 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. 

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

купувача на имотите по т.3 и т.4. 
8 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на община 
„Марица“ , Общински съвет намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  20 
Против  0 
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 № 236 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

38950.57.110  и сграда с идент. 38950.57.110.1, построена в имота по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

 
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 поземлен имот № 

38950.57.110,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 6545,00 (шест хиляди петстотин четиридесет и пет) лева, 
без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя сумата от 6545,00 (шест хиляди петстотин четиридесет и пет) лева, без 
ДДС, по 5,00 лв/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 пазарната оценка на построената в 
имота сграда с идентификатор 38950.57.110.1, ЗП 87 кв.м., бр. етажи 2, 
предназначение: Жилищна сграда, изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 4959,00 (четири хиляди 
деветстотин петдесет и девет) лева и определя сумата от 4959,00 (четири хиляди 
деветстотин петдесет и девет) лева като цена за продажба на недвижимия имот, 
предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 11504,00 (единадесет 
хиляди петстотин и четири) лева.    

 3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.57.110 с площ от 1309 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. 
карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на 
Изп.директор на АГКК - София, местност "Манастира", ул. "29-та" при граници 
и съседи: ПИ № 38950.57.111; ПИ № 38950.57.85; ПИ № 38950.57.108; ПИ № 
38950.57.102; ПИ № 38950.57.109, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№ 3096/25.01.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, 
за сумата 6545,00 (шест хиляди петстотин четиридесет и пет) лева, без ДДС, по 
5,00 лв/кв.м, без ДДС. 



  

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 38950.57.110.1, застр. площ 87 кв.м., бр. 
етажи 2, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за 
частна общинска собственост № 3078/04.01.2018 г., надлежно вписан в Службата 
по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 4959,00 (четири хиляди деветстотин 
петдесет и девет) лева. 

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 11504,00 (единадесет 
хиляди петстотин и четири) лева.    

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.110 е 3714,90 лева, за сграда 
с идентификатор 38950.57.110.1, застр. площ 87 кв.м., бр. етажи 2, 
предназначение: Жилищна сграда – 4918,50 лева. 

5. Продажбата по т. 3 и т.4 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. 

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

купувача на имотите по т.3 и т.4. 
8. 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на община 

„Марица“ , Общински съвет намира решението за целесъобразно. 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  20 
Против  0 
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 № 237 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

38950.57.111,  сграда с идент. 38950.57.111.1 и 38950.57.111.2, построени в имота 
по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София. 

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 поземлен имот № 

38950.57.111,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 5010,00 (пет хиляди и десет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, 
без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 5010,00 
(пет хиляди и десет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/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 пазарната оценка на построените в 
имота: 

2.1. Сграда с идентификатор 38950.57.111.1, застр. площ 21 кв.м., брой етажи 
1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 609,00 (шестстотин  
и девет) лева  и определя сумата от 609,00 (шестстотин  и девет) лева като цена 
за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка. 

2.2. Сграда с идентификатор 38950.57.111.2, застр. площ 80 кв.м., брой етажи 
1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 2320,00 (две хиляди 
триста и двадесет) лева и определя сумата от 2320,00 (две хиляди триста и 
двадесет) лева като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

 Общата пазарна цена за земя и сгради е в размер на 7939,00 лева, (седем 
хиляди деветстотин тридесет и девет) лева.    



  

 3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № № 38950.57.111 е с площ от 1002 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. 
карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на 
Изп.директор на АГКК - София, местност "Манастира", ул. "29-та" при граници и 
съседи: ПИ № 38950.57.112; ПИ № 38950.57.157; ПИ № 38950.57.85; ПИ № 
38950.57.108; ПИ № 38950.57.110, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№ 3097/26.01.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, 
за сумата 5010,00 (пет хиляди и десет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС. 

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 38950.57.111.1, застр. площ 21 кв.м., брой етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за 
частна общинска собственост № 3097/26.01.2018 г., надлежно вписан в Службата 
по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 609,00 (шестстотин  и девет) лева.   

5. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 38950.57.111.2, застр. площ 80 кв.м., брой етажи 1, 
предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за 
частна общинска собственост № 3097/26.01.2018 г., надлежно вписан в Службата 
по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 2320,00 (две хиляди триста и двадесет) 
лева.   

Общата пазарна цена за земя и сгради е в размер на 7939,00 лева, (седем 
хиляди деветстотин тридесет и девет) лева.    

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.111 е 2843,70 лева, за сграда с 
идентификатор 38950.57.111.1, застр. площ 21 кв.м., брой етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване – 593,60 лева, за сграда 
38950.57.111.2, застр. площ 80 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна 
сграда – еднофамилна – 2261,40 лева. 

6. Продажбата по т. 3, т.4 и т.5 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. 

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

купувача на имотите по т. 3, т.4 и т.5. 
9. 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на община 

„Марица“ , Общински съвет намира решението за целесъобразно. 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  20 
Против  0 
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 № 238 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

38950.57.112  и сграда с идент. 38950.57.112.1, построена в имота по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

 
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 поземлен имот № 

38950.57.112,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 4235,00 (четири хиляди двеста тридесет и пет) лева, без ДДС, 
по 5,00 лв/кв.м., без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 4235,00 (четири хиляди двеста тридесет и пет) лева, без ДДС, по 5,00 
лв/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 пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 38950.57.112.1, ЗП 72 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Жилищна сграда, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер 2088,00 (две хиляди и  осемдесет и осем) лева и определя 
сумата от 2088,00 (две хиляди и  осемдесет и осем) лева като цена за продажба на 
недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената 
пазарна оценка. Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 6323,00 (шест 
хиляди триста двадесет и три) лева 

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.57.112 с площ от 847 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. 
карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на 
Изп.директор на АГКК - София, местност "Манастира", ул. "29-та" при граници 
и съседи: ПИ № 38950.57.113; ПИ № 38950.57.157; ПИ № 38950.57.85; ПИ № 
38950.57.111, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3098/26.01.2018 
г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 4235,00 
(четири хиляди двеста тридесет и пет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС. 

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 38950.57.112.1, застр. площ 72 кв.м., бр. 
етажи 1, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-



  

84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за 
частна общинска собственост № 3098/26.01.2018 г., надлежно вписан в Службата 
по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 2088,00 (две хиляди и  осемдесет и 
осем) лева.  

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 6323,00 (шест хиляди 
триста двадесет и три) лева. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.112 е 2403,80 лева, за сграда с 
идентификатор 38950.57.112.1, застр. площ 72 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Жилищна сграда – 2035,20 лева. 

5. Продажбата по т. 3 и т.4 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. 

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

купувача на имотите по т.3 и т.4. 
8 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на община 
„Марица“ , Общински съвет намира решението за целесъобразно 
 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  20 
Против  0 
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 № 239 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

38950.57.113  и сграда с идент. 38950.57.113.1, построена в имота по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

  
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 поземлен имот № 

38950.57.113,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 2775,00 (две хиляди седемстотин седемдесет и пет) лева, без 
ДДС, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 2775,00 (две хиляди седемстотин седемдесет и пет) лева, без ДДС, по 5,00 
лв/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 пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 38950.57.113.1, ЗП 59 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Жилищна сграда, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер 1682,00 (хиляда шестстотин осемдесет и два) лева и определя 
сумата от 1682,00 (хиляда шестстотин осемдесет и два) лева като цена за продажба 
на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената 
пазарна оценка.  

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 4457,00 (четири хиляди 
четиристотин петдесет и седем) лева.    

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 38950.57.113 с площ от 555 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и кад.регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК - София, 
местност "Манастира", ул. "29-та" при граници и съседи: : ПИ № 38950.57.112; ПИ 
№ 38950.57.114; ПИ № 38950.57.157; ПИ № 38950.57.85, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 3099/26.01.2018 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив, за сумата 2775,00 (две хиляди седемстотин седемдесет и 
пет)  лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС. 

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 38950.57.113.1, застр. площ 59 кв.м., бр. етажи 1, 



  

предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 
г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска 
собственост № 3099/26.01.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив,  за сумата 1682,00 (хиляда шестстотин осемдесет и два) лева. 

 Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 4457,00 (четири хиляди 
четиристотин петдесет и седем) лева.    

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.113 е 1575,10 лева, за сграда с 
идентификатор 38950.57.113.1, застр. площ 59 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Жилищна сграда – 1667,80 лева. 

5. Продажбата по т. 3 и т.4 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. 

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

купувача на имотите по т.3 и т.4. 
8 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на община 

„Марица“ , Общински съвет намира решението за целесъобразно. 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  20 
Против  0 
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 № 240 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

38950.57.114  и сграда с идент. 38950.57.114.1, построена в имота по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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 поземлен имот № 

38950.57.114,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 2210,00 (две хиляди двеста и десет) лева, без ДДС, по 5,00 
лв/кв.м., без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 
2210,00 (две хиляди двеста и десет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/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 пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 38950.57.114.1, ЗП 50 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Жилищна сграда, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер 1425,00 (хиляда четиристотин двадесет и пет) лева и определя 
сумата от 1425,00 (хиляда четиристотин двадесет и пет) лева като цена за продажба 
на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената 
пазарна оценка.  

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 3635,00 (три хиляди 
шестстотин тридесет и пет) лева.    

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 38950.57.114 с площ от 442 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и кад.регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК - София, 
местност "Манастира", ул. "29-та" при граници и съседи: ПИ № 38950.57.115; ПИ № 
38950.57.157; ПИ № 38950.57.85; ПИ № 38950.57.113, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 3100/26.01.2018 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив, за сумата 2210,00 (две хиляди двеста и десет) лева, без 
ДДС, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС. 

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 38950.57.114.1, застр. площ 50 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 
г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска 



  

собственост № 3100/26.01.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив,  за сумата 1425,00 (хиляда четиристотин двадесет и пет) лева. 

 Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 3635,00 (три хиляди 
шестстотин тридесет и пет) лева.    

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.114 е 1254,40 лева, за сграда с 
идентификатор 38950.57.114.1, застр. площ 50 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Жилищна сграда – 1413,40 лева. 

5. Продажбата по т. 3 и т.4 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. 

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

купувача на имотите по т.3 и т.4. 
8 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на община 
„Марица“ , Общински съвет намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  20 
Против  0 
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 № 241 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
38950.57.115,  сграда с идент. 38950.57.115.1 и 38950.57.115.2, построени в имота 
по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София.  

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 поземлен имот 

№ 38950.57.115,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив в размер на 3435 (три хиляди четиристотин тридесет и пет) 
лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от 
ЗОС и определя сумата от 3435 (три хиляди четиристотин тридесет и пет) 
лева, без ДДС, по 5,00 лв/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 пазарната оценка на построените в 
имота: 

2.1. Сграда с идентификатор 38950.57.115.1, застр. площ 21 кв.м., брой 
етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, изготвена от 
лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в 336,00 (триста 
тридесет и шест) лева  и определя сумата от 336,00 (триста тридесет и шест) 
лева като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз 
основа на горепосочената пазарна оценка. 

2.2. Сграда с идентификатор 38950.57.115.2, застр. площ 86 кв.м., брой 
етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, изготвена от 
лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 
1376,00 (хиляда триста седемдесет и шест) лева и определя сумата от 1376,00 
(хиляда триста седемдесет и шест) лева като цена за продажба на недвижимия 
имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

 Общата пазарна цена за земя и сгради е в размер на 5147,00 лева, (пет 
хиляди сто четиридесет и седем)  лева.    

 3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № № 38950.57.115 с площ от 687 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кад. карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на 
Изп.директор на АГКК - София, местност "Манастира", ул. "29-та" при 
граници и съседи: ПИ № 38950.57.116; ПИ № 38950.57.85; ПИ № 
38950.57.157; ПИ № 38950.57.114, актуван с Акт за частна общинска 



  

собственост № 3101/29.01.2018 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив, за сумата 3435 (три хиляди четиристотин тридесет 
и пет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС. 

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 38950.57.115.1, застр. площ 21 кв.м., брой 
етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за 
частна общинска собственост № 3101/29.01.2018 г., надлежно вписан в 
Службата по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 336,00 (триста тридесет и 
шест) лева  .   

5. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 38950.57.115.2, застр. площ 86 кв.м., брой 
етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за 
частна общинска собственост № 3101/29.01.2018 г., надлежно вписан в 
Службата по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 1376,00 (хиляда триста 
седемдесет и шест) лева.   

Общата пазарна цена за земя и сгради е в размер на 5147,00 лева, (пет 
хиляди сто четиридесет и седем)  лева.       

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.115 е 1949,70 лева, за 
сграда с идентификатор 38950.57.115.1, застр. площ 21 кв.м., брой етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване – 327,00 лева, за сграда 
38950.57.115.2, застр. площ 86 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид 
сграда за обитаване -1339,30 лева. 

6. Продажбата по т. 3, т.4 и т.5 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. 

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

купувача на имотите по т. 3, т.4 и т.5. 
9. 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на община 

„Марица“ , Общински съвет намира решението за целесъобразно. 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  20 
Против  0 
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 № 242 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

38950.57.116  и сграда с идент. 38950.57.116.1, построена в имота по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

  
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 поземлен имот № 

38950.57.116,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 2520,00 (две хиляди петстотин и двадесет) лева, без ДДС, 
по 5,00 лв/кв.м., без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 2520,00 (две хиляди петстотин и двадесет) лева, без ДДС, по 5,00 
лв/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 пазарната оценка на построената в 
имота сграда с идентификатор 38950.57.116.1, ЗП 23 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване, изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 460,00 (четиристотин 
и шестдесет) лева и определя сумата от 460,00 (четиристотин и шестдесет) лева 
като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа 
на горепосочената пазарна оценка.  

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 2980,00 (две хиляди 
деветстотин и осемдесет) лева.    

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.57.116 с площ от 504 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. 
карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на 
Изп.директор на АГКК - София, местност "Манастира", ул. "29-та" при граници 
и съседи: ПИ № 38950.57.117; ПИ № 38950.57.85; ПИ № 38950.57.157; ПИ № 
38950.57.115, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3113/31.01.2018 
г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 2520,00 
(две хиляди петстотин и двадесет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС. 

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 38950.57.116.1, застр. площ 23 кв.м., бр. 
етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за 



  

частна общинска собственост № 3113/31.01.2018 г., надлежно вписан в Службата 
по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 460,00 (четиристотин и шестдесет) лева. 

 Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 2980,00 (две хиляди 
деветстотин и осемдесет) лева.    

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.116 е 1430,40 лева, за сграда 
с идентификатор 38950.57.116.1, застр. площ 23 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване – 410,30 лева. 

5. Продажбата по т. 3 и т.4 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. 

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

купувача на имотите по т.3 и т.4. 
8 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на община 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  20 
Против  0 
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 № 243 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
38950.57.117  и сграда с идент. 38950.57.117.1, построена в имота по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

 
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 поземлен имот № 

38950.57.117,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 2655,00 (две хиляди шестстотин петдесет и пет) лева, без ДДС, 
по 5,00 лв/кв.м., без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 2655,00 (две хиляди шестстотин петдесет и пет) лева, без ДДС, по 5,00 
лв/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 пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 38950.57.117.1, ЗП 31 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Жилищна сграда - еднофамилна, изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 899,00 (осемстотин деветдесет и 
девет) лева и определя сумата от 899,00 (осемстотин деветдесет и девет) лева като 
цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка.  

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 3554,00 (три хиляди 
петстотин петдесет и четири) лева.    

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 38950.57.117 с площ от 531 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и 
кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на 
АГКК - София, местност "Манастира", ул. "29-та" при граници и съседи: ПИ № 
38950.57.118, ПИ № 38950.57.85, ПИ № 38950.57.157, ПИ № 38950.57.116, актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 3077/04.01.2018 г., надлежно вписан в 
Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 2655,00 (две хиляди шестстотин 
петдесет и пет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС. 

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 38950.57.117.1, застр. площ 31 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна по кадастралната карта и 



  

кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за 
частна общинска собственост № 3077/04.01.2018 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 899,00 (осемстотин деветдесет и девет)  лева. 

 Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 3554,00 (три хиляди 
петстотин петдесет и четири) лева.    

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.117 е 1507,000 лева, за сграда 
с идентификатор 38950.57.117.1, застр. площ 31 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Жилищна сграда – еднофамилна - 876,30 лева. 

 5. Продажбата по т. 3 и т.4 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. 

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

купувача на имотите по т.3 и т.4. 
8. 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на община 

„Марица“ , Общински съвет намира решението за целесъобразно. 
 
  

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  20 
Против  0 
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 № 244 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

38950.57.118  и сграда с идент. 38950.57.118.1, построена в имота по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

 
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 поземлен имот № 
38950.57.118,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 2655,00 (две хиляди шестстотин петдесет и пет) лева, без 
ДДС, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя сумата от 2655,00 (две хиляди шестстотин петдесет и пет) лева, без 
ДДС, по 5,00 лв/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 пазарната оценка на построената в 
имота сграда с идентификатор 38950.57.118.1, ЗП 38 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 1083,00 (хиляда 
осемдесет и три) лева и определя сумата от 1083,00 (хиляда осемдесет и три)  
лева като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз 
основа на горепосочената пазарна оценка.  

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 3738,00 (три хиляди 
седемстотин тридесет и осем)  лева.    

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.57.118 с площ от 531 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. 
карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на 
Изп.директор на АГКК - София, местност "Манастира", ул. "29-та" при граници 
и съседи: ПИ № 38950.57.119; ПИ № 38950.57.85; ПИ № 38950.57.157; ПИ № 
38950.57.117, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3102/29.01.2018 
г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 2655,00 
(две хиляди шестстотин петдесет и пет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС. 

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 38950.57.118.1, застр. площ 38 кв.м., бр. 



  

етажи 1, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за 
частна общинска собственост № 3102/29.01.2018 г., надлежно вписан в Службата 
по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 1083,00 (хиляда осемдесет и три) лева. 

 Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер 3738,00 (три хиляди 
седемстотин тридесет и осем) лева.    

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.118 е 1507,00 лева, за сграда 
с идентификатор 38950.57.118.1, застр. площ 38 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна – 1074,20 лева. 

5. Продажбата по т. 3 и т.4 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. 

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

купувача на имотите по т.3 и т.4. 
8. 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на община 

„Марица“ , Общински съвет намира решението за целесъобразно. 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  20 
Против  0 
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 № 245 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
      ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
38950.57.122  и сграда с идент. 38950.57.122.1, построена в имота по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 
 
       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 поземлен имот № 
38950.57.122,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 4450,00 (четири хиляди четиристотин и петдесет) лева, без 
ДДС, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 4450,00 (четири хиляди четиристотин и петдесет) лева, без ДДС, по 5,00 
лв/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 пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 38950.57.122.1, ЗП 71 кв.м., бр. етажи 2, предназначение: 
Жилищна сграда - еднофамилна, изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 4047,00 (четири хиляди и 
четиридесет и седем) лева и определя сумата от 4047,00 (четири хиляди и 
четиридесет и седем)   лева като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 8497,00 (осем хиляди 
четиристотин деветдесет и седем)  лева.    

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 38950.57.122 с площ от 890 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и 
кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на 
АГКК - София, местност "Манастира", ул. "29-та" при граници и съседи: ПИ № 
38950.502.987; ПИ № 38950.502.988; ПИ № 38950.57.123; ПИ № 38950.57.85; ПИ № 
38950.502.9029, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3103/29.01.2018 
г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 4450,00 
(четири хиляди четиристотин и петдесет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС. 



  

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 38950.57.122.1, застр. площ 71 кв.м., бр. етажи 
2, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за 
частна общинска собственост № 3103/29.01.2018 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 4047,00 (четири хиляди и четиридесет и 
седем) лева. 

 Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер 8497,00 (осем хиляди 
четиристотин деветдесет и седем) лева.    

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.122 е 2525,80 лева, за сграда 
с идентификатор 38950.57.122.1, застр. площ 71 кв.м., бр. етажи 2, предназначение: 
Жилищна сграда – еднофамилна - 4014,00 лева. 
 5. Продажбата по т. 3 и т.4 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. 

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

купувача на имотите по т.3 и т.4. 
8. 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на община 
„Марица“ , Общински съвет намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  20 
Против  0 
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 № 246 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
      ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
38950.57.123  и сграда с идент. 38950.57.123.1, построена в имота по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 
 

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 поземлен имот № 
38950.57.123,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 6710,00 (шест хиляди седемстотин и десет) лева, без ДДС, по 
5,00 лв/кв.м., без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата 
от 6710,00 (шест хиляди седемстотин и десет)  лева, без ДДС, по 5,00 лв/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 пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 38950.57.123.1, ЗП 94 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Жилищна сграда - еднофамилна, изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 1598,00 (хиляда петстотин 
деветдесет и осем) лева и определя сумата от 1598,00 (хиляда петстотин деветдесет 
и осем) лева като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане 
въз основа на горепосочената пазарна оценка.  
Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 8308,00 (осем хиляди триста и 
осем)  лева.    
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 38950.57.123 е с площ от 1342 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и 
кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на 
АГКК - София, местност "Манастира", ул. "29-та" при граници и съседи: ПИ № 
38950.502.988; ПИ № 38950.502.989; ПИ № 38950.502.990; ПИ № 38950.57.124; ПИ 
№ 38950.57.85; ПИ № 38950.57.122, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№ 3071/24.11.2017 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за 
сумата 6710,00 (шест хиляди седемстотин и десет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м., 
без ДДС. 



  

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 38950.57.123.1, застр. площ 94 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за 
частна общинска собственост № 3071/24.11.2017 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 1598,00 (хиляда петстотин деветдесет и осем)  
лева. 
 Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер 8308,00 (осем хиляди триста и 
осем)   лева.    
Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.123 е 3808,60 лева, за сграда с 
идентификатор 38950.57.123.1, застр. площ 94 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Жилищна сграда – еднофамилна – 1478,30 лева. 
 5. Продажбата по т. 3 и т.4 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. 
6. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
7. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 
купувача на имотите по т.3 и т.4. 
8. 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на община 
„Марица“ , Общински съвет намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  20 
Против  0 
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 № 247 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

ОТНОСНО:  Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
38950.57.124,  сграда с идент. 38950.57.124.1 и 38950.57.124.2, построени в имота по 
кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София. 

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 поземлен имот № 
38950.57.124,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 3670,00 (три хиляди шестстотин и седемдесет) лева, без ДДС, 
по 5,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 3670,00 (три хиляди шестстотин и седемдесет) лева, без ДДС, по 5,00 
лв/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 пазарната оценка на построените в имота: 
2.1. Сграда с идентификатор 38950.57.124.1, застр. площ 39 кв.м., брой етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване, изготвена от лицензиран оценител 
на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 624,00 (шестстотин двадевет и 
четири) лева  и определя сумата от 624,00 (шестстотин двадевет и четири) лева като 
цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка. 
2.2. Сграда с идентификатор 38950.57.124.2, застр. площ 52 кв.м., брой етажи 1, 
предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 1248,00 (хиляда двеста 
четиридесет и осем) лева и определя сумата от 1248,00 (хиляда двеста четиридесет 
и осем) лева като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане 
въз основа на горепосочената пазарна оценка. 
 Общата пазарна цена за земя и сгради е в размер на 5542,00 лева, (пет хиляди 
петстотин четиридесет и два) лева.    
 3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № № 38950.57.124 с площ от 734 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и 
кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на 
АГКК - София, местност "Манастира", ул. "29-та" при граници и съседи: ПИ № 
38950.502.990; ПИ № 38950.57.991; ПИ № 38950.57.126; ПИ № 38950.57.85; ПИ № 
38950.57.123, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3073/24.11.2017 г., 



  

надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 3670,00 (три 
хиляди шестстотин и седемдесет)  лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 38950.57.124.1, застр. площ 39 кв.м., брой етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за 
частна общинска собственост № 3073/24.11.2017 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 624,00 (шестстотин двадевет и четири) лева.   
5. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 38950.57.124.2, застр. площ 52 кв.м., брой етажи 1, 
предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за 
частна общинска собственост № 3073/24.11.2017 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 1248,00 (хиляда двеста четиридесет и осем) 
лева.   
Общата пазарна цена за земя и сгради е в размер на 5542,00 лева, (пет хиляди 
петстотин четиридесет и два) лева.    
Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.124 е 2083,10 лева, за сграда с 
идентификатор 38950.57.124.1, застр. площ 39 кв.м., брой етажи 1, предназначение: 
Друг вид сграда за обитаване – 607,40 лева, за сграда 38950.57.124.2, застр. площ 52 
кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна – 1222,90 
лева. 
 6. Продажбата по т. 3, т.4 и т.5 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. 
7. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
8. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 
купувача на имотите по т. 3, т.4 и т.5. 
9. 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на община „Марица“ , 
Общински съвет намира решението за целесъобразно. 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  20 
Против  0 
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 № 248 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
         ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
38950.57.125  и сграда с идент. 38950.57.125.1, построена в имота по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 
 

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 поземлен имот № 
38950.57.125,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 1970,00 (хиляда деветстотин и седемдесет) лева, без ДДС, по 
5,00 лв/кв.м., без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата 
от 1970,00 (хиляда деветстотин и седемдесет)  лева, без ДДС, по 5,00 лв/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 пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 38950.57.125.1, ЗП 28 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Друг вид сграда за обитаване, изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 812,00 (осемстотин и дванадесет) 
лева и определя сумата от 812,00 (осемстотин и дванадесет)  лева като цена за 
продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка.  

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 2782,00 (две хиляди 
седемстотин и осемдесет и два) лева.    

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 38950.57.125 с площ от 394 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и 
кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на 
АГКК - София, местност "Манастира", ул. "29-та" при граници и съседи: ПИ № 
38950.57.126; ПИ № 38950.57.127; ПИ № 38950.57.85, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 3114/31.01.2018 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив, за сумата 1970,00 (хиляда деветстотин и седемдесет) 
лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС. 

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 38950.57.125.1, застр. площ 28 кв.м., бр. етажи 
1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за 



  

частна общинска собственост № 3114/31.01.2018 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 812,00 (осемстотин и дванадесет) лева. 

 Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер 2782,00 (две хиляди 
седемстотин и осемдесет и два) лева.    

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.125 е 1118,20 лева, за сграда 
с идентификатор 38950.57.125.1, застр. площ 28 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Друг вид сграда за обитаване – 791,50 лева. 
 5. Продажбата по т. 3 и т.4 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. 

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

купувача на имотите по т.3 и т.4. 
8. 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на община 
„Марица“ , Общински съвет намира решението за целесъобразно. 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 
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Присъствали  22 
Гласували  22 
За  20 
Против  0 
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 № 249 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО:  Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

38950.57.126,  сграда с идент. 38950.57.126.1 и 38950.57.126.2, построени в имота по 
кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София. 

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 поземлен имот № 
38950.57.126,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 4575,00 (четири хиляди петстотин седемдесет и пет) лева, без 
ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 4575,00 (четири хиляди петстотин седемдесет и пет) лева, без ДДС, по 
5,00 лв/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 пазарната оценка на построените в имота: 
2.1. Сграда с идентификатор 38950.57.126.1, застр. площ 79 кв.м., брой етажи 2, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване, изготвена от лицензиран оценител 
на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 2520,00 (две хиляди петстотин и 
двадевет) лева  и определя сумата от 2520,00 (две хиляди петстотин и двадевет) лева 
като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка. 
2.2. Сграда с идентификатор 38950.57.126.2, застр. площ 20 кв.м., брой етажи 1, 
предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 320,00 (триста и 
двадесет) лева и определя сумата от 320,00 (триста и двадесет) лева като цена за 
продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка. 
 Общата пазарна цена за земя и сгради е в размер на 7423,00 лева, (седем хиляди 
четиристотин двадесет и три)  лева.    
 3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № № 38950.57.126 е с площ от 915 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и 
кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на 
АГКК - София, местност "Манастира", ул. "29-та" при граници и съседи: ПИ № 
38950.502.991; ПИ № 38950.502.909; ПИ № 38950.57.127; ПИ № 38950.57.125; ПИ 
№ 38950.58.85; ПИ № 38950.57.124, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№ 3165/15.05.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за 



  

сумата 4575,00 (четири хиляди петстотин седемдесет и пет) лева, без ДДС, по 5,00 
лв/кв.м, без ДДС. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 38950.57.126.1, застр. площ 79 кв.м., брой етажи 2, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за 
частна общинска собственост № 3165/15.05.2018 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 2520,00 (две хиляди петстотин и двадевет) 
лева.   
5. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 38950.57.126.2, застр. площ 20 кв.м., брой етажи 1, 
предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за 
частна общинска собственост № 3165/15.05.2018 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 320,00 (триста и двадесет)  лева.   
Общата пазарна цена за земя и сгради е в размер на 7423,00 лева, (седем хиляди 
четиристотин двадесет и три) лева.    
Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.126 е 2596,80 лева, за сграда с 
идентификатор 38950.57.126.1, застр. площ 79 кв.м., брой етажи 2, предназначение: 
Друг вид сграда за обитаване – 2484,70 лева, за сграда 38950.57.126.2, застр. площ 
20 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна – 314,50 
лева. 
 6. Продажбата по т. 3, т.4 и т.5 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. 
7. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
8. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 
купувача на имотите по т. 3, т.4 и т.5. 
9. 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на община 
„Марица“ , Общински съвет намира решението за целесъобразно. 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 
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Гласували  22 
За  20 
Против  0 
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 № 250 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

ОТНОСНО:  Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
38950.57.127  и сграда с идент. 38950.57.127.1, построена в имота по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

 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 поземлен имот № 
38950.57.127,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 4625,00 (четири хиляди шестстотин  двадесет и пет) лева, без 
ДДС, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 4625,00 (четири хиляди шестстотин  двадесет и пет)  лева, без ДДС, по 
5,00 лв/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 пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 38950.57.127.1, със ЗП 70 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 1995,00 (хиляда 
деветстотин деветдесет и пет) лева и определя сумата от 1995,00 (хиляда 
деветстотин деветдесет и пет) лева като цена за продажба на недвижимия имот, 
предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 6620,00 (шест хиляди 
шестстотин и двадесет) лева.    

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 38950.57.127 с площ 925 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и 
кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на 
АГКК - София, местност "Манастира", ул. "29-та" при граници и съседи: ПИ № 
38950.57.126, ПИ № 38950.502.909, ПИ № 38950.502.910, ПИ № 38950.57.128, ПИ 
№ 38950.57.85, ПИ № 38950.57.125, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№ 3079/04.01.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за 
сумата 4625,00 (четири хиляди шестстотин  двадесет и пет)  лева, без ДДС, по 5,00 
лв/кв.м., без ДДС. 

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 38950.57.127.1, със ЗП 70 кв.м., бр. етажи 1, 



  

предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за 
частна общинска собственост № 3079/04.01.2018 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 1995,00 (хиляда деветстотин деветдесет и пет)  
лева. 

 Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер 6620,00 (шест хиляди шестстотин 
и двадесет)  лева.    

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.127 е 2625,20 лева, за сграда с 
идентификатор 38950.57.127.1, застр. площ 70 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Жилищна сграда - еднофамилна – 1978,70 лева. 

 5. Продажбата по т. 3 и т.4 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. 

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

7. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 
купувача на имотите по т.3 и т.4. 

8. 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на община 
„Марица“ , Общински съвет намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  20 
Против  0 
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 № 251 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО:  Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 

38950.62.639  и построените в имота сграда с идент. 38950.62.639.1 и сграда с идент. 
62.639.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София. 

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 поземлен имот № 
38950.62.639 с площ 807 кв.м.,  изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 4035,00 (четири хиляди тридесет 
и пет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от 
ЗОС и определя сумата от 4035,00 (четири хиляди тридесет и пет) лева, без ДДС, по 
5,00 лв/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 пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 38950.62.639.1, ЗП 85 кв.м., бр. етажи 2, предназначение: 
Друг вид сграда за обитаване, изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 4845,00 (четири хиляди осемстотин 
четиридесет и пет) лева и определя сумата от 4845,00 (четири хиляди осемстотин 
четиридесет и пет)  лева като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

3. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 38950.62.639.2, ЗП 92 кв.м., бр. етажи 2, предназначение: 
Друг вид сграда за обитаване, изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 5244,00 (пет хиляди двеста 
четиридесет и четири) лева и определя сумата от 5244,00 (пет хиляди двеста 
четиридесет и четири)  лева като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

Общата пазарна цена за земя и сгради е в размер на 14124,00 лева, (четиринадесет 
хиляди сто двадесет и четири) лева.  

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на:  

4.1. Сграда с идент. 38950.62.639.1, застр. площ 85 кв.м., брой етажи 2, 



  

предназначение Друг вид сграда за обитаване за сумата 4845,00 (четири хиляди 
осемстотин четиридесет и пет) лева и ½ ид.части от ПИ № 38950.62.639 с площ от 
807 кв.м., с трайно предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване 
(до 10м)"  по кад. карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК - София, местност "Манастира", ул. "37-
ма" № 4, при граници и съседи: ПИ № 38950.502.9029; ПИ № 38950.62.643; ПИ № 
38950.62.640; ПИ № 38950.62.638; ПИ № 38950.62.642 за сумата 2017,50 (две 
хиляди и седемнадесет лева и 50 ст.) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС.  

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 6862,50 лева, (шест хиляди 
осемстотин шестдесет и два лева и 50 ст.) лева.    

 4.2. Сграда с идент. 38950.62.639.2, застр. площ  92 кв.м., брой етажи 2, 
предназначение Друг вид сграда за обитаване за сумата 5244,00 (пет хиляди двеста 
четиридесет и четири)   лева и ½ ид.части от ПИ № 38950.62.639 с площ от 807 
кв.м., с трайно предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 
10м)"  по кад. карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. 
на Изп.директор на АГКК - София, местност "Манастира", ул. "37-ма" № 4, при 
граници и съседи: ПИ № 38950.502.9029; ПИ № 38950.62.643; ПИ № 38950.62.640; 
ПИ № 38950.62.638; ПИ № 38950.62.642 за сумата 2017,50 (две хиляди и 
седемнадесет лева и 50 ст.) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС.  

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 7261,50 лева, (седем хиляди 
двеста шестдесет и един лева и 50 ст.) лева.    

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.62.639 е 2290,30 лева, за сграда с 
идентификатор 38950.62.639.1, застр. площ 85 кв.м., бр. етажи 2, предназначение 
Друг вид сграда за обитаване – 4805,40 лева, за сграда с идентификатор 
38950.62.639.2, застр. площ 92 кв.м., бр. етажи 2, предназначение Друг вид сграда за 
обитаване – 3696,50 лв. 

 5. Продажбата по т. 3 и т.4 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. 

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

7. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 
купувача на имотите по т.3 и т.4. 

8. 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на община 
„Марица“, Общински съвет намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
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Присъствали  22 
Гласували  22 
За  20 
Против  0 
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О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 

Р Е Ш Е Н И Е № 252 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО:  Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

38950.62.636  и сграда с идент. 38950.62.636.1, построена в имота по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

  
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 поземлен имот № 

38950.62.636,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 2370,00 (две хиляди триста и седемдесет) лева, без ДДС, по 5,00 
лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 
2370,00 (две хиляди триста и седемдесет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/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 пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 38950.62.636.1, ЗП 87 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Друг вид сграда за обитаване, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-
21” АД, гр. Пловдив в размер 1740,00 (хиляда седемстотин и четиридесет) лева и 
определя сумата от 1740,00 (хиляда седемстотин и четиридесет)  лева като цена за 
продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка.  

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 4110,00 лева, (четири хиляди 
сто и десет) лева. 

 3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 38950.62.636 с площ от 474 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и кад.регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК - София, 
местност "Манастира", ул. "37-ма" № 4, при граници и съседи: ПИ № 38950.502.664; 
ПИ № 38950.62.637; ПИ № 38950.62.642; ПИ № 38950.62.635; ПИ № 38950.502.667, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 3115/31.01.2018 г., надлежно 
вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 2370,00 (две хиляди 
триста и седемдесет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС. 

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 38950.62.636.1, застр. площ 87 кв.м., брой етажи 1, 



  

предназначение Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 
г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска 
собственост № 3115/31.01.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив,  за сумата 1740,00 (хиляда седемстотин и четиридесет)  лева.  

   Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 4110,00 лева, (четири 
хиляди сто и десет) лева. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.62.636 е 1345,20 лева, за сграда с 
идентификатор 38950.62.636.1, застр. площ 87 кв.м., бр. етажи 1, предназначение 
Друг вид сграда за обитаване – 1663,90 лева. 

5. Продажбата по т. 3 и т.4 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. 

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

купувача на имотите по т.3 и т.4. 
8 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на община 

„Марица“ , Общински съвет намира решението за целесъобразно. 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  20 
Против  0 
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 № 253 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
 
     ОТНОСНО:  Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
38950.62.637  и сграда с идент. 38950.62.637.1, построена в имота по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 
 

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 поземлен имот № 
38950.62.637,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 2965,00 (две хиляди деветстотин шестдесет и пет) лева, без 
ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 2965,00 (две хиляди деветстотин шестдесет и пет) лева, без ДДС, по 5,00 
лв/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 пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 38950.62.637.1, ЗП 97 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Друг вид сграда за обитаване, изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 2765,00 (две хиляди седемстотин 
шестдесет и пет) лева и определя сумата от 2765,00 (две хиляди седемстотин 
шестдесет и пет) лева като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  
Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 5730,00 лева, (пет хиляди 
седемстотин и тридесет) лева.    
 3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 38950.62.637 с площ от 593 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и 
кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на 
АГКК - София, местност "Манастира", ул. "37-ма" № 4, при граници и съседи: ПИ 
№ 38950.502.9029; ПИ № 38950.62.642; ПИ № 38950.62.636; ПИ № 38950.502.664, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 3104/29.01.2018 г., надлежно 
вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 2965,00 (две хиляди 
деветстотин шестдесет и пет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 38950.62.637.1, застр. площ 97 кв.м., брой етажи 1, 
предназначение Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за 



  

частна общинска собственост № 3072/24.11.2017 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 2765,00 (две хиляди седемстотин шестдесет и 
пет) лева.  
   Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 5730,00 лева, (пет хиляди 
седемстотин и тридесет) лева.    
Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.62.637 е 1682,90 лева, за сграда с 
идентификатор 38950.62.637.1, застр. площ 97 кв.м., бр. етажи 1, предназначение 
Друг вид сграда за обитаване – 2741,90 лева. 
 5. Продажбата по т. 3 и т.4 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. 
6. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
7. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 
купувача на имотите по т.3 и т.4. 
8 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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на община 
„Марица“ , Общински съвет намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 
/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  20 
Против  0 
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 № 254 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на 
поземлен имот № 78080.145.1 - публична общинска собственост по Кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК. 

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

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

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

- Поземлен имот с идентификатор  № 78080.145.1 с обща площ от 0.158 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Пасище“ в местността „Ганеви брести“, при граници и съседи: ПИ № 78080.145.2; 
ПИ № 78080.501.1171 и ПИ № 78080.140.92 - публична общинска собственост по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за общинска собственост № 3140 от 
12.03.2018 г. 

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура по промяна 
на начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен имот в 
съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и отразяване на промяната по реда на Наредба № 
РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от 
министъра на регионалното развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13 
Януари 2017г.) 

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила и изпълнение на решението по т. ІІ. да започне 
процедура по отразяване на промяната по реда на Закона за общинската собственост.  



  

  
 

МОТИВИ: Гореописаният имот е малък по квадратура и неравен, поради 
което не се ползва от населението за паша. Ето защо,Общински съвет намира 
решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 255 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот № 87669.1.21, образуван от поземлен имот с 
идентификатор  №  87669.1.15 - публична общинска собственост по Кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК. 

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

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

начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се промени от 
„Пасище” в „Изоставена орна земя” на общински поземлен имот, както следва: 
- Поземлен имот № 87669.1.21, образуван от поземлен имот с идентификатор                      
№  87669.1.15 с обща площ от 30.000 дка, с трайно предназначение „Земеделска 
територия” и с начин на трайно ползване „Пасище“ в местността „Кара дере“, при 
граници и съседи: ПИ № 87669.1.8; 87669.1.6; 87669.1.20 и 87669.1.4 - публична 
общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно 
поле, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-63 от 
19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за общинска 
собственост № 3095 от 22.01.2018 г. 

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура по 
промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен имот 
в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и отразяване на промяната по реда на Наредба № 
РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от 
министъра на регионалното развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13 
Януари 2017г.) 
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила и изпълнение на решението по т. ІІ. да започне 
процедура по отразяване на промяната по реда на Закона за общинската 
собственост.  



  

  
 

МОТИВИ: Гореописаният имот представлява терен без плътна тревна 
покривка, с дупки и неравности, неподдържан и необработен, обрасъл със 
саморасли, бурени и тръни и не се използва от населението на селото за паша на 
селскостопански животни. Целесъобразно е с цел ефективното му и ефикасно 
използване по предназначение да се промени начина му на трайно ползване от 
„Пасище” в „Изоставена орна земя”. Ето защо, Общински съвет намира решението 
за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 256 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Включване на полските пътища и напоителни канали – 

публична общинска собственост на Община „Марица“ в масиви за ползване за 
сключени споразумения/разпределения за стопанската 2018/2019 година. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  
 
След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив  не дава съгласие за включване 

на полски пътища и напоителни канали – публична общинска собственост на Община 
„Марица“ в заповедта на директора на Областна дирекция „Земеделие“-Пловдив по                
чл. 37 в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за 
разпределение на масивите за ползване в землищата от територията на общината и в 
масивите за ползване за сключени споразумения/разпределения за стопанската 
2018/2019 година. 

     
МОТИВИ: Полските пътища и напоителни канали са публична общинска 

собственост, част от изградената и в по-голямата си част действаща 
инфраструктура на Община „Марица“, което прави нецелесъобразно използването 
им като обработваема земеделска земя. Целесъобразно е използването им по 
предназначение. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 257 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за имот 

03839.33.23, м.»Пръднев кладенец», с.Бенковски за продължение и изграждане на 
обект: «Обслужващ път по следите на път с идентификатор 78080.27.73 
с.Царацово». 
 

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

След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП - 

Парцеларен план за довеждащ път и техническа инфраструктура за имот с 
идентификатор за имот 03839.33.23, м.»Пръднев кладенец», с.Бенковски за 
продължение и изграждане на обект: «Обслужващ път по следите на път с 
идентификатор 78080.27.73 с.Царацово»,  съгласно чл.108, ал.5, чл.110, 
ал.1,т.2 и т.5 от ЗУТ. 

 
2.Одобрява приложеното планово-техническо задание за изготвянето на ПУП – 

Парцеларен план . 
3. Възлага на Кмета на Община „Марица” да извърши необходимите действия, 

съгласно ЗУТ по изпълнение на настоящето решение. 
4.След приемането му от ОЕСУТ, изготвеният проект за ПУП-ПП да се внесе за 

разглеждане от Общински съвет 
5.Настоящето решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от Закона за 

устройство на територията. 
 
МОТИВИ: С цел осигуряване на транспортен достъп до имот 03839.33.37, 

м.“Пръднев кладенец“, с.Бенковски, както и подобряване на инфраструктурата в 
региона, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 258 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение от „РОУД - 2008“ ЕООД за изменение  на Общ 

устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна 
единица 423-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона), за 
осъществяване на инвестиционно намерение в поземлен имот с идентификатор 
№ 66915.17.118 в м.”Када пара“ по кадастралната карта на с.Войводиново. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 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 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 423-Смф (смесена 
многофункционална структурна единица/зона), включващо поземлени имоти с 
идентификатори част от № 11845.11.28-държавно собственост, околовръстен 
път на гр.Пловдив, част от № 11845.11.30-общински отводнителен канал, част 
от № 11845.12.45-общински полски път по кадастралната карта на 
с.Войводиново, поземлени имоти с идентификатори част от № 66915.17.91-
държавно собственост, околовръстен път на гр.Пловдив, част от № 
66915.17.90-общински отводнителен канал, част от № 66915.17.89-общински 
полски път и поземлен имот № 66915.17.118-частен имот, за който са отредени 
УПИ І-17.118-обслужваща и складова дейност - логистичен център за 
приемане, предаване и преразпределение на куриерски пратки и УПИ ІІ-
17.118-обслужваща и складова дейност - логистичен център за приемане, 
предаване и преразпределение на куриерски пратки, одобрени със заповед № 
РД-09-1180 от 16.12.2009год. на кмета на община „Марица“ и утвърдена 
площадка за проектиране с Решение № 9, т.30 от 14 август 2009 год. на 
Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при ОД „Земеделие и гори“ гр.Пловдив, 
без да е променено предназначението на имота, съгласно приложената скица-
предложение за изменение на ОУП. 

  Одобрява приложеното техническо задание за изменение на ОУП. 
Възлага на „РОУД - 2008“ ЕООД да извършат последващи действия по 

изменение на ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи 
за прилагане на същия.  

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.  

Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС.  

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.  

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 259 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Одобряване на ПУП - Парцеларен план за елемент на техническата 
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, за смяна 
предназначението на част от общински имот 61412.21.6 /новообразуван 21.210/ и 
част от общински имот 61412.21.7 /новообразуван 21.212/м. „Кривата нива“ 
с.Радиново за обект: „Транспорт“. 
 
ОСНОВАНИЕ:  чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във вр. с чл. 109 , чл.110, ал.1, т.5 от 
ЗУТ. и чл. 129, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ.  
 

   След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
Одобрява представения ПУП - Парцеларен план, за елемент на техническата 

инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, за смяна 
предназначението на част от общински имот 61412.21.6 /новообразуван 21.210/ и 
част от общински имот 61412.21.7 /новообразуван 21.212/м. „Кривата нива“ 
с.Радиново за обект: „Транспорт“. 

 
МОТИВИ: Във връзка с промяна предназначението на  част от общински имот   
61412.21.6 /новообразуван 21.210/ и част от общински имот 61412.21.7 
/новообразуван 21.212/м. „Кривата нива“ с.Радиново за обект: „Транспорт“, 
Общински съвет намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

   
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 260 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) на 

трасе на кабелна линия НН от разпределителна уредба ниско напреьение на МТП 
№ 5 до ново стандартизирано електромерно табло ТЕПО, монтирано пред ПИ № 
47113.23.21. местност „Черните места“, по кадастралната карта на с.Манолско 
конаре, община „Марица“, област Пловдив, по следата на вариант единствен, 
нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.Съгласно чл.128, ал.1 от ЗУТ 
парцеланият план е обявен в бр.38/08.05.2018г. на Държавен вестник.В 
едномесечния срок от обнародването му в Държавен вестник не са постъпили 
писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробния 
устройствен план. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129(1) от ЗУТ, във    
връзка с Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи  

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Одобрява проект за Подробен устройствен план ПУП – Парцеларен план (ПП) 

на трасе на кабелна линия НН от разпределителна уредба ниско напрежение на 
МТП № 5 до ново стандартизирано електромерно табло ТЕПО, монтирано пред ПИ 
№ 47113.23.21. местност „Черните места“, по кадастралната карта на с.Манолско 
конарепо следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-
ПП и регистър на засегнатите от трасето имоти. 
 

МОТИВИ: Във връзка с електрозахранването на имота, Общински съвет 
намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 261 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) на 

трасе на кабелна линия НН от КРШ“В1“ до стандартизирано електромерно табло 
ТЕПО 1ТЧ+ТТ Б+, монтирано пред УПИ 65.16 –  складова база за промишлени 
стоки, автосалон и офиси/ПИ № 73242.65.35, местност „Герена“, по 
кадастралната карта на с.Труд, община „Марица“, област Пловдив, по следата на 
вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП. Съгласно 
чл.128, ал.1 от ЗУТ, парцеланият план е обявен в бр.37/04.05.2018г. на Държавен 
вестник.В едномесечния срок от обнародването му в Държавен вестник не са 
постъпили писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробния 
устройствен план. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129(1) от ЗУТ, във 
връзка  с Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските 
земи  

 
   След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
Одобрява проект за Подробен устройствен план ПУП – Парцеларен план (ПП) на 

трасе на кабелна линия НН от КРШ“В1“ до стандартизирано електромерно табло 
ТЕПО 1ТЧ+ТТ Б+, монтирано пред УПИ 65.16 –  складова база за промишлени 
стоки, автосалон и офиси/ПИ № 73242.65.35, местност „Герена“, по кадастралната 
карта на с.Труд,  по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект 
на ПУП-ПП и регистър на засегнатите от трасето имоти. 

МОТИВИ: Във връзка с електрозахранването на имота, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 262 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Одобряване на проект ПУП - Парцеларен план за обект 

„ВТОРОСТЕПЕННА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА PE-HD ф160, за противопожарни 
, производствени и питейно-битови нужди на имот с идентификатор 73242.225.158, 
по полски пътища  по КК на с. Труд, Община Марица“. Уличният водопровод 
преминава през полски пътища, по следата на вариант единствен,  нанесен върху 
приложения проект на ПУП-ПП, във връзка с искане „СИГМАРЕФ“ ЕООД, като 
собственик на ПИ с идентификатор 73242.225.158 по КК на с. Труд, със седалище и 
адрес на управление: с.Труд, местност „Кошовете“№158 с ЕИК: 202598406 и 
представлявано от управителя Анна Димова Филипова. 

 ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11от ЗМСМА, в съответствие с чл.129(1) от 
ЗУТ, във връзка с Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските 
земи  

    След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Одобрява ПУП - Парцеларен план на трасе за проектиране на обект: 

„ВТОРОСТЕПЕННА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА PE-HD ф160, за 
противопожарни , производствени и питейно-битови нужди на имот с 
идентификатор 73242.225.158, по полски пътища  по КК на с. Труд, Община 
Марица“. Уличният водопровод преминава през полски пътища, по следата на 
вариант единствен,  нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП, във връзка с 
искане от „СИГМАРЕФ“ ЕООД. 

Трасето за проектиране на  водопровода по следата на вариант единствен,  
нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП и регистър на засегнатите от 
трасето имоти. 

Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК чрез 
общински съвет „Марица“ пред административен съд – гр. Пловдив в 
едномесечен срок от обнародването му в държавен вестник. 

МОТИВИ: Във връзка със захранването на имота, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 263 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение „БУЛПЛОД ТАБАК“ ООД за изменение  на Общ 

устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна 
единица 121-Жм (жилищна структурна единица/зона) по кадастралната карта на 
с.Бенковски, местност “Български гробища“, Община „Марица“, област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във връзка с 
чл.127, ал.9 от ЗУТ, 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 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 121-Жм (жилищна структурна 
единица/зона) по кадастралната карта на с.Бенковски, местност “Български 
гробища“, Община „Марица“, област Пловдив включваща поземлен имот с 
идентификатор № 03839.39.81-частна собственост, във връзка с провеждане на 
процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски 
нужди по Закона за опазване на земеделските земи с отреждане на урегулиран 
поземлен имот за „винарна, складова база и жилищно застрояване“, съгласно 
приложената скица-предложение.     

  Одобрява приложеното планово-техническо задание. 
Възлага на „БУЛПЛОД ТАБАК“ ООД да извърши последващи действия по 

изменение на ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи 
за прилагане на същия.  

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.  

Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС.  

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.  
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 осъщестяване на инвестиционно намерение, 

Общински съвет намира решението за целесъобразно. 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 264 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
 

ОТНОСНО: Заявление от „КОДАГ“ ЕООД за одобрение на проект за 
изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на 
структурна единица 415-Псп (складово производствена структурна единица/зона) 
по кадастралната карта на с.Войводиново, местност „Вельовица“, Община 
„Марица“. Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична 
регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлени 
имоти с идентификатори  №№ 11845.27.10, 11845.26.11 в м.”Вельовица“ по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област, 
представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен 
имот за производствена и складова дейност – съхранение на селскостопанска 
продукция. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с 

чл.136, ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ 
 
След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 
     На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с чл.136, ал.1 и 
127, ал.6 от ЗУТ: 
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от 
настоящата докладна. проект за изменение на Общ устройствен план на Община 
„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 415-Псп (складово 
производствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на 
с.Войводиново, местност „Вельовица“, Община „Марица“, включващо поземлени 
имоти с идентификатори № 11845.27.10 и  № 11845.26.10 (частна собственост) и 
част от № 11845.27.50 (общински полски път) по кадастралната карта на 
с.Войводиново, местност “Вельовица“, Община „Марица“, област Пловдив с площ 
и регистър координати на граничните точки по приложената ситуация. 
Да се  извършат всички последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП 
Правила и нормативи за прилагане на същия, относно влизане в сила на 
изменението на ОУП на Община „Марица“.  
Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План за 
регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение на ОУП 
на Община „Марица“, дава разрешение за изработване проект на ПУП – План за 



  

улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлени 
имоти с идентификатори  №№ 11845.27.10 и 11845.26.11 в м.”Вельовица“ по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област, 
представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен 
имот за производствена и складова дейност – съхранение на селскостопанска 
продукция. 
Разрешава изготвянето на проекти на ПУП-Парцеларен план на елементите на 
техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във връзка с 
провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.   
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 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. 
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 „КОДАГ“ ЕООД 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.  
Решението се обнародва в Държавен вестник.  



  

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 265 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение от С. А. К. за изменение  на Общ устройствен 

план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 638-
Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона) по кадастралната 
карта на с.Войводиново, местност “Златината“, Община „Марица“, област 
Пловдив. 

  
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във връзка с 

чл.127, ал.9 от ЗУТ, 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: 
 

Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, 
касаещо разширение на структурна единица 638-Смф (смесена 
многофункционална структурна единица/зона) по кадастралната карта на 
с.Войводиново, местност “Златината“, Община „Марица“, област Пловдив, 
включващо поземлен имот с идентификатор № 11845.21.40 – частна собственост и 
част от поземлен имот с идентификатор № 11845.21.51 – общинска собственост, 
полски път по кадастралната карта на с.Войводиново, във връзка с провеждане на 
процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски 
нужди по Закона за опазване на земеделските земи с отреждане на урегулиран 
поземлен имот за „жилищно строителство“, съгласно приложената скица-
предложение.     

  Одобрява приложеното техническо задание за изменение на ОУП. 
Възлага на С. А. К. да извършат последващи действия по изменение на ОУП, 

съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи за прилагане на 
същия.  

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.  

Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС.  



  

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.  

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 на инвестиционно намерение, 

Общински съвет “Марица”, намира решението за целесъобразно. 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 266 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от „КРИСАГРО“ ООД за одобрение на проект за 

изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на 
структурна единица 619-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона) 
по ОУП на Община „Марица“ за осъществяване на инвестиционно намерение в 
поземлени имоти с идентификатори № 62858.38.15 и № 62858.38.575 по кадастралната 
карта на с.Рогош. Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична 
регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен 
план на елементите на техническата инфраструктура в поземлени имоти с 
идентификатори  № 62858.38.15 и № 62858.38.575 в м.”ТОП МИШЕ“ по 
кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област, във връзка с 
провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделската земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като се отреди урегулиран поземлен имот за 
изграждане на сгради за производствени и складови дейности и обществено-
обслужващи дейности. 

   
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с чл.136, 
ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ 

 
   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част 
от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 619-Смф 
(смесена многофункционална структурна единица/зона) в обхвата на поземлени 
имоти с идентификатор: 

от кадастралната карта на с.Маноле: 
част от поземлен имот с идентификатор № 47086.18.16 – общински полски път 
част от поземлен имот с идентификатор № 47086.15.50 – път от Републиканската 

пътна мрежа 
част от поземлен имот с идентификатор № 47086.101.1 – водно течение 
поземлен имот с идентификатор № 47086.20.150 – път от Републиканската 

пътна мрежа 
от кадастралната карта на с.Рогош: 
поземлен имот с идентификатор № 62858.38.15 – частен поземлен имот 
поземлен имот с идентификатор № 62858.38.575 – частен поземлен имот 
част от поземлен имот с идентификатор № 62858.38.566 – общински полски път, 
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 поземлени имоти с 
идентификатори № 62858.38.15 и № 62858.38.575 в м.”Тош мише“ по кадастралната 
карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област за изграждане на сгради за 
производствени и складови дейности и обществено-обслужващи дейности с площ и 
регистър координати на граничните точки по приложената ситуация. 

Да се  извършат всички последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените към 
ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия, относно влизане в сила на 
изменението на ОУП на Община „Марица“.  

Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето проект за изменение 
на ПУП – План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 

След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение на 
ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване проект за изменение на 
проект за ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на 
елементите на техническата инфраструктура в поземлени имоти № 62858.38.15 и № 
62858.38.575 в м.”ТОП МИШЕ“ по кадастралната карта на с.Рогош, Община 
„Марица”, Пловдивска област, във връзка с провеждане на процедура по промяна 
предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, 
като се отреди урегулиран поземлен имот за изграждане на сгради за производствени 
и складови дейности и обществено-обслужващи дейности. 

Разрешава изготвянето на проекти на ПУП-Парцеларен план на елементите на 
техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във връзка с 
провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.   

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 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. 
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 „КРИСАГРО“ ООД 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.  

РЕШЕНИЕТО СЕ ОБНАРОДВА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.  
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 осъщестяване на инвестиционно намерение, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 267 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от Е. А. А. за одобрение на проект за изменение  на Общ 

устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 
527-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона) по кадастралната 
карта на с.Рогош, местност „Аврамица“, Община „Марица“. Разрешение за 
изработване изменение на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на 
техническата инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори  №№ 
62858.18.1048, 62858.18.1047 и 62858.18.1049 в м.”АВРАМИЦА“ по кадастралната 
карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област, като за поземлен имот с 
идентификатор № 62858.18.1047 е отреден УПИ 018098-магазин за хранителни стоки 
и офис, без да е променено предназначението на земеделската земя по ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ, но има предложение за промяна на отреждането в УПИ „производствена, 
складова, търговска и обществено-обслужваща дейност - автосервиз“. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с 
чл.136, ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ 

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
Одобрява проект за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част 

от настоящата докладна. проект за изменение на Общ устройствен план на Община 
„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 527-Смф (смесена 
многофункционална устройствена структурна единица/зона) включващо поземлени 
имоти с идентификатори № 62858.18.1047, 62858.18.1048 и 62858.18.1049 - частна 
собственост (стар идентификатор 62858.18.98) и  62858.19.191 и част от поземлени 
имоти с идентификатори 62858.18.185, 62858.18.186, 62858.18.187, 62858.18.188-
обслужващи полски пътища по кадастралната карта на с.Рогош, местност 
“Аврамица“, Община „Марица“, област Пловдив с площ и регистър координати на 
граничните точки по приложената ситуация. 

Да се  извършат всички последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените към 
ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия, относно влизане в сила на 
изменението на ОУП на Община „Марица“.  

Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето проект за 
изменение на ПУП – План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 
125 от ЗУТ. 

След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение на 
ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване проект за изменение 



  

на проект за ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен 
план на елементите на техническата инфраструктура в поземлени имоти № 
62858.18.1048, № 62858.18.1049 и УПИ 018098-магазин за хранителни стоки и 
офис в м.”АВРАМИЦА“ по кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, 
Пловдивска област, като се промени отреждането в УПИ „производствена, 
складова, търговска и обществено-обслужваща дейност - автосервиз“.     

Възложителя да довърши процедурата по промяна предназначението на 
земеделската земя за неземеделски нужди по Закона за опазване на земеделските 
земи за изграждане на „Автосервиз“. 

Разрешава изготвянето на проекти на ПУП-Парцеларен план на елементите на 
техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във връзка с 
провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.   

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 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. 
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 Е. А. А. 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.  

Решението се обнародва в Държавен вестник.  
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 осъществянане на инвестиционно намерение, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 268 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен план на 

Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 415-Псп ( складово 
производствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Войводиново, 
местност „Вельовица“, Община „Марица“. Разрешение за изработване изменение на 
ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване 
(ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в 
поземлени имоти с идентификатори  №№ 11845.27.25, 11845.27.26 и  11845.27.27 в 
м.”Вельовица“ по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, 
Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за изграждане на 
„Автосалон с бояджийно и автосалон“. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с 
чл.136, ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ 

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.11 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.134, АЛ.1, Т.1 ВЪВ ВР. С ЧЛ.136, 
АЛ.1 И 127, АЛ.6 ОТ ЗУТ: 

ОДОБРЯВА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ОБЩИНА „МАРИЦА“, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ 
НАСТОЯЩАТА ДОКЛАДНА. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА 
ОБЩИНА „МАРИЦА”, КАСАЕЩО РАЗШИРЕНИЕ НА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА 415-ПСП ( 
СКЛАДОВО ПРОИЗВОДСТВЕНА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА/ЗОНА) ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА 
НА С.ВОЙВОДИНОВО, МЕСТНОСТ „ВЕЛЬОВИЦА“, ОБЩИНА „МАРИЦА“, ВКЛЮЧВАЩО 
ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ № 11845.27.25, № 11845.27.26 И  № 
11845.27.27 (ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ) И ЧАСТ ОТ № 11845.27.50 (ОБЩИНСКИ ПОЛСКИ ПЪТ) 
ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.ВОЙВОДИНОВО, МЕСТНОСТ “ВЕЛЬОВИЦА“, ОБЩИНА 
„МАРИЦА“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ С ПЛОЩ И РЕГИСТЪР КООРДИНАТИ НА ГРАНИЧНИТЕ ТОЧКИ 
ПО ПРИЛОЖЕНАТА СИТУАЦИЯ. 

Да се  извършат всички последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените към 
ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия, относно влизане в сила на 
изменението на ОУП на Община „Марица“.  

Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План за 
регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 

След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение на 
ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване проект на ПУП – План 
за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлени 
имоти с идентификатори  №№ 11845.27.25, 11845.27.26 и  11845.27.27 в 
м.”Вельовица“ по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, 



  

Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за изграждане на 
„Автосалон с бояджийно и автосалон“. 

Разрешава изготвянето на проекти на ПУП-Парцеларен план на елементите на 
техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във връзка с 
провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.   

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 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. 
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 Марин Иванов Шагов 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.  

РЕШЕНИЕТО СЕ ОБНАРОДВА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.  
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 на инвестиционно намерение, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.  
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 269 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение от „ИДЕА 2003“ ООД гр.Пловдив и „ИФ 

ПРОДЖЕКТ“ ЕООД гр.Пловдив за изменение  на Общ устройствен план на 
Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 519-Смф 
(смесена многофункционална структурна единица/зона) по кадастралната карта 
на с.Скутаре, местност “Мощите“, Община „Марица“, област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във връзка с 
чл.127, ал.9 от ЗУТ, 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 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 519-Смф (смесена 
многофункционална структурна единица/зона) по кадастралната карта на 
с.Скутаре, местност “Мощите“, Община „Марица“, област Пловдив, 
включваща поземлени имоти с идентификатори № 66915.27.76, № 
66915.27.81, № 66915.27.82, № 66915.27.83, № 66915.27.84 и № 66915.27.31, 
във връзка с провеждане на процедура по промяна предназначението на 
земеделската земя за неземеделски нужди по Закона за опазване на 
земеделските земи с отреждане на урегулиран поземлен имот за 
„производствени и складови дейности“ за поземлен имот с идентификатор 
№ 66915.27.76, собственост на „ИФ ПРОДЖЕКТ“ ЕООД гр.Пловдив и 
отстраняване на техническо несъответствие за поземлени имоти с 
идентификатори 66915.27.81, № 66915.27.82, № 66915.27.83 и № 
66915.27.84 – собственост на „ИДЕА 2003“ ООД гр.Пловдив  и поземлен 
имот с идентификатор № 66915.27.31 – полски път общинска собственост.     

  Одобрява приложеното техническо задание за изменение на ОУП. 
Възлага на „ИДЕА 2003“ ООД гр.Пловдив и „ИФ ПРОДЖЕКТ“ ЕООД 

гр.Пловдив да извършат последващи действия по изменение на ОУП, 
съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи за прилагане 
на същия.  



  

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.  

Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС.  

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.  

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 на инвестиционно намерие, Общински 

съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 270 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община „Марица“ по процедура „МИГ-

община „Марица“ - Мярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. чрез подхода Водено от 
общностите местно развитие. 
 
  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.23  и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация 
 
       След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” дава съгласие Община „Марица“ да 
кандидатства по Процедура „МИГ-община „Марица“ - Мярка 7.2.„Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 
2020г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие, с проектни 
предложения за изграждане и ремонт на спортни площадки в следните обекти: 

• ОУ „Климент Охридски“ с.Скутаре 

• ОУ „Христо Смирненски“ с.Строево 
• ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Войводиново 

• ДГ „Щастливо детство“ с.Радиново 
2. Общински съвет „Марица” декларира, че дейностите на проекта по т.1 

отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие 2014-2020 г., а в най- 
голяма степен на изброените по-долу: 

Стратегическа цел 2: „Пълноценни жизнена и околна среда, с благоприятни 
условия за обитаване, икономическа реализация и културен живот“; 

Приоритетна област 1: Жизнена среда, социална сфера и културен живот;; 
Мярка 1.1.: . Подобряване на съществуващите, планиране и изграждане на нови 

места за спорт и отдих;. 
Списък с проекти за реализация на плана през периода 2014 – 2020 г. 
Приоритетна област 1 
• Проект №1: Изграждане на нови спортни и детски площадки в училищата и 

ремонт на съществуващите дворове и физкултурни салони. 



  

• Проект №88: Изграждане на нови мултифункционални спортни площадки в 
населените места на община „Марица”. 

 
3. Общински съвет „Марица“ упълномощава Кмета на община „Марица“ да 

предприеме всички необходими действия във връзка с подготовката и 
кандидатстването с проектното предложение. 

 
 

МОТИВИ: Благоустрояването и създаването на  спортна площадка  отговаря на 
идентифицирана нужда от място за спорт, игри и свободно време за децата и 
младежите. Подобряване на жизнената среда в населеното място е важно за 
устойчивото развитие на населеното място и съхраняване на демографския 
потенциал. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 271 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община „Марица“ по процедура „МИГ-

община „Марица“ - Мярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. чрез подхода Водено от 
общностите местно развитие. 
   

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.23  и ал.2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, 
 
       След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” дава съгласие Община „Марица“ да 
кандидатства по Процедура „МИГ-община „Марица“ - Мярка 
7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие 
на селските райони 2014 – 2020г. чрез подхода Водено от общностите 
местно развитие, с проектно предложение за обект: Спортна площадка в 
УПИ IX-спорт и зеленина /ПИ с идентификатор 03839.501.316/ с.Бенковски, 
общ. „Марица“ 

2. Общински съвет „Марица” декларира, че дейностите на проекта по т.1 
отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие 2014-2020 г., а в най- 
голяма степен на изброените по-долу: 

Стратегическа цел 2: „Пълноценни жизнена и околна среда, с благоприятни 
условия за обитаване, икономическа реализация и културен живот“; 

Приоритетна област 1: Жизнена среда, социална сфера и културен живот;; 
Мярка 1.1.: . Подобряване на съществуващите, планиране и изграждане на нови 

места за спорт и отдих;. 
Списък с проекти за реализация на плана през периода 2014 – 2020 г. 
Приоритетна област 1 
• Проект №88: Изграждане на нови мултифункционални спортни площадки в 

населените места на община „Марица”. 
3. Общински съвет „Марица“ упълномощава Кмета на община „Марица“ да 

предприеме всички необходими действия във връзка с подготовката и 
кандидатстването с проектното предложение. 



  

 
 
 
 

МОТИВИ: Благоустрояването и създаването на  спортна площадка  отговаря на 
идентифицирана нужда от място за спорт, игри и свободно време за децата и 
младежите. Подобряване на жизнената среда в населеното място е важно за 
устойчивото развитие на населеното място и съхраняване на демографския 
потенциал. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 272 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община „Марица“ по под-мярка 

7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските 
райони 2014 – 2020г. 
 

    ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.23  и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с Условия за кандидатстване 
с проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, 
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ 
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г. 
 

 
       След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” дава съгласие Община „Марица“ да 
кандидатства по Процедура BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, 
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 
инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проектно 
предложение: „Реконструкция  на спортна площадка в ОУ „Дядо Иван 
Арабаджията“, с.Царацово, община  „Марица“. 
2. Общински съвет „Марица” декларира, че дейностите на проекта по т.1 
отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие 2014-2020 г., а в най- 
голяма степен на изброените по-долу: 

Стратегическа цел 2: „Пълноценни жизнена и околна среда, с благоприятни 
условия за обитаване, икономическа реализация и културен живот“; 

Приоритетна област 1: Жизнена среда, социална сфера и културен живот;; 
Мярка 1.1.: . Подобряване на съществуващите, планиране и изграждане на нови 

места за спорт и отдих;. 
Списък с проекти за реализация на плана през периода 2014 – 2020 г. 
Приоритетна област 1 



  

• Проект №1: Изграждане на нови спортни и детски площадки в училищата и 
ремонт на съществуващите дворове и физкултурни салони. 
3.Общински съвет „Марица“ упълномощава Кмета на община „Марица“ да 
предприеме всички необходими действия във връзка с подготовката и 
кандидатстването с проектното предложение. 

 
 
МОТИВИ: Благоустрояването и създаването на  спортна площадка  отговаря на 
идентифицирана нужда от място за спорт, игри и свободно време за децата и 
младежите. Подобряване на жизнената среда в населеното място е важно за 
устойчивото развитие на населеното място и съхраняване на демографския 
потенциал. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 273 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община „Марица“ по процедура „МИГ-

община „Марица“ - Мярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. чрез подхода Водено от 
общностите местно развитие. 

 
      ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.23  и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с кандидатстване с проектни 
предложения по Процедура „МИГ-община „Марица“ - Мярка 7.2.„Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 
2020г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие. 
 
       След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1.Общински съвет „Марица” дава съгласие Община „Марица“ да 
кандидатства по Процедура „МИГ-община „Марица“ - Мярка 
7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на 
селските райони 2014 – 2020г. чрез подхода Водено от общностите местно 
развитие, с проектно предложение за обект: „Паркоустройство и 
благоустрояване в ПИ 73242.501.324 по Кадастрална карта на с.Труд, 
съответстващ на кв.10, кв.116 и кв.117 по одобрен ПУП-ПУР на с.Труд, общ. 
„Марица“ и част от уличната регулация – първи етап  „Паркоустройство и 
благоустрояване – пешеходни алеи, настилки и озеленяване“. 
2.Общински съвет „Марица” декларира, че дейностите на проекта по т.1 
отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие 2014-2020 г., а в най- 
голяма степен на изброените по-долу: 

Стратегическа цел 2: „Пълноценни жизнена и околна среда, с благоприятни 
условия за обитаване, икономическа реализация и културен живот“; 

Приоритетна област 1: Жизнена среда, социална сфера и културен живот;; 
Мярка 1.1.: . Подобряване на съществуващите, планиране и изграждане на нови 

места за спорт и отдих;. 
Списък с проекти за реализация на плана през периода 2014 – 2020 г. 
Приоритетна област 1 



  

• Проект №60: Проектиране и изпълнение на 19 броя паркове и зелени площи 
/179 дка./ в населените места на Община Марица с внедряване на енергийно 
ефективно осветление, водоспестяващи напоителни инсталации, изграждане на 
модерни детски и фитнес площадки. 

3.Общински съвет „Марица“ упълномощава Кмета на община „Марица“ да 
предприеме всички необходими действия във връзка с подготовката и 
кандидатстването с проектното предложение. 

 
 
МОТИВИ: Благоустрояването и създаването на  спортна площадка  отговаря на 
идентифицирана нужда от място за спорт, игри и свободно време за децата и 
младежите. Подобряване на жизнената среда в населеното място е важно за 
устойчивото развитие на населеното място и съхраняване на демографския 
потенциал. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 274 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община „Марица” в 

Общото събрание на акционерите на дружеството на „Университетска 
многопрофилна болница за активно лечение „Пловдив” АД за участие в редовно 
годишно общо събрание на акционерите, свикано за 28.06.2018 г. от 11.00 ч и 
гласуване по дневния ред. 

  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 11 от Наредбата за условията и реда 
за упражняване правата на Община „Марица”, гр. Пловдив върху общинската част 
от капитала на търговските дружества, във връзка с чл. 221 и чл. 226 от Търговския 
закон 

 
       След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
  1. Упълномощава Петко Танчев Чочев да представлява Община „Марица” на 
редовно годишно общо събрание на акционерите на „Университетска 
многопрофилна болница за активно лечение „Пловдив” АД, ЕИК 115532049, със 
седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „България” № 234, в което 
Община „Марица” е акционер , на 28.06.2018 г. от 11.00 ч, като вземе становище 
и гласува по проекторешенията, съдържащи се в приложения дневен ред, както 
следва: 
1.1. По точка първа от дневния ред: Доклад на съвета на директорите за 
дейността на дружеството през 2017 година – проект на Решение: Общото 
събрание на акционерите приема доклада  на съвета на директорите за 
дейността на дружеството през 2017 година.  – да гласува „за”. 
1.2. По точка втора от дневния ред: Одобряване на годишния финансов отчет на 
дружеството за 2017 година, заверен от регистриран одитор – проект на 
Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет 
на дружеството за 2017 година, заверен от регистрирания одитор – да гласува 
„за”. 
1.3. По точка трета от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете 
на съвета на директорите за дейността им през 2017 година – проект на 
Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 
членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 година – да 
гласува ,,за''. 



  

1.4. По точка четвърта от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2018 
година – проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и 
назначава предложения регистриран одитор за 2018 година – да гласува „за”. 
1.5. По точка пета от дневния ред: Промяна в състава на съвета на директорите 
– проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената 
промяна в състава на съвета на директорите – да гласува „за”. 
1.6 . По точка шеста от дневния ред: 6. Определяне на мандата на новоизбрания 
съвет на директорите – проект на Решение : Общото събрание на акционерите 
определя три годишен мандат на новоизбрания съвет на директорите. – да 
гласува „за“ 
1.7. По точка седма от дневния ред: Определяне възнаграждението на членовете 
на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – 
проект на Решение : Общото събрание на акционерите определя 
възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде 
възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни 
заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на 
минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния 
месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 година за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на 
които не е възложено управлението, могат да получават въпросното 
възнаграждение, в случаите, в които това не противоречи на императивните 
разпоредби на нормативен акт – да гласува „за”. 
1.8. По точка осма от дневния ред: Промяна в капитала на дружеството – проект 
на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 
капитала на дружеството - да гласува „по преценка“. 
1.9. По точка девета от дневния ред: Промяна в Устава на дружеството – проект 
на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 
Устава на дружеството - да гласува „по преценка”. 
   
2. Възлага на представителя на Община „Марица” да присъства на редовно 
годишно общо събрание на акционерите. 
3. Възлага на представителя на Община „Марица” при липса на кворум на 
основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, да присъства на редовно годишно 
общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 
16.07.2018г. от 11:00 ч., на същото място и при същият дневен ред. 
4. Предоставя право на представителя на Община „Марица” в съответствие с 
настоящото решение да извършва всички необходими действия за защита на 
интересите на Община „Марица” като акционер в „Университетска 
многопрофилна болница за активно лечение „Пловдив” АД. 
5. Възлага на упълномощеният представител на Община „Марица” в тридневен 
срок след провеждане на Общото събрание на акционерите да изготви доклад и 
да представи протокола от проведеното събрание. 
6. Възлага на Кмета на Община „Марица” изпълнението на настоящото 
решение. 
 
 
 



  

 
 
 

МОТИВИ: Община „Марица” е акционер в „Университетска многопрофилна 
болница за активно лечение „Пловдив”. Редовното годишно общо събрание на 
акционерите е насрочено за 28.06.2018, Ето защо, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 275 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 

    ОТНОСНО:Промяна в структурата и числеността на Дейност „Общинска 
администрация“ при Община „ Марица“-област Пловдив 
      ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация. 
 
       След  проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Намалява общата численост на дирекция „Финанси, бюджет и 
счетоводство” от 14,5 щ. бр. на 13,5 щ.бр., считано от 01.08.2018 г., съгласно 
Приложение № 1. 

2. Увеличава обща щатна численост на Дирекция „Обща администрация“  с 
една щатна бройка от 10,5 щ.бр. на 11,5 щ.бр., считано от 01.08.2018 г., съгласно 
Приложение №1. 

3.  Възлага на кмета на Община „Марица” да отрази в длъжностното 
разписание промените в структурата на общината съгласно Приложение № 1. 

 
МОТИВИ: Служителите в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ на Община 
„Марица“ е необходимо да бъдат взаимозаменяеми  и равнопоставени като умения 
и компетенции и отсъствието на който и да е специалист да не нарушава работния 
ритъм. Ако длъжността  Специалист „Касово обслужване“ от Дирекция „ФБС“ , 
която обслужва центъра бъде прехвърлена в Дирекция „Обща администрация“ по-
лесно ще се обезпечи  административно обслужване на гражданите в ЦУИ,  без да 
се нарушава работния процес. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 276 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 

    ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчет за изпълнението 
на сметките за средства от Европейския съюз и годишния отчет за състоянието на 
общинския дълг на Община „Марица” към 31.12.2017 год. 
    
 ОСНОВАНИЕ: Чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал.1, т.6   от ЗМСМА, чл.140, ал.1 и ал.2 от 
Закона за публичните финанси и чл.9 от Закона за общински дълг.   
 

След  проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

I.На основание чл. 52, ал.1  и чл. 21, ал.1, т.6   от ЗМСМА,  чл.140, ал.1, ал.2 и ал.5 
от Закона за публичните финанси   
1. Приема отчета за касовото изпълнение на Община „Марица” към 31.12.2017 г. по 
приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1. 
2. Приема изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и сметки за 
чужди средства на Община „Марица” към 31.12.2017 г., съгласно Приложения № 2, 
№ 3, № 4, № 5и № 6. 
3. Приема отчета и информацията за касовото изпълнение на бюджета, сметките за 
средства от ЕС и сметките за чужди средства към 31.12.2017 г. – обобщен -  
Приложение № 7.  
4. Приема отчета за изпълнението на инвестиционната програма на Община 
„Марица” . към 31.12.2017 г., съгласно Приложение № 8. 
5. Приема отчет на план-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране, 
сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и 
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2017 г., съгласно 
Приложение № 9. 
II.На основание чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.2, т.3 и ал.5 от 
Закона за публичните финанси и чл.9 от Закона за общинския дълг 
 Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община „Марица” 
към 31.12.2017 год., съгласно Приложение № 10. 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
МОТИВИ: Настоящото  предложение  е в изпълнение на разпоредбите на 

Закона за публичните финанси и Закона за общинския дълг. Ето защо Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобрзно. 
 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  18 
Против  0 
Въздържали се 4 



  

 
 

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 № 277 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
     ОТНОСНО:Отпускане на еднократна финансова помощ. 
 
     ОСНОВАНИЕ:чл. 21, ал. 1 т.6 от ЗМСМА. 
 

След  проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 Общински съвет „Марица“ отпуска еднократна финансова помощ на: 
1. Х. Г. И.  в размер на 1000лв. 
2. М. И.Х. в размер на 1000лв. 
3. В. И. С. в размер на 1000лв. 

 
МОТИВИ: Лицата отговарят на определените изисквания и са предоставили 

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  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 278 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

 
    ОТНОСНО: Одобряване на проект ПУП - Парцеларен план за обект 

„УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД PE-HD ф90 с L=336м, до УПИ 10.38 – производствена и 
складова дейност, местност „КАРА ТОПРАК“  по КК на с. Войводиново, Община 
Марица“. Уличният водопровод преминава през местен път с идентификатор 
12019.501.833 – публична общинска собственост, по следата на вариант единствен,  
нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП, във връзка с искане „СТАНЕЛ“ 
ООД, като собственик на УПИ 10.38по КК на с. Войводиново, със седалище и 
адрес на управление: гр.Пловдив, ул. „Гевгели“ №14, ет.2, ап.2 с ЕИК: 115331209 и 
представлявано от управителя си Пенко Гърдев Стоев. Съгласно чл.128, ал.1 от 
ЗУТ, парцеларният план е обявен в бр.37/04.05.2018г. на Държавен вестник не са 
постъпили писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробния 
устройствен план. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11от ЗМСМА, в съответствие с чл.129(1) от 
ЗУТ, във връзка с Правилника за прилагане на Закона за опазване на 
земеделските земи  
 

След  проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Одобрява ПУП - Парцеларен план на трасе за проектиране на обект: 
„УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД PE-HD ф90 с L=336м, до УПИ 10.38 – производствена и 
складова дейност, местност „КАРА ТОПРАК“  по КК на с. Войводиново, Община 
Марица“. Уличният водопровод преминава през местен път с идентификатор 
12019.501.833 – публична общинска собственост, по следата на вариант единствен,  
нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП, във връзка с искане от „СТАНЕЛ“ 
ООД. 

Трасето за проектиране на  водопровода по следата на вариант единствен,  
нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП и регистър на засегнатите от 
трасето имоти. 

Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК чрез 
общински съвет „Марица“ пред административен съд – гр. Пловдив в едномесечен 
срок от обнародването му в държавен вестник. 

 
 

 
 
 
 



  

 
МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение, 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 279 
Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г. 

    ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица” за 2018 г. 
 
    ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА и чл.124, ал.2  от ЗПФ. 
 

След  проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Актуализира   бюджета   на Община „Марица”  за  2018 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      

1 2 3 4 5 6 7 8      
   Р А З Х О Д И          

1 51-00 626 Доставка и подмяна на процесна 
кислородна сонда на ПСОВ с.Бенковски 5 812   5 812      

2 52-06 603 Отводняване на улици и надзор 76 000   76 000      

3 52-03 898 Придобиване на друго оборудване, 
машини и съоръжения -3 700   -3 700      

4 52-05 759 Стопански инвентар 3 700   3 700      
5 97-00 998 Резерв -81 812   -81 812      
6 
 

52-04 122 Придобиване на транспортни средства -10 000   -10 000 
     

7 10-20 322 ОУ “Граф Н. Игнатиев“ +10 000   +10 000      
МОТИВИ: Във връзка с промени по  разходната част на бюджета: 

- Подмяна на дефектиралата процесна кислородна сонда на пречиствателната станция в с. 
Бенковски, чрез която се управлява процеса на биологично пречистване; 

- Увеличение на средствата за отводняване на улици; 
- Промени между разходни параграфи и дейности, свързани с отчетността; 
- Средствата за увеличените разходи  се вземат от резерва. 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 
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	Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г.
	ОТНОСНО:  Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 38950.57.127  и сграда с идент. 38950.57.127.1, построена в имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.200...
	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 поземлен имот № 38950.57.127,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 4625,00 (четири хиляди шестстотин  двадесет и пет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м.,...
	2. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в имота сграда с идентификатор 38950.57.127.1, със ЗП 70 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр....
	Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 6620,00 (шест хиляди шестстотин и двадесет) лева.
	3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши продажба на ПИ № 38950.57.127 с площ 925 кв.м., с трайно предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № Р...
	4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши продажба на сграда с идент. 38950.57.127.1, със ЗП 70 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Костие...
	Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер 6620,00 (шест хиляди шестстотин и двадесет)  лева.
	Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.127 е 2625,20 лева, за сграда с идентификатор 38950.57.127.1, застр. площ 70 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна – 1978,70 лева.
	5. Продажбата по т. 3 и т.4 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.
	6. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.
	7. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от купувача на имотите по т.3 и т.4.
	8. 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.
	Р Е Ш Е Н И Е № 251
	Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г.
	След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
	1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот № 38950.62.639 с площ 807 кв.м.,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 4035,00 (четири хиляди тридесет и пет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/к...
	2. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в имота сграда с идентификатор 38950.62.639.1, ЗП 85 кв.м., бр. етажи 2, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пло...
	3. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в имота сграда с идентификатор 38950.62.639.2, ЗП 92 кв.м., бр. етажи 2, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пло...
	Общата пазарна цена за земя и сгради е в размер на 14124,00 лева, (четиринадесет хиляди сто двадесет и четири) лева.
	4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши продажба на:
	4.1. Сграда с идент. 38950.62.639.1, застр. площ 85 кв.м., брой етажи 2, предназначение Друг вид сграда за обитаване за сумата 4845,00 (четири хиляди осемстотин четиридесет и пет) лева и ½ ид.части от ПИ № 38950.62.639 с площ от 807 кв.м., с трайно пр...
	Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 6862,50 лева, (шест хиляди осемстотин шестдесет и два лева и 50 ст.) лева.
	4.2. Сграда с идент. 38950.62.639.2, застр. площ  92 кв.м., брой етажи 2, предназначение Друг вид сграда за обитаване за сумата 5244,00 (пет хиляди двеста четиридесет и четири)   лева и ½ ид.части от ПИ № 38950.62.639 с площ от 807 кв.м., с трайно пр...
	Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 7261,50 лева, (седем хиляди двеста шестдесет и един лева и 50 ст.) лева.
	Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.62.639 е 2290,30 лева, за сграда с идентификатор 38950.62.639.1, застр. площ 85 кв.м., бр. етажи 2, предназначение Друг вид сграда за обитаване – 4805,40 лева, за сграда с идентификатор 38950.62.639.2, застр. ...
	5. Продажбата по т. 3 и т.4 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.
	6. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена.
	7. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от купувача на имотите по т.3 и т.4.
	8. 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.
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	Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г.
	Р Е Ш Е Н И Е № 259
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	Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г.
	Р Е Ш Е Н И Е № 263
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	Р Е Ш Е Н И Е № 265
	Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г.
	ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 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
	Р Е Ш Е Н И Е № 266
	Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г.
	Решението се обнародва в Държавен вестник.
	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.

	Р Е Ш Е Н И Е № 267
	Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г.
	ОТНОСНО: Заявление от Е. А. А. за одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 527-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Рогош, мес...
	ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с чл.136, ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ
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	ОТНОСНО: Одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 415-Псп ( складово производствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Войводиново, местност „Вельовица“, О...
	ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с чл.136, ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ
	На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с чл.136, ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ:
	Одобрява за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от настоящата докладна. проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 415-Псп ( складово производствена структурна единица/зона...
	Решението се обнародва в Държавен вестник.
	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.
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	Взето с протокол № 8 от 26.06.2018 г.
	Р Е Ш Е Н И Е № 275
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