
  

 
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 № 388  
Взето с протокол №11 от 18.10.2018 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. От раздел „ІІ. Продажба на имоти, частна общинска собственост по реда 

на чл. 35 от ЗОС със започната процедура и с решение на Общински съвет 
„Марица” 
За с. Скутаре отпада 
ПИ 502.1642   НТП За друг вид застрояване        -     610 кв.м.    

2. В раздел  „III. По предложения от кметски съвети, кметове на населени  
места и общинска администрация за започване на процедура за продажба  по чл.35 
от ЗОС“ 
 
За с. Царацово се добавя 
ПИ 85.289 НТП Изоставена орна земя   - 245 кв.м. 
 
За с.Маноле се добавя 
ПИ 501.1247     НТП Ниско застрояване (до 10м)-   1006 кв.м. 
ПИ 501.1248     НТП Ниско застрояване (до 10м)-     700 кв.м. 
ПИ 501.1249     НТП Ниско застрояване (до 10м)-     700 кв.м. 
ПИ 501.1250     НТП Ниско застрояване (до 10м)-     700 кв.м. 
ПИ 501.1251     НТП Ниско застрояване (до 10м)-     650 кв.м. 
ПИ 501.1252     НТП Ниско застрояване (до 10м)-     650 кв.м. 
ПИ 501.1253     НТП Ниско застрояване (до 10м)-     650 кв.м. 
ПИ 501.1254     НТП Ниско застрояване (до 10м)-     591 кв.м. 



  

ПИ 501.1255     НТП Ниско застрояване (до 10м)-     723 кв.м. 
ПИ 501.1256     НТП Ниско застрояване (до 10м)-     745 кв.м. 
ПИ 501.1257     НТП Ниско застрояване (до 10м)-     745 кв.м. 
ПИ 501.1258     НТП Ниско застрояване (до 10м)-     745 кв.м. 
с.Бенковски се добавя 
ПИ 3.50 НТП Нива   -  2347 кв.м. 
За с. Скутаре се добавя 
ПИ 502.802   НТП Ниско застрояване (до 10 м)      -   719 кв.м. 
 

3. В раздел  „VI. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а от ЗОС“ 
 
За с. Скутаре се добавя 
ПИ 502.1642   НТП За друг вид застрояване        -     610 кв.м.    
За с.Скутаре отпада: 
ПИ 502.802   НТП Ниско застрояване (до 10 м)      -   719 кв. 
За с. Войсил се добавя 
 ПИ 501.660   НТП незастроен имот за жилищни нужди   - 837 кв.м. 
 

4. В раздел „VІІІ. Свободни общински имоти  за отдаване под наем/аренда 
на имоти, общинска собственост - Частна общинска собственост“ : 

4. с.Бенковски се добавя 
ПИ 32.19 НТП Нива   -  18351 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: ……………… 

/М. Титова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
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 № 389 
Взето с протокол №11 от 18.10.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

87669.14.28 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Ясно поле, 
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 5660,00 
(пет хиляди шестстотин и шестдесет лева, по 1000 лв/дка), определена по реда на 
чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 5660,00 (пет хиляди шестстотин и шестдесет лева, по 
1000 лв/дка), като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане 
въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

    2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 87669.14.28  с площ 5660 кв. м., с трайно 
предназначение на територията "Земеделска” и НТП „Нива“, местност „До селото“ 
по кадастрална карта на с. Ясно поле, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-
18-63/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, при граници и 
съседи: ПИ № 14.14; ПИ № 14.59; ПИ № 14.53; ПИ № 14.30; ПИ № 14.52; ПИ № 
14.32; ПИ № 14.33; ПИ № 14.34; ПИ № 14.60, актуван с Акт за частна общинска 
собственост  № 0883/26.05.2009 година, надлежно вписан в Служба по вписванията 
– гр. Пловдив, за сумата 5660,00 (пет хиляди шестстотин и шестдесет лева, по 1000 
лв/дка). 

 Данъчна оценка на имота е в размер на 766,60 (седемстотин шестдесет и шест 
лева и 60 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 5660,00 (пет хиляди шестстотин и шестдесет лева, по 1000 лв/дка), в 
съответствие с т.2.  

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

купувача на гореописания поземлен имот в т.2. 



  

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

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

 
 

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

/М. Титова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
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 № 390 
Взето с протокол №11 от 18.10.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

87669.14.29 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Ясно поле, 
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 3779,00 
(три хиляди седемстотин седемдесет и девет лева, по 1000 лв/дка), определена по 
реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 3779,00 (три хиляди седемстотин 
седемдесет и девет лева, по 1000 лв/дка), като цена за продажба на недвижимия 
имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

    2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 87669.14.29  с площ 3779 кв. м., с трайно 
предназначение на територията "Земеделска” и НТП „Нива“, местност „До 
селото“ по кадастрална карта на с. Ясно поле, област Пловдив, одобрена със 
Заповед № РД-18-63/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
при граници и съседи: ПИ № 14.28; ПИ № 14.59; ПИ № 14.54; ПИ № 14.53; ПИ № 
14.20; ПИ № 14.53, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 
0884/26.05.2009 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив, за сумата 3779,00 (три хиляди седемстотин седемдесет и девет лева, по 
1000 лв/дка). 

 Данъчна оценка на имота е в размер на 560,60 (петстотин и шестдесет и 
шестдесет стотинки) лева 

 3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата 
на имота е 3779,00 (три хиляди седемстотин седемдесет и девет лева, по 1000 
лв/дка), в съответствие с т.2.  

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

купувача на гореописания поземлен имот в т.2. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 



  

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

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

за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на приходната 
част на бюджета на Община „Марица”- област Пловдив. Ето защо, Общински съвет 
Марица намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/М. Титова/ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
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 № 391 
Взето с протокол №11 от 18.10.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

12019.15.301 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войсил, 
Община “Марица”- област Пловдив. 

 
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, 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 5292,00 
(пет хиляди двеста деветдесет и два лева, по 800 лв/дка), определена по реда на 
чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 5292,00 (пет хиляди двеста деветдесет и два лева, по 
800 лв/дка), като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане 
въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

    2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 12019.15.301  с площ 6615 кв. м., с трайно 
предназначение на територията "Земеделска” и НТП „Нива“, местност „Исака“ по 
кадастрална карта на с. Войсил, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-
83/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, при граници и съседи: 
ПИ № 15.597; ПИ № 15.245; ПИ № 15.244; ПИ № 15.93; ПИ № 15.92; ПИ № 15.91; 
ПИ № 15.94; ПИ № 15.246; ПИ № 15.596, актуван с Акт за частна общинска 
собственост  № 2591/03.02.2016 година, надлежно вписан в Служба по вписванията 
– гр. Пловдив, за сумата 5292,00 (пет хиляди двеста деветдесет и два лева, по 800 
лв/дка). 

 Данъчна оценка на имота е в размер на 810,70 (осемстотин и десет лева и 
седемдесет стотинки) лева.   

   3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата на 
имота е 5292,00 (пет хиляди двеста деветдесет и два лева, по 800 лв/дка), в 
съответствие с т.2.  

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

купувача на гореописания поземлен имот в т.2. 



  

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

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

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

/М. Титова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
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 № 392 
Взето с протокол №11 от 18.10.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

78080.501.1282 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Царацово, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 15500,00 
лева, с ДДС (петнадесет хиляди  и петстотин лева, с ДДС), по 20,00 лв/кв.м. с ДДС), 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 15500,00 лева, с ДДС 
(петнадесет хиляди  и петстотин лева, с ДДС), по 20,00 лв/кв.м. с ДДС), като цена за 
продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка. 

    2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 78080.501.1282  с площ  775 кв.м., с трайно 
предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване (до 
10м)" по кадастрална карта на с. Царацово, област Пловдив, одобрена със Заповед 
№ РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София,  
съответстващ на УПИ ХХХV-501.1282-жил.строителство от кв.57, при граници и 
съседи: ПИ № 78080.501.1283; ПИ № 78080.501.1281; ПИ № 78080.501.1172; ПИ № 
78080.501.1280; ПИ № 78080.501.824; ПИ № 78080.501.734,   актуван с Акт за 
частна общинска собственост  № 3182/28.06.2018  година, надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата 15500,00 лева, с ДДС (петнадесет 
хиляди  и петстотин лева, с ДДС), по 20,00 лв/кв.м. с ДДС). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 2749,30 (две хиляди седемстотин 
четиридесет и девет 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 15500,00 лева, с ДДС (петнадесет хиляди  и петстотин лева, с ДДС), по 
20,00 лв/кв.м. с 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: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен интерес 

за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на приходната 
част на бюджета на Община „Марица”-област Пловдив. Ето защо Общински съвет 
Марица намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/М. Титова/ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 393 
Взето с протокол №11 от 18.10.2018 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на ПИ № 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. 6, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество на Община „Марица”. 

 
 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

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

частна общинска собственост на 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 „Изоставена орна земя“ 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 публична общинска собственост    № 3140 от 
12.03.2018 г. и Акт № 01 от 01.10.2018 г. за поправка на Акт за публична 
общинска собственост № 3140 от 12.03.2018 година. 

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



  

 
 
МОТИВИ: Необходимо е да се започне процедура по промяна на характера 

на собствеността на описания по-горе имот с нов начин на трайно ползване 
„Изоставена орна земя”, от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост.  Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

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

/М. Титова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
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 № 394 
Взето с протокол №11 от 18.10.2018 г. 

 
      ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран 

поземлен имот № 47086.22.313 в полза на лица с установени жилищни нужди. 
 

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

След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена в размер 

на 15,00  /петнадесет/ лева без ДДС за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване на жилищна сграда в 
ПИ № 47086.22.313 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, 
Община “Марица”- област Пловдив, въз основа на пазарна оценка изготвена по реда 
на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на Г. Й. Н.  и 
Р. Е. Н. да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж 
върху поземлен имот с идентификатор № 47086.22.313, с площ 500 кв.м., с трайно 
предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско 
застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, 
област Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2008 год. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София, изменени със Заповед № КД-14-16-1656/09.10.2013 
година на Началника на СГКК- Пловдив,  УПИ ХІ-22.313, кв.95, съгласно  одобрен 
ПУП – ПРЗ със Заповед № РД-09-1016/13.08.2013 година на кмета на общината, с 
отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, при граници на имота: ПИ № 
47086.22.321; ПИ № 47086.502.314; ПИ № 47086.502.396 и ПИ № 47086.22.312 за 
построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на застроителния план на 
с. Маноле, Община „Марица”, област Пловдив. 

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

4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на 



  

гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на Закона за общинската 
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 

МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 89, ал. 
1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица”- област Пловдив са спазени и 
кандидатите отговарят на нормативно определените условия, включително имат 
установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от обсъждане и 
вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо право на 
строеж на жилищна сграда. Ето защо, Общински съвет „Марица“  намира 
решението за целесъобразно. 

 
 

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

 
/М. Титова/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
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 № 395 
Взето с протокол №11 от 18.10.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10  

/десет/ години на самостоятелни обекти, ведно с правото на достъп до общите и 
обслужващи помещения в Здравната служба на с. Рогош, Община “Марица” , 
област  Пловдив  – публична общинска собственост  с цел осъществяване на 
здравни услуги - индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина. 

 ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 
собственост, чл. 50 и чл. 164, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”. 

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

под наем за срок от 10 /десет/ години за извършване на здравни услуги – 
индивидуална  практика за първична помощ по дентална медицина, следните 
самостоятелни обекти, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите 
помещения, както следва: 
         - Самостоятелен обект  с идентификатор № 62858.501.252.1.12, с площ от 
14.00 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”,  при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: СО с ид. №62858.501.252.1.13, СО 
с ид. №  62858.501.252.1.15 и СО с ид. № 62858.501.252.1.11; под обекта: СО с ид. 
№ 62858.501.252.1.6, СО с ид. № 62858.501.252.1.8  и  СО с ид. № 62858.501.252.1.5; 
над обекта: няма; по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, 
Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-
34/06.03.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК – София.Последно изменение 
със Заповед КД-14-16-1177/14.09.2012г. на Началника на СГКК – Пловдив.  
         - Самостоятелен обект  с идентификатор № 62858.501.252.1.13, с площ от 7.00 
кв.м., с предназначение „Друг вид самостоятелен обект в сградата”,  при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: СО с ид. №62858.501.252.1.14, СО 
с ид. №  62858.501.252.1.15 и СО с ид. № 62858.501.252.1.12; под обекта: СО с ид. 
№ 62858.501.252.1.8 ; над обекта: няма; по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Рогош, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед  
№ РД-18-34/06.03.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК – София.
 Последно изменение със Заповед КД-14-16-1177/14.09.2012г. на Началника на 
СГКК – Пловдив.         

 - Самостоятелен обект  с идентификатор № 62858.501.252.1.14, с площ от 
13.90 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”,  при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: СО с ид. №62858.501.252.1.13 и 



  

СО с ид. №  62858.501.252.1.15; под обекта: СО с ид. № 62858.501.252.1.8; над 
обекта: няма; по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, 
Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-
34/06.03.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК – София.Последно изменение 
със Заповед КД-14-16-1177/14.09.2012г. на Началника на СГКК – Пловдив.  

Самостоятелните обекти са  с  обща площ за наемане 34.90 кв.м. и целта на 
отдаването им под под наем е използването им  за здравни услуги –  индивидуална 
практика за първична помощ по дентална медицина. Разположени са в Здравната 
служба на с. Рогош, находяща се на втория етаж от сграда № 1 с идентификатор № 
62858.501.252.1, със застроена площ от 188 кв.м., построена в ПИ № 62858.501.252  
с обща площ от 2980 кв.м., с административен адрес: с. Рогош, ул. „Иван Вазов“, ет. 
2, при граници и съседи: ПИ № 69874.501.1066, ПИ № 69874.501.259, ПИ № 
69874.501.728 и  ПИ № 69874.501.1027 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Рогош, актувани с Акт за публична общинска собственост  № 
11/23.02.2001 г. 

ІІ. Отдаването под наем на описаните в т. І. самостоятелни обекти да се 
извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс. 

Началната конкурсна месечна наемна цена е в размер на 5.00 /пет лева/ лева 
на кв.м. без ДДС или 174.50 лв. /сто седемдесет и четери лева  и петдесет стотинки/ 
без ДДС за 34.90 кв.м., определена съгласно т.19.2., в РАЗДЕЛ ІІІ – “УСЛУГИ” от 
“Тарифа – 2018 г. за началния размер на наема за помещения и терени, общинска 
собственост по категория на населените места в Община “Марица”, област 
Пловдив” 

ІІІ.Специфични условия  на конкурса:  
– В конкурса за посочените обекти могат да участват кандидати, които са 

регистрирани като търговец съгласно Търговския закон и не са в процедура по 
ликвидация или по несъстоятелност, както и физически самоосигуряващи се лица 
на свободна професия. 

– Описаният в т. І самостоятелен обект се отдава под наем, при условие, че се 
ползва единствено за целта, за която е предоставен, а именно за стоматологичен 
кабинет, като собствеността му не може да бъде придобивана по давност или по 
друг начин, не може да се преотстъпва за ползване, да се ползва съвместно по 
договор с трети лица, да се отдава под наем или да се пренаема. Поддържането и 
текущите ремонти на отдадения под наем описан в т. І самостоятелен обект се 
извършва от лицето, на което е предоставен, с грижата на добър стопанин. Ако 
самостоятелния обект по т. І не се използва за това, за което е отдадено под наем, 
наемното отношение да бъде прекратено; 

– Кандидатите за участие да притежават образователно-квалификационна 
степен ”Магистър по дентална  медицина“. Да не са с отнети права, да упражняват 
медицинска професия в Република България  

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

– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на 
самостоятелния обект; 

– Кабинетът да работи целогодишно; 
– Документи за допускане до участие в конкурса:  
1. Заявление за участие по образец. 
2. Справка за единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за 



  

търговския регистър или Справка за регистрация и за актуално състояние 
(документа се набавя  по служебен път от Общинска администрация - Община 
„Марица“ от Търговския регистър на основание чл. 11-13 от Наредбата за 
административно обслужване и не се входира от кандидата.);  

3. Заверено копие от карта за идентификация по БУЛСТАТ (ако има такава) 
4. Документ за самоличност на участника за справка (представя се на 

комисията в деня на конкурса). 
5. Справка от Агенцията по вписванията за липса на вписани обстоятелства – 

несъстоятелност и ликвидация за юридически лица; Справка от Агенцията по 
вписванията за липса на вписани обстоятелства – несъстоятелност за еднолични 
търговци. (документа се набавя  по служебен път от Общинска администрация - 
Община „Марица“ от Търговския регистър  на основание чл. 11-13 от Наредбата за 
административно обслужване и не се входира от кандидата.) 

6. Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурс, ведно с 
упълномощаване за сключване на договор (ако е необходимо), когато участникът се 
представлява от лице, различно от лицата, имащи право на представителство, 
съгласно документите му за регистрация. 

7. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, съдържащо воля 
за наемане на имота, когато участникът е юридическо лице. 

8. Удостоверение от банка с посочена банкова сметка  за възстановяване на 
внесените депозити за участие на нерегистрираните в конкурса кандидати и на 
неспечелилите конкурса участници /оригинал/. 

9. Декларация по образец относно обстоятелства по ЕИК; несъстоятелност; 
ликвидация; парични задължения към държавата или данъчни задължения към 
Община „Марица” и Общината по седалище и адрес на управление на 
юридическото лице или едноличния търговец, по постоянен адрес на физическото 
лице; просрочени и/или изискуеми задължения за наем по сключени договори с 
Община „Марица“-област Пловдив, правото на кандидата да упражнява търговска 
дейност. 

10. Документ в оригинал /квитанция/ за внесена гаранция за участие. 
11. Заверено копие от документ за закупена конкурсна документация. 
12. Декларация по образец за запознат/а и съгласие: 
- с условията на конкурсната документация, за провеждане и участие в 

конкурса за отдаване под наем; 
- с клаузите на приложения в конкурсната документация проект на договор за 

отдаване под наем. 
13. Декларация по образец  за извършен оглед на имота, заверена и подписана 

от кметството на населеното място. Липсата на заверка на декларацията е основание 
за недопускане на участника до конкурса.  

14. Заверено копие от диплома за завършено висше медицинско образование 
със степен “Магистър по дентална медицина“ на управителя/участника. 

15. Заверено копие от Удостоверение от Български зъболекарски съюз, че 
управителя/участника не е с отнети права да упражнява медицинска професия в 
Република България. 

16. Заверено копие от трудова книжка и/или заверено копие от осигурителна 
книжка и/или удостоверение образец УП-3, удостоверяващи трудов стаж на 
управителя/ участника, съгласно критерий /К1/ посочен в правилата за провеждане 
на  публичен конкурс. 



  

17. Ценово предложение за месечна наемна цена, съгласно критерий /К2/, 
посочен в т. ІV от настоящето решение. Поставя се в отделен малък непрозрачен 
плик. 

ІV. Критерии  за оценяване на кандидатите: 
К1 – Професионален опит на участника:  
-   До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки; 
-   От 5 до 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки; 
-   От 10 до 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки; 
-   Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;. 
К2 – Предложена месечна наемна цена: 
-   Най-висока предложена месечна наемна цена – 20 точки; 
-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена до 10%  – 15 

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

20% вкл. – 10 точки; 
-  По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 20%  - 5 

точки; 
К3 – Договор с НЗОК:  
-   Със сключен договор с НЗОК – 10 точки; 
-   Без сключен договор с НЗОК – 0 точки; 
Комплексна оценка: 
К = К1+ К2 +К3  
При равен брой точки, превес ще има точката от критерии  К2 
V. Гаранция за участие - 30% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.     
VI. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да предприеме 

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

 
МОТИВИ: Във връзка с нуджите на населението от дентални услуги, 

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

/М. Титова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 
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Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
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 № 396 
Взето с протокол №11 от 18.10.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 5  

/пет/ години на самостоятелни обекти, ведно с правото на достъп до общите и 
обслужващи помещения в Здравната служба на с. Строево, Община “Марица” , 
област Пловдив  – публична общинска собственост  с цел осъществяване на здравни 
услуги-индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 60, ал. 4 б от правилника за организацията и дейността 
на Общински съвет “Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от Закона за 
общинската собственост, чл. 50 и чл. 164, ал. 1 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”. 

 
  
     След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

І. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив дава съгласие да се отдадат  под 
наем за срок от 5 /пет/ години за извършване на здравни услуги – индивидуална  
практика за първична помощ по дентална медицина, следните самостоятелни 
обекти, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите помещения, както 
следва: 
- Самостоятелен обект  с идентификатор № 69874.501.258.1.12, с площ от 12.50 
кв.м., с прилежащи части: съотв. ид. части от общите части на сградата, с 
предназначение „Друг вид самостоятелен обект в сграда”,  при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: СО с ид. № 69874.501.258.1.7, СО 
с ид. №  69874.501.258.1.9 и СО с ид. № 69874.501.258.1.13; под обекта: няма; над 
обекта: СО с ид. № 69874.501.258.1.11 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Строево, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед                                     
№ РД-18-82/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София;  
 - Самостоятелен обект  с идентификатор № 69874.501.258.1.13, с площ от 12.50 
кв.м., с прилежащи части: съотв. ид. части от общите части на сградата, с 
предназначение „Друг вид самостоятелен обект в сграда”,  при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: СО с ид. № 69874.501.258.1.12, 
СО с ид. №  69874.501.258.1.9 и СО с ид. № 69874.501.258.1.14; под обекта: няма; 
над обекта: СО с ид. № 69874.501.258.1.11 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Строево, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед                                     
№ РД-18-82/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София. 
Самостоятелните обекти са  с  обща площ за наемане 25.00 кв.м. и целта на 
отдаването им под наем е използването им за здравни услуги –  индивидуална 
практика за първична помощ по дентална медицина. Разположени са в Здравната 



  

служба на с. Строево, находяща се на първия етаж от сграда № 1 с идентификатор                                      
№ 69874.501.258.1, със застроена площ от 275 кв.м., построена в ПИ № 
69874.501.258 с обща площ от 1118 кв.м., с административен адрес: с. Строево, ул. 
„Георги Бенковски“, № 36-а, при граници и съседи: ПИ № 69874.501.1066, ПИ № 
69874.501.259, ПИ № 69874.501.728 и  ПИ № 69874.501.1027 по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с. Строево, актувани с Акт за публична общинска 
собственост  №1997/07.02.2013 г.  
ІІ. Отдаването под наем на описаните в т. І. самостоятелни обекти да се извърши 
чрез провеждане на публично оповестен конкурс. 
Началната конкурсна месечна наемна цена е в размер на 5.00 /пет лева/ лева на кв.м. 
без ДДС или 125.00 лв. /сто двадесет и пет лева / без ДДС за 25.00 кв.м., определена 
съгласно т.19.2., в РАЗДЕЛ ІІІ – “УСЛУГИ” от “Тарифа – 2018 г. за началния 
размер на наема за помещения и терени, общинска собственост по категория на 
населените места в Община “Марица”, област Пловдив” 
ІІІ.Специфични условия  на конкурса:  
– В конкурса за посочените обекти могат да участват кандидати, които са 
регистрирани като търговец съгласно Търговския закон и не са в процедура по 
ликвидация или по несъстоятелност, както и физически самоосигуряващи се лица 
на свободна професия. 
– Описаният в т. І самостоятелен обект се отдава под наем, при условие, че се 
ползва единствено за целта, за която е предоставен, а именно за стоматологичен 
кабинет, като собствеността му не може да бъде придобивана по давност или по 
друг начин, не може да се преотстъпва за ползване, да се ползва съвместно по 
договор с трети лица, да се отдава под наем или да се пренаема. Поддържането и 
текущите ремонти на отдадения под наем описан в т. І самостоятелен обект се 
извършва от лицето, на което е предоставен, с грижата на добър стопанин. Ако 
самостоятелния обект по т. І не се използва за това, за което е отдадено под наем, 
наемното отношение да бъде прекратено; 
– Кандидатите за участие да притежават образователно-квалификационна степен 
”Магистър по дентална  медицина“. Да не са с отнети права, да упражняват 
медицинска професия в Република България  
– Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да сключат такъв в 30-
дневен срок след подписване на договор за наем; 
– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на самостоятелния 
обект; 
– Кабинетът да работи целогодишно; 
– Документи за допускане до участие в конкурса:  
1. Заявление за участие по образец. 
2. Справка за единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за 
търговския регистър или Справка за регистрация и за актуално състояние 
(документа се набавя  по служебен път от Общинска администрация - Община 
„Марица“ от Търговския регистър на основание чл. 11-13 от Наредбата за 
административно обслужване и не се входира от кандидата.);  
3. Заверено копие от карта за идентификация по БУЛСТАТ (ако има такава) 
4. Документ за самоличност на участника за справка (представя се на комисията в 
деня на конкурса). 
5. Справка от Агенцията по вписванията за липса на вписани обстоятелства – 
несъстоятелност и ликвидация за юридически лица; Справка от Агенцията по 



  

вписванията за липса на вписани обстоятелства – несъстоятелност за еднолични 
търговци. (документа се набавя  по служебен път от Общинска администрация - 
Община „Марица“ от Търговския регистър  на основание чл. 11-13 от Наредбата за 
административно обслужване и не се входира от кандидата.) 
6. Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурс, ведно с упълномощаване 
за сключване на договор (ако е необходимо), когато участникът се представлява от 
лице, различно от лицата, имащи право на представителство, съгласно документите 
му за регистрация. 
7. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, съдържащо воля за 
наемане на имота, когато участникът е юридическо лице. 
8. Удостоверение от банка с посочена банкова сметка  за възстановяване на 
внесените депозити за участие на нерегистрираните в конкурса кандидати и на 
неспечелилите конкурса участници /оригинал/. 
9. Декларация по образец относно обстоятелства по ЕИК; несъстоятелност; 
ликвидация; парични задължения към държавата или данъчни задължения към 
Община „Марица” и Общината по седалище и адрес на управление на 
юридическото лице или едноличния търговец, по постоянен адрес на физическото 
лице; просрочени и/или изискуеми задължения за наем по сключени договори с 
Община „Марица“-област Пловдив, правото на кандидата да упражнява търговска 
дейност. 
10. Документ в оригинал /квитанция/ за внесена гаранция за участие. 
11. Заверено копие от документ за закупена конкурсна документация. 
12. Декларация по образец за запознат/а и съгласие: 
- с условията на конкурсната документация, за провеждане и участие в конкурса за 
отдаване под наем; 
- с клаузите на приложения в конкурсната документация проект на договор за 
отдаване под наем. 
13. Декларация по образец  за извършен оглед на имота, заверена и подписана от 
кметството на населеното място. Липсата на заверка на декларацията е основание за 
недопускане на участника до конкурса.  
14. Заверено копие от диплома за завършено висше медицинско образование със 
степен “Магистър по дентална медицина“ на управителя/участника. 
15. Заверено копие от Удостоверение от Български зъболекарски съюз, че 
управителя/участника не е с отнети права да упражнява медицинска професия в 
Република България. 
16. Заверено копие от трудова книжка и/или заверено копие от осигурителна 
книжка и/или удостоверение образец УП-3, удостоверяващи трудов стаж на 
управителя/ участника, съгласно критерий /К1/ посочен в правилата за провеждане 
на  публичен конкурс. 
17. Ценово предложение за месечна наемна цена, съгласно критерий /К2/, посочен в 
т. ІV от настоящето решение. Поставя се в отделен малък непрозрачен плик. 
ІV. Критерии  за оценяване на кандидатите: 
К1 – Професионален опит на участника:  
-   До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки; 
-   От 5 до 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки; 
-   От 10 до 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки; 
-   Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;. 
К2 – Предложена месечна наемна цена: 



  

-   Най-висока предложена месечна наемна цена – 20 точки; 
-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена до 10%  – 15 точки; 
-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 10% и до 20% 
вкл. – 10 точки; 
-  По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 20%  - 5 точки; 
К3 – Договор с НЗОК:  
-   Със сключен договор с НЗОК – 10 точки; 
-   Без сключен договор с НЗОК – 0 точки; 
Комплексна оценка: 
К = К1+ К2 +К3  
При равен брой точки, превес ще има точката от критерии  К2 
V. Гаранция за участие - 30% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.     
VI. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да предприеме 
необходимите действия за откриване и провеждане на процедура за отдаване под 
наем на описаните в т. І  самостоятелни обекти, чрез публично оповестен конкурс 
при условията на т. І, ІІ, ІІІ, ІV и V от настоящото решение, при стриктно спазване 
правилата на Глава Шеста от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, да организира и 
проведе конкурса за отдаване под наем и сключи наемния договор, съобразно 
действащото законодателство. 
 

МОТИВИ: Във връзка с нуджите на населението от дентални услуги, 
Общински съвет “Марица“  намира решението за целесъобразно. 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/М. Титова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
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 № 397 
Взето с протокол №11 от 18.10.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение от „ВИСМАР“ ЕООД  за изменение  на Общ 

устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна 
единица 417-Соп (смесена обслужващо-производствена структурна единица/зона) 
по кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Червенака“, Община 
„Марица“, област Пловдив. 
  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във връзка 
с чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ 
и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 
земеделските земи 

 
   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

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

Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, 
касаещо разширение на структурна единица 417-Соп (смесена обслужващо-
производствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на 
с.Войводиново, местност “Червенака“, Община „Марица“, област Пловдив, 
включващо поземлени имоти № 11845.24.6, № 11845.24.7, № 11845.24.8 и част 
от 11845.24.154 (общински полски път) по кадастралната карта на 
с.Войводиново, местност “Червенака“, Община „Марица“, област Пловдив, 
съгласно приложеното предложение. 

Възлага на възложителя 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. 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. 

Одобрява приложеното техническо задание изготвено на основание чл. 125 
от ЗУТ. 

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

 
МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение, 

Общински съвет “Марица“  намира решението за целесъобразно. 
 
 

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

/М. Титова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
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 № 398 
Взето с протокол №11 от 18.10.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и 

застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 11845.7.7 в 
м.”Полук Тарла” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, 
Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя 
за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен 
имот за изграждане на складово производствени дейности. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2от ЗМСМА, в съответствие с чл. 

124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за 
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи  

 
   След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на ПУП 

- План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлeн имот с 
идентификатор идентификатор № 11845.7.7 в м.”Полук Тарла” по кадастралната 
карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за  

 
за изграждане на складово производствени дейности 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Поземлeн имот с идентификатор № 11845.7.7 в м.”Полук Тарла” по 

кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 424-
Смф с нетни устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0,  Поз>40% и височина 
на застрояване до 10 м. 

Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на елементите 
на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във връзка с 
провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.  

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 1 
от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на 
Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и 
Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с 
теренните дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП 
на Община „Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 



  

изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и 
в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  

 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на 
чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на 
държавен здравен контрол. 

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

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

Възложителя Диляна Славкова Гуйгова и Валентин Симеонов Гуйгов да 
изготви проектите от името на общината, както и да представлява общината при 
съгласуване и одобряване пред съответните институции.  

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 „ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ“ 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.  

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План за 

регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление поставено 

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

 
 
 



  

 
МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 

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

/М. Титова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
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 № 399 
Взето с протокол №11 от 18.10.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП - План за регулация и 

застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР), и ПУП – Парцеларен 
план (ПП) на поземлен имот № 38950.12.82 , м.”Йол пара” по кадастралната карта 
на с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска 
земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ 
и ППЗОЗЗ. 

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

ал. 1 и ал. 5, чл. 16а от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на 
Закона за опазване на земеделските земи  

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

за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР), и 
ПУП – Парцеларен план (ПП), съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
на земеделска земя, за провеждане на процедура по промяна на 
предназначението и , съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, 
представляваща поземлен имот с идентификатор №38950.12.82, м.”Йол Пара” по 
кадастралната карта на с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област, с 
начин на трайно ползване – овощна градина за изграждането на обект: 

„Производствена и складова дейност и обществено обслужваща дейност”  
Поземлен имот №38950.12.82, м.”Йол Пара” по кадастралната карта на 

с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област попада по Общ устройствен 
план на Община „Марица” в структурна единица 164-Смф (смесена 
многофункционална зона) с нетни устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0,  
Поз>40% и височина на застрояване до 12 м.   

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 
1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговарят 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 съответното село в М 1: 1 000 като при 
изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ, след Решение на комисията по чл. 
17, ал. 1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка и трасета при спазване на 
следните изисквания: 

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

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 

необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни 
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  

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

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

МОТИВИ: Във връзка с осъщестявяване на инвестиционно намерение,  
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/М. Титова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
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 № 400 
Взето с протокол №11 от 18.10.2018 г. 

 
ОТНОСНО:Упълномощаване на представител на Община Марица в общото 
събрание на „Асоциация по В и К“ – Пловдив и даване на мандат за начина на 
гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в писмо на 
Областния управител на Област Пловдив-изх.№АВК-02-47#1/18.09.2018г.(вх.№12-
03-13/26.09.2018г. на Община „Марица“) на представителя на Общината в общото 
събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 23.10.2018г. 
 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2, в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.15 от 
ЗМСМА и чл.198е, ал.5 от Закона за водите 
 

   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
1.Упълномощава инж. Огнян Бориславов Влахов – Началник отдел УПКР, 

Дирекция УТ,  Община „Марица“ да представлява Община  „Марица“ в общото 
събрание на Асоциация по В и К –Пловдив, свикано на 23.10.2018 г., да изрази 
позицията на Община „Марица“ по предварително планиран дневен ред в писмо на 
Областния управител на област Пловдив – изх.№АВК-02-47#1/18.09.2018г. и му дава 
мандат да гласува както следва: 
           1.1.По   т.1   от   предварителния   дневния   ред,   относно: „Приемане на 
решение на основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на 
асоциациите по водоснабдяване и канализация, за препоръчителен размер на 
държавата в бюджета на Асоциацията по В и К на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Пловдив за 2018г.,  

Да подкрепи приемането на препоръчителния размер на вноската на 
държавата в бюджета на Асоциацията за 2019 г. в размер на 21000лв. (двадесет и 
една хиляди лева), съгласно приложена Обяснителна записка към проект на 
бюджет за 2019г.на АВиК. 
            1.2. По т.2 от предварителния дневен ред, относно:  Съгласуване на „План за  
стопанисване, поддържане и експлоатация на активите на Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД по реда на чл.6.4. от „Договор за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на 
водоснабдителни и канализационни услуги“, изготвен и предоставен от Оператора 
на основание чл.4.2 от същия. 
            Да съгласува изготвения и представен от „Водоснабдяване и канализация“ 
ЕООД – Пловдив „План за стопанисване, поддържане и експлоатация на активите 
на Водоснабдяване и канализация“ ЕООД“ 

1.3. По т.3 от предварителния дневен  ред относно: Други  
Общински съвет упълномощава представителя на Община Марица да изслуша 

представената информация и да уведоми Общински съвет Марица. 
След участието в заседанието на Общото събрание на Асоциацията, 

присъствалия представител на Община Марица да уведоми Общински съвет 
Марица за взетите решения. 

МОТИВИ: Според действащото законодателство Асоциацията по В и К- 
Пловдив е водещ регулаторен орган за управление, планиране и изграждане на 



  

водоснабдителните и канализационни системи за територията на област Пловдив, а 
Община „Марица“ е член на Асоциацията по В и К-Пловдив. Ето защо, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/М. Титова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
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 № 401 
Взето с протокол №11 от 18.10.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение №139, взето с Протокол № 9 от 12.07.2012 г. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал. 1, т.24 и чл. 34, ал. 4 от ЗМСМА, 
чл.29, ал. 1, т. 8 и ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет „Марица“, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

  
   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

1. Изменя Решение № 139, взето с протокол № 9 от 12.07.2012 г. на 
Общински съвет „Марица“, както следва: 
1.1  Допълва точка II. Определя средства за пътни разноски, направени 
от общински съветник от Общински съвет – „Марица“ в размер до 200/ 
двеста/ лева месечно срещу представени разходно-оправдателни 
документи /фактура/ до края на текущия месец в едно с Приложения: 

• ПРИЛОЖЕНИЕ 1- Декларация относно марка автомобил, модел, 
с рег. №, вид гориво, разходна норма на 100км определена от 
производителя /подава се еднократно или при смяна на 
превозното средство/ 

• ПРИЛОЖЕНИЕ  2 – Таблица на разстоянията между отделните 
населени места в община „Марица“, утвърдена от кмета на 
Община „Марица“ /подава се еднократно/ 

• ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Отчет на общинския съветник за разходите за 
гориво за периода от …до…при ползване на автомобил при 
изпълнение на задълженията му като общински съветник в 
Общински съвет „Марица“ за мандат 2015-2019г. , който 
включва: дата, маршрут, цел на посещението, одобрено 
разстояние, разходна норма л/км, разход по норма литри, цена на 
литър гориво, разход на гориво в лв. одобрен разход ; утвърден 
от Председател на Общински съвет „Марица“ /подава се 
ежемесечно/ 

• ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – График на общинските съветници за среща с 
граждани във връзка с глава IV, чл.30, т.2, утвърден от 
председател Общински съвет „Марица“ /ежемесечно/ 

2.     Създава нова точка III. -  Горепосочените в т.1.1 от настоящето 
решение документи в едно с приложенията се представят от 



  

общинския съветник до 10-то число на месеца, следващ този на 
направените пътни разноски, на служител от звеното по чл. 29а, ал.2 от 
ЗМСМА. При констатиране на несъответствие в представените 
документи, същите се връщат на общинския съветник за корекция. 

3.    Създава нова точка IV.  – Сумите за направени пътни разноски се 
изплащат на общинския съветник по банков път – по изрично посочена 
от общинския съветник банкова сметка. 

4.   Създава нова точка V. – Настоящето решение следва да бъде 
актуализирано при промяна на съответните законови разпоредби, при 
промяна на Правилника за организацията и дейността на общински 
съвет „Марица“, неговите комисии и взаимодейстието му с общинска 
администрация, или с последващо решение на Общински съвет 
„Марица“. 

 
МОТИВИ: Във връзка с обезпечаване изпълнението на задълженията на 

общинските съветници, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

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

/М. Титова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
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 № 402  
Взето с протокол №11 от 18.10.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на 

средства за пътуване до гр. Пловдив на ученици от социално слаби семейства или 
сираци. Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение. 

 ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА предлагам Общински съвет 
„Марица” да вземе следното  

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

формата на средства за пътуване срещу представена фактура за транспортна услуга 
през учебната 2018/2019г на:           
 1. Е. Р.Р.       

2. Д. В. С. 
3. Р. А. М. 
4. Я. А. М.  
5. Е. С. И.  
 
 2.   Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ за лечение 

на:  
1.Г. И. Н. в размер на 200лв. 
2. Н. Х. Х. в размер на 500лв. 
МОТИВИ: Предоставени са необходимите документи и отговарят на 

изискаванията, Ето защо, Общински съвет намира решението за целесъобразно. 
 
 

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

/М. Титова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
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 № 403 
Взето с протокол №11 от 18.10.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение за отпускане на временен безлихвен заем за 

изпълнение на проект №BG05M2OP001-3.001-0075 „Заедно ръка за ръка - творим 
красота“, процедура за предоставяне на БФП BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за 
предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. 

  
 ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА 
  
    След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА отпуска временен безлихвен заем от 

бюджета на община „Марица“ за изпълнението на дейности по проект 
№BG05M2OP001-3.001-0075 „Заедно ръка за ръка – творим красота“, процедура за 
предоставяне на БФП BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното 
възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по Оперативна 
програма „Наука и образованието за интелигентен растеж“ 2014-2020г. в размер на 
55 000 лева, със срок на възстановяване след приключване на проекта и 
окончателното разплащане от Управляващия орган на ОП НОИР. 

МОТИВИ: Осигуряването на временни средства от общинския бюджет ще 
спомогне за навременното изпълнение на дейностите по проекта, навременното 
изплащане на трудовите възнаграждения и внасяне на осигурителни вноски на 
екипите. В резултат на проекта ще се осигури качествено образование и повишена 
мотивация за неговото получаване в смесена среда, взаимно опознаване между 
различните етнокултурни общности и култивиране на уменията за общуване между 
тях от ранна детска възраст, които са първите важни стъпки към промяна и равен 
старт в живота. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/М. Титова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
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 № 404 
Взето с протокол №11 от 18.10.2018 г. 

    ОТНОСНО: Допълнителни възнаграждения на кмет на община и кметове на кметства  
  
   ОСНОВАНИЕ:  Чл.21, ал.1, т.5 във връзка с чл.26, ал.1  от ЗМСМА,  чл.4, ал.5  от 
ПМС № 67/2010г. и чл. 22 от Вътрешните правила за работната заплата в общински 
бюджетни структури 
 

   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
1. Определя на кмета на Община „Марица“ и кметовете на кметства в Община 

„Марица”, допълнително възнаграждение, както следва: /Приложение/ 
 

 
2. Допълнителните възнаграждения да се включат във ведомостите за 

работни заплати за м. октомври 2018 г. 
 

 
МОТИВИ: На основание чл.26, ал.1 и чл.21 ал.1, т.5 от ЗМСМА общинският 

съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на 
действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от 
общинския бюджет по предложение на кмета на общината. Ето защо, Общински 
съвет намира решението за целесъобразно. 

 
  

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

/М. Титова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
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 № 405 

 
Взето с протокол №11 от 18.10.2018 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 54-00 745 Придобиване на земя –гробищен парк с. 

Войводиново -10 215   -10 215      
2 54-00 606 Придобиване на земя – ПИ 27.73 с НТП– 

„ за второстепенна улица" с. Царацово 10 215   10 215      
3 52-06 311 Изграждане на ДГ с. Строево - 120 000   - 120 000      

4 51-00 311 Прилагане на мерки за енергийна 
ефективност ДГ с.Костиево 

+ 120 000   + 120 000 
     

 
 

МОТИВИ: Във връзка с реализирането на обект „Обслужващ път по следите 
на полски път с идентификатор № 78080.27.73, по плана на с. Царацово, 
представляващ продължение на общински път № 2“ – съгласно влязъл в сила ПУП, 
се предвижда изграждане на обект,  урегулиран като ПИ 27.73 с НТП –„ за 
второстепенна улица" с. Царацово.  Необходимо е принудително отчуждаване на 
имота частна собственост за общински нужди. В изпълнение на процедурата по 
отчуждаване е направена оценката на същия в съответствие със законовите 
изисквания. 



  

Във връзка с необходимостта от избор на нов изпълнител и актуализацията на 
единичните цени за обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност ДГ 
с.Костиево“ е необходимо да се завиши дяловото участие на общината. 

Направена е компенсирана промяна по разходната част на бюджета. Ето защо, 
Общински съвет намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

/М. Титова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 
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