
  

 
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 № 331 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 347, взето с протокол № 14 от 
19.12.2017 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 
 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 

1. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 347, взето с протокол № 
14 от 19.12.2017  г., както следва:    

1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                           

„ 1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена 
от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 3178,00 
(три хиляди сто седемдесет и осем лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м., без ДДС), 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 3178,00 (три хиляди сто 
седемдесет и осем лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м., без ДДС), като цена за продажба 
на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената 
пазарна оценка.“ 

2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:                                                           

„2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 38950.62.635  с площ 454 кв.м., с трайно 
предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Костиево, област Пловдив, одобрени 
със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, при 
граници и съседи: ПИ № 38950.502.667; ПИ № 38950.62.636; ПИ № 38950.62.642; 
ПИ № 38950.62.1 и ПИ № 38950.502.666, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 2866/30.06.2017 година, надлежно вписан в Служба по вписванията 
– гр. Пловдив, за сумата 3178,00 (три хиляди сто седемдесет и осем лева, без ДДС, 
по 7,00 лв/кв.м., без ДДС). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 1610,60 (хиляда шестстотин и десет  
лева и 60 ст.)  лева.“   

3. Точка 3 (трета) придобива следното съдържание:                                                           

 „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 3178,00 (три хиляди сто седемдесет и осем лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м., 
без ДДС), в съответствие с т.2.“  



  

 

МОТИВИ: Във връзка с това че имотът е включен в „Програма за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица” – област Пловдив“ за 2019 година и с 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 25 
Гласували 25 

За 25 
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 № 332 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 348, взето с протокол № 14 от 
19.12.2017 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив. 

 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 

1. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 348, взето с протокол № 
14 от 19.12.2017  г., както следва:    

1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                           

„1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена 
от лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 
4081,00 (четири хиляди осемдесет и един лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м. без ДДС), 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 4081,00 (четири хиляди 
осемдесет и един лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м. без ДДС), като цена за продажба на 
недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна 
оценка.“ 

2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:                                                           

„2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 38950.62.638  с площ 583 кв.м., с трайно 
предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Костиево, област Пловдив, одобрени 
със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, при 
граници и съседи: ПИ № 38950.62.642; ПИ № 38950.62.639; ПИ № 38950.62.640; ПИ 
№ 38950.62.2 и ПИ № 38950.62.1, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
2865/30.06.2017 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, 
за сумата 4081,00 (четири хиляди осемдесет и един лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м. 
без ДДС). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 2068,20 (две хиляди шестдесет и осем  
лева и 20 ст.) лева.“   

3. Точка 3 (трета) придобива следното съдържание:                                                           

 „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 4081,00 (четири хиляди осемдесет и един лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м. без 



  

ДДС), в съответствие с т.2.“  

 

МОТИВИ: Във връзка с това че имотът е включен в „Програма за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица” – област Пловдив“ за 2019 година и с 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 25 
Гласували 25 

За 25 
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 № 333 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 349, взето с протокол № 14 от 19.12.2017 
г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив. 

 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 

1. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 349, взето с протокол № 
14 от 19.12.2017  г., както следва:    

1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                          

„1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена 
от лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер  на 
6118,00 (шест хиляди сто и осемнадесет лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м., без ДДС), 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 6118,00 (шест хиляди сто и 
осемнадесет лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м., без ДДС), като цена за продажба на 
недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна 
оценка.“ 

2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:                                                           

„2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 38950.62.640  с площ 874 кв.м., с трайно 
предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Костиево, област Пловдив, одобрени 
със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, при 
граници и съседи: ПИ № 38950.62.643; ПИ № 38950.62.641; ПИ № 38950.62.3; ПИ 
№ 38950.62.2; ПИ № 38950.62.638; ПИ № 38950.62.639, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 2867/30.06.2017 година, надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив, за сумата 6118,00 (шест хиляди сто и осемнадесет лева, 
без ДДС, по 7,00 лв/кв.м., без ДДС). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 3100,50 (три хиляди и сто  лева и 50 
ст.) лева.“   

3. Точка 3 (трета) придобива следното съдържание:                                                           

 „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 6118,00 (шест хиляди сто и осемнадесет лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м., без 
ДДС), в съответствие с т.2.“  

 

МОТИВИ: Във връзка с това че имотът е включен в „Програма за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица” – област Пловдив“ за 2019 година и с 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 25 
Гласували 25 

За 25 
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 № 334 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 350, взето с протокол № 14 от 
19.12.2017 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 
 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 

1. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 350, взето с протокол № 
14 от 19.12.2017  г., както следва:    

1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                           

„1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена 
от лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 
4837,00 (четири хиляди осемстотин тридесет и седем лева, без ДДС, по 7,00 
лв/кв.м., без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 4837,00 
(четири хиляди осемстотин тридесет и седем лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м., без 
ДДС), като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз 
основа на горепосочената пазарна оценка.“ 

2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:                                                           

„    2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 38950.62.641  с площ 691 кв.м., с трайно 
предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Костиево, област Пловдив, одобрени 
със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, при 
граници и съседи: ПИ № 38950.62.643; ПИ № 38950.62.644; ПИ № 38950.62.632; ПИ 
№ 38950.62.3; ПИ № 38950.62.640, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
2869/30.06.2017 и Акт № 01/14.08.2017 г. за поправка на Акт за частна общинска 
собственост № 2869/30.06.2017 година, надлежно вписани в Служба по вписванията 
– гр. Пловдив, за сумата 4837,00 (четири хиляди осемстотин тридесет и седем лева, 
без ДДС, по 7,00 лв/кв.м., без ДДС). Данъчна оценка на имота е в размер на 2451,30 
(две хиляди четиристотин петдесет и един  лева и 30 ст.) лева.“   

3. Точка 3 (трета) придобива следното съдържание:                                                           

 „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 4837,00 (четири хиляди осемстотин тридесет и седем лева, без ДДС, по 7,00 
лв/кв.м., без ДДС), в съответствие с т.2.“ 

 

МОТИВИ: Във връзка с това че имотът е включен в „Програма за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица” – област Пловдив“ за 2019 година и с 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 25 
Гласували 25 

За 25 
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 № 335 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 
38950.57.91 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 № 
38950.57.91, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 2910,00 (две хиляди деветстотин 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 2910,00 (две хиляди деветстотин 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”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 38950.57.91 е с площ от 582 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)" по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК - София, ул. "50-та" № 2, при граници и съседи: 
ПИ № 38950.57.87; ПИ № 38950.57.92; ПИ № 38950.57.85, съответстващ УПИ V-
57.91 от кв.70, съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-413 от 13.04.2016 
г. На Кмета на Община „Марица“, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
2853/22.06.2017 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за 
сумата 2910,00 (две хиляди деветстотин и десет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без 
ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.502.4001 е 2064,60 лева. 

3. Продажбата 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 
2910,00 (две хиляди деветстотин и десет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС, в 
съответствие с т.1 и 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 имота по т.1 и т.2. 

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

 
МОТИВИ:  С оглед осигуряване приходната част на бюджета, Общински 

 съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 25 
Гласували 25 

За 25 
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 № 336 
 

Взето с протокол №13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 
38950.57.92 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 № 
38950.57.92, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 2850,00 (две хиляди осемстотин 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 2850,00 (две хиляди осемстотин 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”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 38950.57.92 е с площ от 570 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)" 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, ул. "50-та" № 4 при 
граници и съседи: ПИ № 38950.57.88; ПИ № 38950.57.93; ПИ № 38950.57.85; ПИ № 
38950.57.91; ПИ № 38950.57.87, УПИ VІ-57.92 от кв.70, съгласно ПУП-ПРЗ, 
одобрен със Заповед № РД-09-41 от 13.04.2016 г. на кмета на Община „Марица“, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 2854/22.06.2017 г., надлежно 
вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 2850,00 (две хиляди 
осемстотит и петдесет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.92 е 2022,10 лева. 

3. Продажбата 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 
2850,00 (две хиляди осемстотин и петдесет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без 
ДДС., в съответствие с т.1 и 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 имота по т.1 и т.2. 

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

 

МОТИВИ:  С оглед осигуряване приходната част на бюджета, Общински 
 съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 25 
Гласували 25 

За 25 
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 № 337 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
38950.502.4001 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 № 
38950.502.4001,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 5131,00 (пет хиляди сто тридесет и един) лева, без ДДС, по 
7,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата 
от 5131,00 (пет хиляди сто тридесет и един) лева, без ДДС, по 7,00 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 ПИ № 38950.502.4001 е с площ от 733 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)" по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК - София, ул. "19-та" при граници и съседи: ПИ № 
38950.502.46; ПИ № 38950.502.43; ПИ № 38950.502.71; ПИ № 38950.502.4003; ПИ 
№ 38950.502.4002 и ПИ № 38950.502.9119, УПИ VІ-общ. от кв.4, съгласно ПУП-
ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-86 от 02.03.1999 г. на Кмета на Община 
„Марица“, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3444/14.06.2019 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 5131,00 (пет 
хиляди сто тридесет и един) лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м, без ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.502.4001 е 2600,30 лева. 

3. Продажбата 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 
5131,00 (пет хиляди сто тридесет и един) лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м, без ДДС., в 
съответствие с т.1 и 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 имота по т.1 и т.2. 

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

     

МОТИВИ:  С оглед осигуряване приходната част на бюджета, Общински 

 съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 25 
Гласували 25 

За 25 
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 № 338 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

          ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
69874.501.852 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Строево, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 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, 

чл.92 от ЗС 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 
№69874.501.852,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 10 440,00 (десет хиляди четиристотин и четиридесет) лева без 
ДДС, (по 15,00 лв/кв. м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя сумата от 10 440,00 (десет хиляди четиристотин и четиридесет) 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 ПИ №69874.501.852 е с площ 696 кв. м., трайно предназначение на 
територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 
м.)“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево, одобрена със 
Заповед №РД-09-82/05.12.2007 г., при граници и съседи: ПИ №69874.501.851; 
№69874.501.870; №69874.501.959; №69874.501.854 и ПИ №69874.501.853, 
съответстващ на УПИ II-общ., кв.3 по действащия регулационен план на с. Строево, 
обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД-09-54/1994 година, актуван с Акт за частна 
общинска собственост №24/20.01.2003 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив, за сумата 10 440,00 (десет хиляди четиристотин и 
четиридесет) лева без ДДС, (по 15,00 лв/кв. м. без ДДС). 

Данъчната оценка на поземлен имот №69874.501.852 е 2 864,10 (две хиляди 
осемстотин шестдесет и четири лева и десет стотинки) лева.  

3. Продажбата 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 10 
440,00 (десет хиляди четиристотин и четиридесет) лева без ДДС, (по 15,00 лв/кв. м. 
без ДДС), в съответствие с т.1 и 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 имота по т.1 и т.2. 

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

 

МОТИВИ: С оглед осигуряване приходната част на бюджета, Общински 

съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 
 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 25 
Гласували 25 

За 25 
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 № 339 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот            
№ 47086.501.1177, сграда с идент. 47086.501.1177.1, сграда с идент. 
47086.501.1177.2 и сграда с идент. 47086.501.1177.3, построени в имота по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 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 № 
47086.501.1177, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 4830.00 (четири хиляди осемстотин и тридесет ) лева с ДДС, 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 4830.00 (четири 
хиляди осемстотин и тридесет ) лева с 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 47086.501.1177.1, със застроена площ от 126 кв.м., 
брой етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“, изготвена от 
лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 3150.00 
(три хиляди сто и петдесет) лева с ДДС и определя 3150.00 (три хиляди сто и 
петдесет) лева с ДДС 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 47086.501.1177.2, със застроена площ от 18 кв.м., 
брой етажи 1, с предназначение: „Селскостопанска сграда“, изготвена от 
лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 450.00 
(четиристотин и петдесет) лева с ДДС и определя 450.00 (четиристотин и петдесет) 
лева с ДДС като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане 
въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

4. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в 
имота сграда с идентификатор 47086.501.1177.3, със застроена площ от 7 кв.м., брой 
етажи 1, с предназначение: „Селскостопанска сграда“, изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 175.00 (сто 



  

седемдесет и пет) лева с ДДС и определя 175.00 (сто седемдесет и пет) лева с ДДС 
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 8605.00 (осем хиляди 
шестстотин и пет) лева с ДДС.   

5. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 47086.501.1177, с площ 805 кв.м., трайно предназначение на 
територията "Урбанизирана", НТП "Ниско застрояване (до 10 м.)" по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, идентичен с УПИ І-501.1177, жил. застр. от кв. 92, при граници и 
съседи: ПИ № 47086.501.859;  ПИ № 47086.501.1183; ПИ № 47086.501.1182; ПИ № 
47086.501.1178 и ПИ № 47086.501.1236, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 3361/18.01.2019 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив, за сумата  4830.00 (четири хиляди осемстотин и тридесет ) лева с ДДС,. 

6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 47086.501.1177.1, със застроена площ от 126 кв.м., брой 
етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“ по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска собственост № 3361/18.01.2019 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата  3150.00 (три 
хиляди сто и петдесет) лева с ДДС. 

7. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 47086.501.1177.2, със застроена площ от 18 кв.м., брой 
етажи 1, с предназначение: „Селскостопанска сграда“ по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска собственост № 3361/18.01.2019 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата  450.00 
(четиристотин и петдесет) лева с ДДС. 

8. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 47086.501.1177.3, със застроена площ от 7 кв.м., брой 
етажи 1, с предназначение: „Селскостопанска сграда“ по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска собственост № 3361/18.01.2019 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата  175.00 (сто 
седемдесет и пет) лева с ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.501.1177 е 2284.60 лева за земя, 
за сграда с идентификатор № 47086.501.1177.1, със застроена площ от 126 кв.м., 
брой етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“ – 3111.60 лева, за 
сграда с идентификатор № 47086.501.1177.2, със застроена площ от 18 кв.м., брой 
етажи 1, с предназначение: „Селскостопанска сграда“   - 439.10лева, за сграда с 
идентификатор № 47086.501.1177.3, със застроена площ от 7 кв.м., брой етажи 1, с 



  

предназначение: „Селскостопанска сграда“   - 170.80 лева, или общо 6006.10 за земя 
и сгради. 

9. Продажбата на имотите по т.5, т.6, т.7 и т. 8 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. 

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

11. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 
купувача на имотите по т.5, т.6, т.7 и т. 8 от настоящото решение. 

12. 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, Общински 

съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 25 
Гласували 25 

За 25 
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 № 340 
Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот             

№ 47086.501.1178, сграда с идент. 47086.501.1178.1 и сграда с идент. 
47086.501.1178.2, построени в имота по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, одобрени със Заповед 
№ РД-18-37/08.05.2009 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 № 
47086.501.1178, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 4188.00 (четири хиляди сто осемдесет и осем) лева с ДДС, 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 4188.00 (четири 
хиляди сто осемдесет и осем) лева с 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 47086.501.1178.1, със застроена площ от 128 кв.м., 
брой етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“, изготвена от 
лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 3200.00 
(три хиляди и двеста) лева с ДДС и определя 3200.00 (три хиляди и двеста) лева с 
ДДС 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 47086.501.1178.2, със застроена площ от 31 кв.м., 
брой етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“, изготвена от 
лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 775.00 
(седемстотин седемдесет и пет) лева с ДДС и определя 775.00 (седемстотин 
седемдесет и пет) лева с ДДС 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 8163.00 (осем хиляди сто 
шестдесет и три) лева с ДДС. 

4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 47086.501.1178 е с площ 698 кв.м., трайно предназначение на 
територията "Урбанизирана", НТП "Ниско застрояване (до 10 м.)" по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, идентичен с УПИ ІІ-501.1178, жил. застр. от кв. 92, при граници и 
съседи: ПИ № 47086.501.1177;   ПИ № 47086.501.1182; ПИ № 47086.501.1179; ПИ 
№ 47086.14.150 и 47086.501.1236, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
3362/18.01.2019 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за 
сумата  4188.00 (четири хиляди сто осемдесет и осем) лева с ДДС. 



  

5. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 47086.501.1178.1, със застроена площ от 128 кв.м., брой 
етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“ по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска собственост № 3362/18.01.2019 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата  3200.00 (три 
хиляди и двеста) лева с ДДС. 

6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 47086.501.1178.2, със застроена площ от 31 кв.м., брой 
етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“ по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска собственост № 3362/18.01.2019 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата  775.00 
(седемстотин седемдесет и пет) лева с ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.501.1178 е 1980.90 лева за земя, 
за сграда с идентификатор № 47086.501.1178.1, със застроена площ от 128 кв.м., 
брой етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“  - 3161.00 лева, за 
сграда с идентификатор № 47086.501.1178.2, със застроена площ от 31 кв.м., брой 
етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“  - 765.60 лева, или 
общо 5907.50 лева за земя и сгради. 

7. Продажбата на имотите по т.4, т.5 и т. 6 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. 

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

9. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 
купувача на имотите по т.4, т.5 и т. 6 от настоящото решение. 

10. 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, Общински 
съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 25 
Гласували 25 

За 25 
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 № 341 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот             
№ 47086.501.1188, сграда с идент. 47086.501.1188.1, построена в имота по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 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 № 
47086.501.1188, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 4566.00 (четири хиляди петстотин шестдесет и шест) лева с 
ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 4566.00 
(четири хиляди петстотин шестдесет и шест) лева с 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 47086.501.1188.1, със застроена площ от 79 кв.м., 
брой етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“, изготвена от 
лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 1975.00 
(хиляда деветстотин седемдесет и пет) лева с ДДС и определя 1975.00 (хиляда 
деветстотин седемдесет и пет) лева с ДДС 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 6541.00 (шест хиляди 
петстотин четиридесет и един) лева с ДДС.   

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 47086.501.1188, с площ от 761 кв.м., трайно предназначение на 
територията "Урбанизирана", НТП "Ниско застрояване (до 10 м.)" по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, идентичен с УПИ V-501.1188, жил. застр. от кв. 91, при граници и 
съседи: ПИ № 47086.501.1187;   ПИ № 47086.501.1195; ПИ № 47086.501.787; ПИ № 
47086.501.126;  ПИ № 47086.501.1189 и 47086.501.1236, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 3365/21.01.2019 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив, за сумата  4566.00 (четири хиляди петстотин шестдесет и 
шест) лева с ДДС. 

4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент.47086.501.1188.1, със застроена площ от 79 кв.м., брой 



  

етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“ по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска собственост № 3365/21.01.2019 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата  1975.00 
(хиляда деветстотин седемдесет и пет) лева с ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.501.1188 е 2159.70 лева за земя, 
за сграда с идентификатор № 47086.501.1188.1, със застроена площ от 79 кв.м., брой 
етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“  - 1950.90 лева, или 
общо 4110.60 лева за земя и сграда. 

5. Продажбата на имотите 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. от настоящото решение. 

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, Общински 

съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 25 
Гласували 25 

За 25 
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 № 342 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот             
№ 47086.501.1189, сграда с идент. 47086.501.1189.1, построена в имота по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 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 № 
47086.501.1189, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 3984.00 (три хиляди деветстотин осемдесет и четири) лева с 
ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 3984.00 (три 
хиляди деветстотин осемдесет и четири) лева с 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 47086.501.1189.1, със застроена площ от 81 кв.м., 
брой етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“, изготвена от 
лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 2025.00 
(две хиляди и двадесет и пет) лева с ДДС и определя 2025.00 (две хиляди и двадесет 
и пет) лева с ДДС 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 6009.00 (шест хиляди и 
девет) лева с ДДС.   

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 47086.501.1189, с площ от 664 кв.м., с трайно предназначение на 
територията "Урбанизирана", НТП "Ниско застрояване (до 10 м.)" по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, идентичен с УПИ VІ-501.1189, жил. застр., кв. 91, при граници и 
съседи: ПИ № 47086.501.1188;   ПИ № 47086.501.126; ПИ № 47086.501.120; ПИ № 
47086.501.1194;  ПИ № 47086.501.1190 и 47086.501.1236, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 3366/24.01.2019 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив, за сумата  3984.00 (три хиляди деветстотин осемдесет и 
четири) лева с ДДС. 



  

4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент.47086.501.1189.1, със застроена площ от 81 кв.м., брой 
етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“ по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска собственост № 3366/24.01.2019 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата  2025.00 (две 
хиляди и двадесет и пет) лева с ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.501.1189 е 1884.40 лева за земя, 
за сграда с идентификатор № 47086.501.1189.1, със застроена площ от 81 кв.м., брой 
етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“  - 2000.30 лева, или 
общо 3884.70 лева за земя и сграда. 

5. Продажбата на имотите 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. от настоящото решение. 

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, Общински 

съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 25 
Гласували 25 

За 25 
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 № 343 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот             
№ 47086.501.1190 – частна общинска собственост по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 
 

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 
лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 3756.00 (три 
хиляди седемстотин петдесет и шест) лева с ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 
от ЗОС и определя 3756.00 (три хиляди седемстотин петдесет и шест) лева 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 № 47086.501.1190,  с площ от 626 кв.м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване 
(до 10м)" по кадастрална карта на с. Маноле, област Пловдив, одобрена със Заповед            
№ РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София,  
съответстващ на УПИ VІІ-501.1190, жил. застр. от кв. 91 по кадастралния и 
регулационен план на с. Маноле, при граници и съседи: ПИ № 47086.501.1189;   
47086.501.1194; 47086.501.1193; 47086.501.1191 и 47086.501.1236, актуван с Акт за 
частна общинска собственост  № 3324/17.12.2018 година, надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата  3756.00 (три хиляди седемстотин 
петдесет и шест) лева с ДДС. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 2339.20. (две хиляди триста тридесет 
и девет лева и двадесет 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 3756.00 (три хиляди седемстотин петдесет и шест) лева с ДДС, 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 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, Общински 

съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 25 
Гласували 25 

За 25 
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 № 344 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот             
№ 47086.501.1212, сграда с идент. 47086.501.1212.1, построена в имота по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 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 № 
47086.501.1212, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 5520.00 (пет хиляди петстотин и двадесет) лева с ДДС, 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 5520.00 (пет хиляди 
петстотин и двадесет) лева с 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 47086.501.1212.1, със застроена площ от 84 кв.м., 
брой етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“, изготвена от 
лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 2100.00 
(две хиляди и сто) лева с ДДС и определя 2100.00 (две хиляди и сто) лева с ДДС 
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 7620 (седем хиляди 
шестстотин и двадесет) лева с ДДС.   

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 47086.501.1212 с площ 920 кв.м., трайно предназначение на 
територията "Урбанизирана", НТП "Ниско застрояване (до 10 м.)" по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, идентичен с УПИ ХІІІ-501.1212, жил. застр. от кв. 95, при граници и 
съседи: ПИ № 47086.501.1236;  ПИ № 47086.501.1216; ПИ № 47086.501.1213; ПИ № 
47086.501.1211 и ПИ № 47086.14.150, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 3373/28.01.2019 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив, за сумата  5520.00 (пет хиляди петстотин и двадесет) лева с ДДС. 

4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 47086.501.1212.1, със застроена площ от 84 кв.м., брой 



  

етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“ по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска собственост № 3373/28.01.2019 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата  2100.00 (две 
хиляди и сто) лева с ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.501.1212 е 2611.00 лева, за 
сграда с идентификатор № 47086.501.1212.1, със застроена площ от 84 кв.м., брой 
етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“ – 2074.40 лева, или 
общо 4685.40 лева  за земя и сграда. 

5. Продажбата на имотите 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 от настоящото решение. 

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, Общински 

съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 25 
Гласували 25 

За 25 
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 № 345 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот             
№ 47086.501.1216, сграда с идент. 47086.501.1216.1, построена в имота по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 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 № 
47086.501.1216, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 3936.00 (три хиляди деветстотин тридесет и шест) лева с ДДС, 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 3936.00 (три хиляди 
деветстотин тридесет и шест) лева с 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 47086.501.1216.1, със застроена площ от 104 кв.м., 
брой етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“, изготвена от 
лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 2808.00 
(две хиляди и осемстотин и осем) лева с ДДС и определя 2808.00 (две хиляди 
осемстотин и осем) лева с ДДС 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 6744.00 (шест хиляди 
седемстотин четиридесет и четири) лева с ДДС.   

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 47086.501.1216 с площ 656 кв.м., трайно предназначение на 
територията "Урбанизирана", НТП "Ниско застрояване (до 10 м.)" по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, идентичен с УПИ ХVІІ-501.1216, жил. застр. от кв. 95, при граници и 
съседи: ПИ № 47086.501.1217;  ПИ № 47086.501.1236; ПИ № 47086.501.1212; ПИ № 
47086.501.1211 и ПИ № 47086.501.1210, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 3387/07.02.2019 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив, за сумата  3936.00 (три хиляди деветстотин тридесет и шест) лева с 
ДДС. 

4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 47086.501.1216.1, със застроена площ от 104 кв.м., брой 



  

етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“ по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска собственост № 3387/07.02.2019 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата  2808.00 (две 
хиляди осемстотин и осем) лева с ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.501.1216 е 1861.70 лева, за 
сграда с идентификатор № 47086.501.1216.1, със застроена площ от 104 кв.м., брой 
етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“ – 2568.30 лева, или 
общо 4430.00 лева за земя и сграда. 

5. Продажбата на имотите 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 от настоящото решение. 

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, Общински 

съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 25 
Гласували 25 

За 25 
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 № 346 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот             
№ 47086.501.1217, сграда с идент. 47086.501.1217.1, построена в имота по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 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 № 
47086.501.1217, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 3438.00 (три хиляди четиристотин тридесет и осем) лева с 
ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 3438.00 (три 
хиляди четиристотин тридесет и осем) лева с 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 47086.501.1217.1, със застроена площ от 111 кв.м., 
брой етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“, изготвена от 
лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 2775.00 
(две хиляди седемстотин седемдесет и пет) лева с ДДС и определя 2775.00 (две 
хиляди седемстотин седемдесет и пет) лева с ДДС 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 6213.00 (шест хиляди 
двеста и тринадесет) лева с ДДС.   

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 47086.501.1217, с площ 573 кв.м., трайно предназначение на 
територията "Урбанизирана", НТП "Ниско застрояване (до 10 м.)" по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, идентичен с УПИ ХVІІІ-501.1217, жил. застр. от кв. 95, при граници 
и съседи: ПИ № 47086.501.1218;  ПИ № 47086.501.1236; ПИ № 47086.501.1216; ПИ 
№ 47086.501.1211; ПИ № 47086.501.1210 и ПИ № 47086.501.1209, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 3388/07.02.2019 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив, за сумата  3438.00 (три хиляди четиристотин тридесет и 
осем) лева с ДДС. 



  

4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 47086.501.1217.1, със застроена площ от 111 кв.м., брой 
етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“ по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска собственост № 3388/07.02.2019 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата  2775.00 (две 
хиляди седемстотин седемдесет и пет) лева с ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.501.1217 е 1626.20 лева, за 
сграда с идентификатор № 47086.501.1217.1, със застроена площ от 111 кв.м., брой 
етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“ – 2741.20 лева, или 
общо 4367.40 лева за земя и сграда. 

5. Продажбата на имотите 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 от настоящото решение. 

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, Общински 

съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 25 
Гласували 25 

За 25 
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 № 347 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот             
№ 47086.501.1218, сграда с идент. 47086.501.1218.1, построена в имота по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 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 № 
47086.501.1218, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 3096.00 (три хиляди и деветдесет и шест) лева с ДДС, 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 3096.00 (три хиляди 
и деветдесет и шест) лева с 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 47086.501.1218.1, със застроена площ от 55 кв.м., 
брой етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“, изготвена от 
лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 1375.00 
(хиляда триста седемдесет и пет) лева с ДДС и определя 1375.00 (хиляда триста 
седемдесет и пет) лева с ДДС 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 4471.00 (четири хиляди 
четиристотин седемдесет и един) лева с ДДС.   

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 47086.501.1218, с площ 516 кв.м., трайно предназначение на 
територията "Урбанизирана", НТП "Ниско застрояване (до 10 м.)" по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, идентичен с УПИ ХІХ-501.1218, жил. застр. от кв. 95, при граници и 
съседи: ПИ № 47086.501.1219;  ПИ № 47086.501.1236; ПИ № 47086.501.1217 и ПИ 
№ 47086.501.1209, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
3389/11.02.2019 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за 
сумата  3096.00 (три хиляди и деветдесет и шест) лева с ДДС. 

4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 47086.501.1218.1, със застроена площ от 55 кв.м., брой 
етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“ по кадастралната карта 



  

и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска собственост № 3389/11.02.2019 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата  935.00 
(деветстотин тридесет и пет) лева с ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.501.1218 е 1464.40 лева, за 
сграда с идентификатор № 47086.501.1218.1, със застроена площ от 55 кв.м., брой 
етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“ – 1358.30 лева, или 
общо 2822.70 лева за земя и сграда. 

5. Продажбата на имотите 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 от настоящото решение. 

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, Общински 

съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 25 
Гласували 25 

За 25 
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 № 348 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот             
№ 47086.501.1219, сграда с идент. 47086.501.1219.1, построена в имота по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 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 № 
47086.501.1219, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 3120.00 (три хиляди сто и двадесет) лева с ДДС, определена по 
реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 3120.00 (три хиляди сто и двадесет) 
лева с 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 47086.501.1219.1, със застроена площ от 72 кв.м., 
брой етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“, изготвена от 
лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 1800.00 
(хиляда и осемстотин) лева с ДДС и определя 1800.00 (хиляда и осемстотин) лева с 
ДДС 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 4920.00 (четири хиляди 
деветстотин и двадесет) лева с ДДС.   

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 47086.501.1219, с площ 520 кв.м., трайно предназначение на 
територията "Урбанизирана", НТП "Ниско застрояване (до 10 м.)" по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, идентичен с УПИ ХХ-501.1219, жил. застр. от кв. 95, при граници и 
съседи: ПИ № 47086.501.1220;  ПИ № 47086.501.1236; ПИ № 47086.501.1218; ПИ № 
47086.501.1209 и ПИ № 47086.501.1208, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 3390/11.02.2019 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив, за сумата  3120.00 (три хиляди сто и двадесет) лева с ДДС. 

4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 47086.501.1219.1, със застроена площ от 72 кв.м., брой 
етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“ по кадастралната карта 



  

и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска собственост № 3390/11.02.2019 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата  1800.00 
(хиляда и осемстотин) лева с ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.501.1219 е 1475.80 лева, за 
сграда с идентификатор № 47086.501.1219.1, със застроена площ от 72 кв.м., брой 
етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“ – 1778.10 лева, или 
общо 3253.90 лева за земя и сграда. 

5. Продажбата на имотите 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 от настоящото решение. 

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, Общински 

съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 25 
Гласували 25 

За 25 
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 № 349 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот             
№ 47086.501.1221, сграда с идент. 47086.501.1221.1, построена в имота по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 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 № 
47086.501.1221, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 3948.00 (три хиляди деветстотин четиридесет и осем) лева с 
ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 3948.00 (три 
хиляди деветстотин четиридесет и осем) лева с 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 47086.501.1221.1, със застроена площ от 33 кв.м., 
брой етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“, изготвена от 
лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 825.00 
(осемстотин двадесет и пет) лева с ДДС и определя 825.00 (осемстотин двадесет и 
пет) лева с ДДС 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 4773.00 (четири хиляди 
седемстотин седемдесет и три) лева с ДДС.   

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 47086.501.1221 с площ 658 кв.м., трайно предназначение на 
територията "Урбанизирана", НТП "Ниско застрояване (до 10 м.)" по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, идентичен с УПИ ХХІІ-501.1221, жил. застр. от кв. 95, при граници и 
съседи: ПИ № 47086.501.1222;  ПИ № 47086.501.1236; ПИ № 47086.501.1220; ПИ № 
47086.501.1207; ПИ № 47086.501.1206 и ПИ № 47086.501.1205, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 3391/11.02.2019 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив, за сумата  3948.00 (три хиляди деветстотин четиридесет 
и осем) лева с ДДС. 



  

4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 47086.501.1221.1, със застроена площ от 33 кв.м., брой 
етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“ по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска собственост № 3391/11.02.2019 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата  825.00 
(осемстотин двадесет и пет) лева с ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.501.1221 е 1867.40 лева, за 
сграда с идентификатор № 47086.501.1221.1, със застроена площ от 33 кв.м., брой 
етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“ – 815.00 лева, или 
общо 2682.40 за земя и сграда. 

5. Продажбата на имотите 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 от настоящото решение. 

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, Общински 

съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 25 
Гласували 25 

За 25 
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 № 350 
Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

47086.22.304 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, 
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 7 000 
(седем хиляди) лева без ДДС, по 7 лв/кв.м. без ДДС, определена по реда на чл.22, 
ал.3 от ЗОС и определя 7 000 (седем хиляди) лева без ДДС, по 7 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 № 47086.22.304  с площ  1000 кв. м., с трайно 
предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП „Ниско застрояване (до 
10м)“ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София,изм. със Заповед № КД-14-16-1656/09.10.2013 г. на Началника на 
СГКК-Пловдив, съответстващ на УПИ І-22.304-жил. строителство от кв.95, стар 
идентификатор – 47086.22.93, при граници и съседи: ПИ № 47086.22.306, ПИ № 
47086.22.96, ПИ № 47086.22.305, ПИ № 47086.502.396, ПИ № 47086.22.303, актуван 
с Акт за частна общинска собственост №  2109/22.11.2013 г., надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сума в размер на 7 000 (седем хиляди) 
лева без ДДС, по 7 лв/кв.м. без ДДС.  

Данъчна оценка на имота е в размер на 3 547,50 (три хиляди петстотин 
четиридесет  и седем лева и 50 стотинка) 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 7 000 (седем хиляди) лева без ДДС, по 7 лв/кв.м. без ДДС,  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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета, Общински 
съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 25 
Гласували 25 

За 25 
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 № 351 
Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 

 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
47086.22.306 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, 
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 на 8 295 
(осем хиляди двеста деветдесет и пет) лева без ДДС, по 7 лв/кв.м. без ДДС, 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 8 295 (осем хиляди двеста 
деветдесет и пет) лева без ДДС, по 7 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 № 47086.22.306  с площ  1185 кв. м., с трайно 
предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП „Ниско застрояване (до 
10м)“ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София,изм. със Заповед № КД-14-16-1656/09.10.2013 г. на Началника на 
СГКК-Пловдив, съответстващ на УПИ І-22.304-жил. строителство от кв.95, при 
граници и съседи: ПИ № 47086.22.321, ПИ № 47086.22.96, ПИ № 47086.22.307, ПИ 
№ 47086.22.305, ПИ № 47086.22.304, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№  2111/22.11.2013 г., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, за 
сумата 8 295 (осем хиляди двеста деветдесет и пет) лева без ДДС, по 7 лв/кв.м. без 
ДДС.  

Данъчна оценка на имота е в размер на 4 203,80 лв. (четири хиляди двеста и 
три лева и 80 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  8 295 (осем хиляди двеста деветдесет и пет) лева без ДДС, по 7 лв/кв.м. без 
ДДС,  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: С оглед осигуряване приходната част на бюджета, Общински 
съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 25 
Гласували 25 

За 25 
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 № 352 
Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  общински поземлен 

имот  № 62858.501.4141, сграда с идент.  62858.501.4141.1 и сграда с идент. 
62858.501.4141.2, построени в имота по кадастрална карта и кадастралните 
регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
34/06.03.2008 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 № 
62858.501.4141,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 918 (деветстотин и осемнадесет) лева с ДДС, определена по 
реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 1530(хиляда петстотин и тридесет 
лева) по 5лв. /кв. м / с 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 62858.501.4141.1, със застр. площ  95 кв.м., бр. етажи 
1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване,  изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 2565  (две хиляди 
петстотин шестдесет  и  пет) лева с ДДС, 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 62858.501.4141.2, със застр. площ 35 кв.м., брой 
етажи 1, предназначение: „Селскостопанска сграда“,  изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 945  ( деветстотин  
четиридесет  и  пет) лева с ДДС, 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 5040,00 (пет хиляди и 
четиридесет) лева с ДДС.    

4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 62858.501.4141, с площ от 306 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и кад.регистри 
на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изп.директор на 
АГКК - София, ул. "Петър Бонев", съответстващ на УПИ I -501.4141- 
жил.строителство, кв. 79 при граници и съседи:  ПИ № 62858.501.4142; ПИ № 
62858.501.4143; ПИ № 62858.501.4169; ПИ № 62858.501.1212, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 3285/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив, за сумата 1530 (хиляда петстотин и тридесет) по 5лв. /кв. 
м /  с ДДС. 



  

 5. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 62858.501.4141.1, със застроена площ 95 кв.м., 
бр. етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска 
собственост № 3285/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив,  за сумата 2565  (две хиляди петстотин шестдесет  и  пет) лева с ДДС. 

6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 62858.501.4141.2, със застр. площ 35 кв.м., брой етажи 
1, предназначение: „Селскостопанска сграда“ по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска 
собственост № 3285/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив,  за сумата 945  ( деветстотин  четиридесет  и  пет) лева с ДДС. 

Общата пазарна цена за земя и сгради е в размер на 5040,00 (пет хиляди и 
четиридесет) лева с ДДС.    

 Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.4141 е 799,00 лева, за 
сграда с идентификатор 62858.501.4141.1, застр. площ 95 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: „Друг вид сграда за обитаване“ – 2528,40 лева, за сграда с идент. 
62858.501.4141.2, със застр. площ 35 кв.м., брой етажи 1, предназначение: 
„Селскостопанска сграда“ – 920, 20 лева или общо 4247, 60 лв. 

7. Продажбата по т. 4, т. 5 и т. 6 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. 

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

9. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 
купувача на имотите по т. 4, т. 5 и т. 6. 

10. 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, Общински 
съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

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

 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 25 
Гласували 25 

За 21 
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 № 353 
Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  общински поземлен 

имот  № 62858.501.4150, сграда с идент.  62858.501.4150.1 и сграда с идент. 
62858.501.4150.2, построени в имота по кадастрална карта и кадастралните 
регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
34/06.03.2008 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 № 
62858.501.4150,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 1479  (хиляда четиристотин седемдесет и девет ) лева с ДДС, 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 2465  (две хиляди 
четиристотин шестдесет и пет лв.) по 5лв. /кв. м / с 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 62858.501.4150.1, със застр. площ  96 кв.м., бр. етажи 
1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване,  изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 2592  ( две хиляди 
петстотин деветдесет и два ) лева с ДДС, 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 62858.501.4150.2, със застр. площ 26 кв.м., брой 
етажи 1, предназначение: „Друг вид сграда за обитаване“,  изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 702  (седемстотин  и два 
) лева с ДДС, 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 5759,00 (пет хиляди 
седестоти петдесет и девет) лева с ДДС.    

4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 62858.501.4150, с площ от 493 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и кад.регистри 
на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изп.директор на 
АГКК - София, ул. "Любен Каравелов", съответстващ на УПИ X -501.4150- 
жил.строителство, кв. 79 при граници и съседи:  ПИ № 62858.501.4149; ПИ № 
62858.501.4147; ПИ № 62858.501.4169; ПИ № 62858.501.1212, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 3294/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив, за сумата 2465 (две хиляди четиристотин шестдесет и 



  

пет) по 5лв. /кв. м / с ДДС. 

 5. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 62858.501.4150.1, със застроена площ 96 кв.м., 
бр. етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска 
собственост № 3294/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив,  за сумата 2592  ( две хиляди петстотин деветдесет и два ) лева с ДДС. 

6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 62858.501.4150.2, със застр. площ 26 кв.м., брой етажи 
1, предназначение: „Друг вид сграда за обитаване“ по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска 
собственост № 3294/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив,  за сумата 702  (седемстотин  и два ) лева с ДДС. 

Общата пазарна цена за земя и сгради е в размер на 5759,00 (пет хиляди 
седестоти петдесет и девет) лева с ДДС.    

 Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.4150 е 1399,10 лева, за 
сграда с идентификатор 62858.501.4150.1, застр. площ 96 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: „Друг вид сграда за обитаване“ – 2555,00 лева, за сграда с идент. 
62858.501.4150.2, със застр. площ 26 кв.м., брой етажи 1, предназначение: „Друг вид 
сграда за обитаване“ – 692,00 лева или общо 4646,10 лв. 

7. Продажбата по т. 4, т. 5 и т. 6 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. 

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

9. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 
купувача на имотите по т. 4, т. 5 и т. 6. 

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

 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 25 
Гласували 25 

За 21 
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 № 354 
Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне на 

поземлен имот с идентификатор № 29235.21.43 – публична общинска собственост 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Желязно, Община „Марица” 
- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-90/15.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК. 

 
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  и чл. 3 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”; във връзка с чл. 59, ал. 
1, т.2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, 
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 
 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

На 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  и чл. 3 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”; във връзка с чл. 59, ал. 
1, т.2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, 
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, 
Общински съвет “Марица”- област Пловдив: 

І. Разрешава разделянето на поземлен имот с идентификатор № 29235.21.43, с 
площ от 235.717 дка, намиращ се в местността „Азмака” с трайно предназначение 
„Земеделска територия” и начин на трайно ползване „Пасище“, при граници и 
съседи: ПИ № 29235.21.7; ПИ № 29235.21.42; ПИ № 29235.21.8; ПИ № 29235.21.26; 
ПИ № 29235.21.32 и ПИ № 29235.21.9 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Желязно, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед 
№ РД-18-90/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван като 
публична общинска собственост с Акт № 2440 от 17.03.2015 год. на два нови 
поземлени имота с проектни номера, както следва:   

- Проектен ПИ  № 29235.21.44 с проектна площ от 232.717 дка, с начин на 
трайно ползване „Пасище“, адрес на поземления имот местност „Азмака”, с. 
Желязно, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
90/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с проектни граници и съседи: 
ПИ № 29235.21.45; ПИ № 29235.21.26; ПИ № 29235.21.32; ПИ № 29235.21.9; ПИ № 
29235.21.7; ПИ № 29235.21.42; ПИ № 29235.21.26; ПИ № 29235.21.8 и ПИ № 
29235.21.26; 

- Проектен ПИ  № 29235.21.45 с проектна площ от 3.000 дка, с начин на 



  

трайно ползване „Пасище“, адрес на поземления имот местност „Азмака”, с. 
Желязно, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
90/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с проектни граници и съседи: 
ПИ № 29235.21.44 и ПИ № 29235.21.26. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на решението 
по т.І. да започне процедура по отразяване на промяната по реда на Наредба № 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 2017 г.). 

ІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила и 
изпълнението на решението по т. ІІ. да започне процедура по отразяване на 
промяната по реда на Закона за общинската собственост.  

 

МОТИВИ: С цел обособяване на терен за учредяване на възмездно вещно 
право, съставляващо право на ползване за разполагане на пчелни семейства. Ето 
защо, Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 25 
Гласували 25 

За 25 
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 № 355 
Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 87669.502.270, частна общинска собственост 

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

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

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена за 
продажба на поземлен имот № 87669.502.270  с площ  922 кв.м., с трайно 
предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване (до 
10м)" по КККР на с. Ясно поле, област Пловдив, съответстващ на УПИ II-270 от 
кв.28 по кадастралния и регулационен план на с. Ясно поле, в размер на 4 610  
(четири хиляди шестстотин и десет) лева без ДДС, по 5 лева/кв.м., без ДДС, въз 
основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим 
оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, която към месец август 2019 г. е в 
размер на 4 610  (четири хиляди шестстотин и десет) лева без ДДС, по 5 лева/кв.м., 
без ДДС.  

2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 87669.502.270  с площ  922 кв.м., с трайно предназначение на 
територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване (до 10м)" по КККР на с. 
Ясно поле, област Пловдив, при граници: ПИ № 29235.29.129; ПИ № 29235.29.141; 
ПИ № 29235.29.210; ПИ № 29235.29.139; ПИ № 29235.29.131; ПИ № 29235.29.130 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица”, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-90/15.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ II-270 от кв.28 по 
кадастралния и регулационен план на с. Ясно поле, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 2926/25.07.2017 година, надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив на собственика на законно построена еднофамилна 
жилищна сграда с идентификатор № 87669.502.270.1 със ЗП 110 кв.м  Кольо 
Атанасов Колев, ЕГН: 6101044369, с постоянен адрес: ул. „5-та” № 4, с. Ясно поле, 
община „Марица“, област Пловдив  за сумата 4 610  (четири хиляди шестстотин и 
десет) лева без ДДС, по 5 лева/кв.м., без ДДС 

 Данъчната оценка на поземлен имот № № 87669.502.270 е 2 117, 60 (две 
хиляди сто и седемнадесет лева и 60 ст.) лева. 

 3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху 
разходите са за сметка на купувача по т.2. 



  

4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на общината 
да извърши всички правни и фактически действия по процедурата за продажбата и 
сключи договор за покупко-продажба съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: С оглед осигуряване приходната част на бюджета, Общински 
съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 25 
Гласували 25 

За 25 
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 № 356 
Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот № 78080.102.5 - частна 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 
„Оризище“ в „За селскостопански, горски, ведомствен път“ на общински поземлен 
имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор  № 78080.102.5 с обща площ от 0.213 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Оризище“ в местността „БАТКЪН“, при граници и съседи: ПИ № 78080.116.398; 
ПИ № 78080.116.402; ПИ № 78080.116.401; ПИ № 78080.102.14; ПИ № 
78080.102.15; ПИ № 78080.94.416  и ПИ             № 78080.102.9 - частна общинска 
собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на 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 № 0288-18 от 06.11.2006  година. 

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. 

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

МОТИВИ: Гореописаният имот представлява част от стари оризови клетки 
създадени през 90-те години, които днес са площи с променено предназначение, 
малък е по квадратура и не се обработва като оризище.  На терен се ползва като 



  

път, който да осъществява достъпа до съседните парцели. Ето защо, Общински 
съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 24 
Гласували 24 

За 24 
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 № 357 
Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот № 78080.116.398 - 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.  

  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 
„За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“ в „За селскостопански, горски, 
ведомствен път“ на общински поземлен имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор  № 78080.116.398  с обща площ от 0.102 
дка, с трайно предназначение „Територия, заета от води и водни обекти ” и с начин 
на трайно ползване „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“ в 
местността „СЪРДЖАЛИЙКА“, при граници и съседи: ПИ № 78080.102.7; ПИ № 
78080.116.3; ПИ № 78080.116.402; ПИ № 78080.102.5  и ПИ  № 78080.102.9 - 
публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри 
на 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 № 3450 от 19.08.2019 година. 

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 
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. 

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 на терен обслужва поземлен имот с 
идентификатор   № 78080.116.10 като се ползва като път, който заедно с 
общински поземлен имот с идентификатор № 78080.102.5 осъществява 
единствения достъп до посочения частен терен, както и до съседните парцели с 
променено предназначение в района. Собствениците на поземлен имот с 
идентификатор № 78080.116.10 са уведомили общината за  инвестиционно 



  

намерение за промяна на предназначението на имота си за производствена и 
складова дейност, което ще доведе до нови инвестиции. Ето защо, Общински 
съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 24 
Гласували 24 

За 24 
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 № 358 
Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение относно осъществяване на прекратително 

условие и изпълнение на договорените задължения, съгласно договор за покупко-
продажба от 27.12.2006г., сключен между Община Марица, Област Пловдив и 
Металинвест ООД, вписан в  Имотния регистър при Служба по вписванията - 
Пловдив под №228 на 28.12.2006г., том 21. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 25 от ЗЗД 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

1. Прекратителното условие, съгласно договор за покупко-продажба от 
27.12.2006г., сключен между Община Марица, Област Пловдив и Металинвест 
ООД, вписан в  Имотния регистър при Служба по вписванията - Пловдив под №228 
на 28.12.2006г. том 21, не се е осъществило, поради което гореописания договор 
продължава действието си.   

2. Общински съвет “Марица” - област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия, съобразно действащото 
законодателство. 

МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че не е изградена жилищна сграда, но за 
сметка на това са извършени множество други полезни дейности, изградени са 
допълнителни модерни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура, 
вложени са допълнителни средства, надвишаващи определения приблизителен 
размер на инвестициите, съгласно договора. В резултат на това би могло да се 
приеме, че е налице еквивалентност между изискуемото и действително 
изпълненото, като неизпълнената част от задължението на дружеството е 
незначителна с оглед интереса на Община Марица, който не само не е засегнат, но 
напротив – реализирани са дейности, които водят до положителна промяна в облика 
на района и носят редица ползи за жителите на Община Марица. Ето защо, 
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
 
Председател на ОбС “Марица” 

 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 24 
Гласували 24 

За 24 
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 № 359 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО:  Отмяна на Решение №172, взето с протокол №14 от 21.12.2006 
г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив в частта: с. Желязно т. 1 - учредяване 
право на строеж на А. С. Д. върху ½ идеална част от ПИ №29235.14.8 по 
Кадастралната карта и Кадастралните регистри на с. Желязно (стар идентификатор: 
УПИ 014007-1 в квартал 14 по ЗРП на с. Желязно), Община „Марица”. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.89, ал.3, т.14 и т. 

15 от НПУРОИ 
 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

І. Общински съвет „Марица” отменя свое Решение №172, взето с протокол 
№14 от 21.12.2006 г. в частта: с. Желязно т. 1 - учредяване право на строеж на 
А.С.Д. върху ½ идеална част от ПИ №29235.14.8 целия с площ 612 кв. м., трайно 
предназначение „Урбанизирана територия“, начин на трайно ползване „За друг вид 
застрояване“ по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на с. Желязно (стар 
идентификатор: УПИ 014007-1, кв.14 по ЗРП на с. Желязно), Община „Марица”. 

МОТИВИ: Не е сключен договор за суперфиция и не са възникнали 
имуществени отношения между Община „ Марица“ и лицето. Ето защо, Общински 
съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 
 

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

 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 24 
Гласували 24 

За 24 
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 № 360 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение №172, взето с протокол №14 от 21.12.2006 
г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив в частта: с. Желязно т. 2 - учредяване 
право на строеж на В. В. Х. върху ½ идеална част от ПИ №29235.14.9 по 
Кадастралната карта и Кадастралните регистри на с. Желязно (стар 
идентификатор: УПИ 014007-2 в квартал 14 по ЗРП на с. Желязно), Община 
„Марица”. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.89, ал.3, т.14 и т. 

15 от НПУРОИ 
 
  След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

І. Общински съвет „Марица” отменя свое Решение №172, взето с протокол 
№14 от 21.12.2006 г. в частта: с. Желязно т. 2 - учредяване право на строеж на 
В.В.Х. върху ½ идеална част от ПИ №29235.14.9 целия с площ 609 кв. м., трайно 
предназначение „Урбанизирана територия“, начин на трайно ползване „За друг вид 
застрояване“ по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на с. Желязно (стар 
идентификатор: УПИ 014007-2, кв.14 по ЗРП на с. Желязно), Община „Марица”. 

 

МОТИВИ: Не е сключен договор за суперфиция и не са възникнали 
имуществени отношения между Община „ Марица“ и лицето. Ето защо, Общински 
съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 24 
Гласували 24 

За 24 
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 № 361 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Отмяна на решение № 268, взето с протокол № 8 от 21.07.2016 
г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на строеж на Й.Б.С. 
от с. Манолско Конаре върху общински урегулиран поземлен имот № 
47113.502.730 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско 
Конаре.  

 
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 № 268, взето с протокол № 
8 от 21.07.2016 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на 
строеж на Й. Б. С. от с. Манолско Конаре върху общински урегулиран поземлен 
имот № 47113.502.730 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Манолско Конаре.  

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: 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 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 № 362 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински поземлен имот № 
47113.502.731 по КК на с. Манолско Конаре 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 20,00 /двадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване на жилищна сграда в 
ПИ № 47113.502.731 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Манолско Конаре, 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” дава съгласие в полза на С. И. И. и Ю. К. И. да 
бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – 
частна общинска собственост, съставляващо: право на строеж върху поземлен имот 
с идентификатор № 47113.502.731 с площ 597 кв. м., с трайно предназначение на 
територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 
10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, изм. със Заповед № 18-3440-05.05.2015 г. 
на Началника на СГКК-Пловдив, за който е отреден УПИ ХІ-общ., кв.39, съгласно 
одобрен ПУП-ПРЗ със Заповед № РД-09-345/2005 година на кмета на Община 
„Марица“, с административен адрес с. Манолско Конаре, ул. „27-ма”, при граници и 
съседи: ПИ № 47113.502.729; ПИ № 47113.502.728; ПИ № 47113.502.732, ПИ № 
47113.502.530 и ПИ № 47113.502.730 за построяване на жилищна сграда, съгласно 
предвижданията на застроителния план на с. Манолско Конаре, Община „Марица”, 
област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече 
определената и одобрена 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: Кандидатът отговаря на нормативно определените условия, 
включително има установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от 
обсъждане и вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно 
вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо 
право на строеж на жилищна сграда.  Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира 
решението за целесъобразно. 

 

 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 № 363 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план на 
Община „Марица”, за поземлен имот с идентификатор № 11845.24.6 по 
кадастралната карта на с.Войводиново и включването му в структурна единица 
417-Соп.  

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.5 във връзка 

с чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ. 
 
  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.5 във връзка с 
чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ. 

Дава съгласие за отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план 
на Община „Марица”, за поземлен имот № 11845.24.6 и част от поземлен имот № 
11845.24.154-общински полски път по кадастралната карта на с.Войводиново, 
м.“Червенака“ и включването им в структурна единица 417-Соп.  

Община „Марица“  служебно да извърши действията по отстраняване 
техническата грешка в ОУП. 

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: С цел 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 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 № 364 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 

ОТНОСНО: Отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план на 
Община „Марица”, за поземлен имот с идентификатор № 11845.64.2 по 
кадастралната карта на с.Войводиново и включването му в структурна единица 638-
Смф.  

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.5 във връзка 
с чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ. 

 
  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.5 във връзка с 
чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ. 

Дава съгласие за отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план 
на Община „Марица”, за поземлен имот № 11845.64.2 и част от поземлен имот № 
11845.23.20-общински полски път по кадастралната карта на с.Войводиново, 
м.“Исака“ и включването им в структурна единица 638-Смф.  

Община „Марица“  служебно да извърши действията по отстраняване 
техническата грешка в ОУП. 

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: С цел 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 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 № 365 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план на 
Община „Марица”, за поземлени имоти с идентификатори № 60915.18.152, № 
60915.18.153 № 60915.18.154 № 60915.18.155 и № 60915.18.156  по кадастралната 
карта на с.Скутаре, м. „Вардалите“ и включването му в структурна единица 511-Жм.  

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.5 във връзка 
с чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ. 
 

  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.5 във връзка с 
чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ. 

Дава съгласие за отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план 
на Община „Марица”, за поземлени имоти № 60915.18.152, № 60915.18.153 № 
60915.18.154 № 60915.18.155 и № 60915.18.156  и част от поземлени имоти № 
60915.18.88 и  № 60915.18.89-общински полски пътища за включване в 
структурната единица 511-Жм от землището на с.Скутаре.  

Община „Марица“  служебно да извърши действията по отстраняване 
техническата грешка в ОУП. 

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: В окончателния Общ устройствен план е пропуснат да се включи 
в близката структурна единица и е нанесен в територия отредена а земеделско 
ползване. Поради тази причина е необходимо да се отстрани техническата грешка. 
Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

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 № 366 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Отстраняване на явна фактическа грешка в решение № 71 взето 
с протокол №19  от 19.09.1991г. на ОБЛАСТЕН НАРОДЕН СЪВЕТ – 
ПЛОВДИВ.  

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2  от АПК 

 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 

Разрешава да се отстрани грешката в  Решение № 71  взето с протокол  № 19 
от 19.09.1991г.  – ОБЛАСТЕН НАРОДЕН СЪВЕТ ПЛОВДИВ  - VII. ОБЩИНА 
„МАРИЦА“ т.4. с.Рогош , написания кв.78 да се чете кв.78а. 

Община „Марица“ служебно да извърши действията по отстраняване 
техническата грешка. 

 

МОТИВИ: В решение № 71 взето с протокол №19  от 19.09.1991г. на 
ОБЛАСТЕН НАРОДЕН СЪВЕТ – ПЛОВДИВ  е допусната явна фактическа 
грешка – в точка 4 за село Рогош. Ето защо, Общински съвет “Марица” намира 
решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 367 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Принципно съгласие във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за 
проучване и проектиране на нова детска градина в УПИ I - детска градина в кв.15 
по плана на с.Динк  / ПИ 21169.501.391 по КК на село Динк/  

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и съгласно нормите за 

проектиране определени от ЗУТ. 
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

Общински съвет „Марица” дава принципно съгласие за проучване и 
проектиране на нова детска градина в УПИ I - детска градина в кв.15 по плана на 
с.Динк / ПИ 21169.501.391 по КК на село Динк / , с капацитет за две групи деца. 

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/. 

Възлага на Кмета на Община „Марица”, да извърши последващи действия, 
във връзка с проектирането. 

 

МОТИВИ: Поради нарастващият брой деца, има нужда от изграждане на 
нова детска градина в която да се помещават две групи деца.  Ето защо,  Общински 
съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
 
Председател на ОбС “Марица” 

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 

 

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 № 368 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Принципно съгласие във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за 
проучване и проектиране на нова детска градина в УПИ VIII -219 – училище и 
детска градина в кв.18 по плана на с.Радиново / ПИ 61412.501.243 по КК на село 
Радиново / 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и съгласно нормите за 
проектиране определени от ЗУТ. 

 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

Общински съвет „Марица” дава принципно съгласие за проучване и 
проектиране на нова детска градина в УПИ VIII -219 – училище и детска градина в 
кв.18 по плана на с.Радиново / ПИ 61412.501.243 по КК на село Радиново / , с 
капацитет за две групи деца. 

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/. 

Възлага на Кмета на Община „Марица”, да извърши последващи действия, 
във връзка с проектирането. 

 

МОТИВИ: Поради нарастващият брой деца, има нужда от изграждане на 
нова детска градина в която да се помещават две групи деца. Ето защо , Общински 
съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 369 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от кмета на с.Радиново за изменение  на Общ 
устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна 
единица 143-Жм (жилищна структурна единица/зона), във връзка с разширение на 
регулацията на с.Радиново, в част от поземлени имоти с идентификатори 
61412.23.22 и 61412.23.4 по кадастралната карта на с.Радиново, местност 
“Червенков кладенец“, 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 143-Жм (жилищна структурна 
единица/зона), включващо в част от поземлени имоти с идентификатори 
61412.23.22-общинска изоставена орна земя и 61412.23.4-пасище, публична 
общинска собственост по кадастралната карта на с.Радиново, местност “Червенков 
кладенец“, Община „Марица“, област Пловдив, съгласно приложеното 
предложение. 

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: Процедурата  се провежда във връзка с нарасналите нужди на 
населението от парцели за жилищно строителство. Ето защо, Общински съвет 
“Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 № 370 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от „КОНТЕКСТ“ ООД за изменение  на Общ 
устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна 
единица 213-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона) като 
собственик на поземлен имот 17806.19.100 по кадастралната карта на с.Граф 
Игнатиево, местност “ Сарачалиая“, 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:  

Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община 
„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 213                   
-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона), включващо 
поземлен имот с идентификатор № 17806.19.100-частен имот и част от 
поземлен имот № 17806.19.310-общински полски път в м.”Сарачалиая“ по 
кадастралната карта на с.Граф Игнатиево, Община „Марица”, Пловдивска 
област, съгласно приложеното предложение. 

Възлага на възложителя „КОНТЕКСТ“ 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.Пре-                    
писката 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: С цел 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 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 № 371 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

 
ОТНОСНО: Даване на съгласие във връзка  с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за 

изготвяне проект за изменение на ПУП-План за регулация , с цел  прецизиране 
габарита на обслужваща улица от осова точка №43 до осова точка №58,  
представляваща част от ПИ № 38 950.502.9024 по КК  на  с.Костиево, община“ 
Марица“, и привеждане в съответствие на същия с КК на населеното място. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ 
 

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

            1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на 
обслужваща улица от осова точка № 43 до осова точка № 58,  представляваща част 
от ПИ № 38 950.502.9024 по КК  на  с. Костиево, с цел  прецизиране габарита на 
обслужваща улица и  привеждане в съответствие на същият и кк на с. Костиево. 

           2. Възлага на Кмета на община „Марица” да извърши последващи 
действия съгласно ЗУТ. 

 

МОТИВИ:  Поради публичния характер на собствеността-обслужваща улица, 
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно.  

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 372 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

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

комплексен проект  на трасе на кабелна линия НН от съществуващ ЖБ стълб №13  
до ново електромерно табло ТЕПО монтирано пред УПИ 047 028 – жил. стр.  по 
кадастралната карта на с.Войводиново, по следата на вариант единствен, нанесен 
върху приложения проект на ПУП-ПП. 

 
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) 
ПУП –ПП на трасе на кабелна линия НН от съществуващ ЖБ стълб №13  до ново 
електромерно табло ТЕПО монтирано пред УПИ 047 028 – жил. стр.  по 
кадастралната карта на с.Войводиново, по следата на вариант единствен, нанесен 
върху приложения проект на ПУП-ПП. 

Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК пред 
административен съд-гр.Пловдив в 30/ дневен срок от обнародването му в държавен 
вестник. 

 

МОТИВИ: Във връзка с електрозахранване на  жилищна сграда, Общински 
съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 
 

 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 

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 № 373 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

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

на кабелна линия Н.Н. от разпределителна уредба ниско напрежение на БКТП „6“ 
до ново електромерно табло ТЕПО монтирано на  граница на ПИ №03839.44.12, 
местност „Алчака“, по кадастралната карта на с.Бенковски, по следата на вариант 
единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП. 

 
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 Н.Н от разпределителна уредба ниско напрежение на 
БКТП „6“ до ново електромерно табло ТЕПО монтирано на  границата на ПИ 
№0389.44.12, местност „Алчака“, по кадастралната карта на с.Бенковски, 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 пред 
административен съд-гр.Пловдив в 30/ дневен срок от обнародването му в държавен 
вестник. 

 

МОТИВИ: Във връзка с електрозахранването на ново електромерно табло, 
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно.   

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

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 № 374 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

 
ОТНОСНО:  Одобряване  на проект за изменение на Общ устройствен план 

на община Марица, касаещо разширение на структурна единица 186-Псп/складово-
производствена устройствена зона/ и разрешение за изработване на ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР) и ПУП – 
Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура за  поземлен 
имот № 78080.50.3 и ПИ№78080.142.140 по кадастрална карта на с.Царацово, 
местност „Керемедчийката“, област Пловдив представляващ земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ. 

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

ал. 1, т.1 във връзка  чл. 136, ал.1 и чл.127, ал.6 от ЗУТ  
        

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

1.Одобрява проект за изменение на Общ устройствен план на община Марица 
касаещо изменение на структурна единица 186-Псп с поземлен имот №78080.50.3 и 
ПИ№78080.142.140  в местността „Керемедчийката” по кадастрална карта на 
с.Царацово, обл.Пловдив. 

2.Одобрява планово-техническото задание и  дава разрешение за изработване 
на проект за ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична 
регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) на елементите на техническата 
инфраструктура за поземлен имот № 78080.50.3 в местността ”Керемедчийката ” по 
кадастралната карта на с.Царацово, община „Марица” за изграждане на обект: 
„Производствени, складови и обществено обслужващи дейности” при следните 
изисквания: 

        -проектът да бъде изготвен от извадка на кадастралната карта  за имота в 
с.Царацово;  

        -проектът да бъде изготвен от правоспособни проектанти и да  отговаря 
на  показателите на Общия устройствен план за  зона Псп:  Пзаст.<40%, Кинт.<1,8, 
Поз. >30%,  да се спазят изискванията на  Наредба № 8/2001г. за обема и 
съдържанието на устройствените схеми и планове ;. 

      - проектите  да се съгласува със съответните администрации, 
специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл. 
128, ал. 6 от ЗУТ; 



  

        -с  план- схемите за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят  сервитутните им ивици и  трасировъчни данни; 

        -новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м; 

       -проектът за ПУП-ПРЗ да бъде представен в цифров /на СD/ и графичен 
вид в три екземпляра: оригинал на недеформируема прозрачна основа и два броя 
цветни копия в  М=1:1000 с показани площи и координатен регистър на граничните 
точки на имотите съгласно чл.5 ал.4 от Наредба №8 на МРРБ; 

  3. Дава предварително съгласие и възлага на „Фригопан“ ООД да проведе 
процедура по промяна предназначението на имоти–общинска собственост във 
връзка с изготвянето на проекти за елементите на техническата инфраструктура за 
поземлен имот №78080.142.140-полски път.  

 Определя срок на валидност на предварителното съгласие-две години 

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 и и в един местен вестник /на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 

 

МОТИВИ: С цел 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 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 № 375 
Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 

 
 

ОТНОСНО: Разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлeн имот с идентификатор № 73242.220.100 в 
м.”Кошовете” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска 
област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот 
за складово – търговски функции и ООД. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2от 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 изработване на проект на ПУП 
- План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлeн имот с 
идентификатор № 73242.220.100 в м.”Кошовете” по кадастралната карта на с.Труд, 
Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението 
на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на 
урегулиран поземлен имот за  

складово – търговски функции и ООД 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост)                                                        

Поземлeн имот с идентификатор № 73242.220.100 в м.”Кошовете” по 
кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област попада по 
Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 241-Смф с нетни 
устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0,  Поз>40% и височина на застрояване 
до 12 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. 

Възложителите да изготвят 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 Б. С. и С. Н. да проведат 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: С цел осъщестяване на инввестиционно намерение, Общински 
съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 376 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

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

и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлени имоти с идентификатори № 
11845.7.54 и 11845.7.53 в м.”Полук тарка” 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 урегулирани поземлени имоти за изграждане на обект : 
производствени и  складови дейности и ООД. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2от 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 изработване проект на ПУП - 
План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлени имоти с 
идентификатори № 11845.7.54 и 11845.7.53 в м.”Полук тарка” 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 урегулирани поземлени имоти за изграждане на обект : 

Производствени и  складови дейности и ООД. 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 

                                                                                                                                                  

Поземлeни имоти с идентификатори  № 11845.7.53 и №11845.7.54 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 12 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. 

Възложителите да изготвят 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 „КА ГРУП“ ООД  и „РАЯ ОРЕХОВО“ ООД да проведат 
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: С цел осъщестяване на инввестиционно намерение, Общински 

съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 
 

 
 

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

 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 377 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

 

ОТНОСНО: Съгласие за започване на процедура по временно поставяне на 
информационна, ценоразписна табела към бензиностанция, в ПИ 17806.501.1591 по 
КК на с. Граф Игнатиево, пред лицето на УПИ VI-4, общ., кв.1, по плана на с. Граф 
Игнатиево – до изграждане на предвидена в регулационния план улица, във връзка с 
постъпило заявление вх. №53-01-222/30.07.2019г. от ЕТ „Чифлика“ ВИС. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от ЗМСМА, във връзка с чл.57, ал.3 от ЗУТ 

и Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и ползване на рекламно-
информационни елементи върху недвижими имоти на територията на Община 
„Марица“ 
 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 

 Общински съвет „Марица” дава съгласие да се започне процедура по 
временно поставяне на информационна, ценоразписна табела към бензиностанция в 
ПИ 17806.501.1591 по КК на с. Граф Игнатиево, пред лицето на УПИ VI-4, общ., 
кв.1, по плана на с. Граф Игнатиево – до изграждане на предвидена в регулационния 
план улица. 

 

МОТИВИ: Във връзка с поставяне на ценоразписна табела, Общински съвет 
“Марица” намира решението за целесъобразно. 
 

 
 
 

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

 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

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 № 378 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

 
ОТНОСНО:  Разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП - 

План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот № 78080.71.3 , местност 
”Юртови” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска 
област представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и обединяването му с УПИ 71.112 – 
ОДО, производствени и складови дейности, лабораторно консултативен център за 
обучение и превенция за безопасност на храните, / ПИ 78080.71.112 /, с цел 
образуването на нов урегулиран поземлен имот  - с отреждане за ОДО, 
производствени и складови дейности, лабораторно консултативен център за 
обучение и превенция за безопасност на храните. 

 

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 изработване на Проект за 
изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот № 
78080.71.3 , местност ”Юртови” по кадастралната карта на с.Царацово, Община 
„Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя за процедура по 
промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и 
обединяването му с УПИ 71.112 – ОДО, производствени и складови дейности, 
лабораторно консултативен център за обучение и превенция за безопасност на 
храните, / ПИ 78080.71.112 /, с цел образуването на нов урегулиран поземлен имот , 
с отреждане за ОДО, производствени и складови дейности, лабораторно 
консултативен център за обучение и превенция за безопасност на храните. 

Поземлен имот №78080.71.112 и поземлен имот № 78080.71.3 м.”Юртови” по 
кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област попада 
по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 188-Смф и 
179-Смф (смесена обслужващо-производствена зона) с нетни устройствени 
показатели Пз≤50%, Кинт ≤1.2,  Поз≥40%  и височина 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: С цел осъщестяване на инввестиционно намерение, Общински 
съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

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 № 379 
Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от С. И. С. и И. Г. К. за издаване на разрешение за 

изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  
поземлен имот с идентификатор № 78080.116.3 в м.”Сърджалийка” по 
кадастралната карта на с.Царацово, 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 „производствена 
и складова дейност“. 

 

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  поземлен имот с 
идентификатор № 78080.116.3 в м.”Сърджалийка” по кадастралната карта на 
с.Царацово, 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  

 производствена и складова дейност 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 

                                                                                                                                                  

Поземлeн имот с идентификатор № 78080.116.3 в м.”Сърджалийка”  по 
кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област попадат 
по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 191-Псп с 
нетни устройствени показатели Пз<60%, Кинт – 1,2,  Поз>30% 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 С. И. С. и И. Г. К. да изготви проектите от името на общината, 
както и да представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 
институции.  

Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за опазване 
на земеделските земи за провеждане на процедура по промяна на предназначението 
на имоти- 

общинска собственост, за които е необходимо, във връзка сизготвяне на 
проекти на техническата инфраструктура. 

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

 Възлага на С. И. С. и И. Г. К. 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: С цел осъщестяване на инввестиционно намерение, Общински 



  

съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 
 
 

 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 380 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

 
ОТНОСНО: Заявление от „УЕСТ КОНСУЛТ“ ЕООД за издаване на 

разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване 
(ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 03839.44.16 в м.”Алчака” 
по кадастралната карта на с.Бенковски, 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 
„производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност“. 

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  поземлен имот с 
идентификатор № 03839.44.16 в м.”Алчака” по кадастралната карта на с.Бенковски, 
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  

 производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост)                                                        

Поземлeн имот с идентификатор № 03839.44.16 в м.”Алчака” по 
кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област попадат 
по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 116-Соп с 
нетни устройствени показатели Пз<60%, Кинт – 1,2,  Поз>30% 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 „УЕСТ КОНСУЛТ“ ЕООД да изготви проектите от името на 
общината, както и да представлява общината при съгласуване и одобряване пред 
съответните институции.  

Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за опазване 
на земеделските земи за провеждане на процедура по промяна на предназначението 
на имоти- 

общинска собственост, за които е необходимо, във връзка сизготвяне на 
проекти на техническата инфраструктура. 

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

 Възлага на „УЕСТ КОНСУЛТ“ 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: С цел осъщестяване на инввестиционно намерение, Общински 
съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 381 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на Решение №290, взето с Протокол  №11 от 
25.06.2019г., касаещо издаване на Запис на заповед от Община „Марица“ в полза на 
ДФЗ, обезпечаващ авансово плащане по Договор  №16/07/2/0/00395 от 27.06.2018 г. 
за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за Проект „Рехабилитация и 
реконструкция на водопроводната мрежа в с.Граф Игнатиево, общ. „Марица”, 
сключен между Община „Марица“ и ДФ „Земеделие” 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.10 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА   

 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

   Изменя Решение №290, взето с Протокол  №11/25.06.2019г. на общински 
съвет „Марица”, като в т. 1. посоченият размер на Запис  на заповед, без протест и 
без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” става 2 761 507, 
79лв (два милиона седемстотин шестдесет и една хиляди петстотин и седем лева и 
седемдесет и девет стотинки). Останалите точки от Решение №290, взето с 
Протокол  №11/25.06.2019г. остават непроменени. 

МОТИВИ: Необходимо да бъде променена стойността на Запис на заповед, 
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” за 
обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 16/07/2/0/00395 от 27.06.2018  за 
подаване на заявка за авансово плащане към Държавен фонд „Земеделие“ в 
изпълнение на проектните дейности. За подаване на заявка за авансово плащане е 
необходимо представяне на обезпечение – запис на заповед, издадена от община 
„Марица“ в полза на ДФЗ – РА в размер на 100% от стойността на авансовото 
плащане и решение на Общински съвет за одобряване на запис на заповед. Ето 
защо,  Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 

           
                                                                                                               

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 № 382 
 
                                 Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на 
средства за пътуване до гр. Пловдив на ученици от социално слаби семейства или 
сираци. 

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

 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 

Общински съвет отпуска  ежемесечна финансова помощ под формата на 
средства за пътуване срещу представена фактура за транспортна услуга през 
учебната 2019/2020 г. на Д. Ш. и на М. С. 

   

МОТИВИ: Предоставени са необходимите документи и отговарят на 
изскванията. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 383 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 
 

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

 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

I. Общински съвет “Марица” отпуска еднократна финансова помощ на: 

1. Т. Д. - с. Бенковски  в размер на 1 000 лв. 

2. П. П.- с. Бенковски в размер на 1 000 лв. 
 

   

МОТИВИ: Предоставени са необходимите документи и отговарят на 
изскванията. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 384 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Завишаване броя на децата в групите на общинските детски 
градини на територията на община Марица за учебната 2019/2020 г.  

 
 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.256, ал.1, 

т.1 от ЗПУО, чл. 57 и чл. 57а от Наредбата за финансиране на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование /изм. и доп. ДВ, бр.36 от 
03.05.2019г./. 
 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 

1. Приема завишаване на броя на децата в групите на общинските детски 
градини на територията на община Марица до 28 деца в група, при наличие на 
условията по чл. 57 и чл. 57а от Наредбата за финансиране на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование. 

2. Настоящото решение да бъде със срок за една учебна година, считано от 15 
септември 2019 г. до 14 септември 2020 г. 

   

МОТИВИ: След направено проучване за очаквания брой деца, които ще 
постъпят в детските градини през учебната 2019/2020 г. и справка за броя на децата 
регистрирани по настоящ адрес, се констатира недостиг на места в детските 
градини на територията на община Марица и необходимост от завишаване  броя на 
децата в групите. Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира решението за 
целесъобразно. 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 

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 № 385 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 

ОТНОСНО: Утвърждаване на паралелки под норматив и осигуряване на 
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по 
стандарти за съответната дейност в неспециализираните училища на територията на 
Община  „Марица “ за учебната 2019/2020 година. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68 и чл.69 

от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование и чл. 124, ал. 2 от ЗПФ. 
 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

         1.   Общински съвет „Марица” утвърждава списък на паралелките под 
норматив в неспециализираните училища на територията на община „Марица” за 
учебната 2019/2020 г., съгласно приложения списък в Приложение 1. 

         2. Общински съвет „Марица”  разрешава осигуряването на допълнителни 
средства  за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за 
съответната дейност в паралелките под норматив в неспециализираните училища на 
територията на община „Марица” за учебната 2019/2020 г., съгласно приложения 
списък в Приложение 2. 

         3. Средствата извън определените по стандарти за съответната дейност в 
паралелките под норматив в неспециализираните училищата на територията на 
Община „Марица” за учебната 2019/2020 г. за периода м. Януари-м. Август  2020 г. 
да бъдат планирани в бюджет 2020 г. 

   

 

      4. Актуализира бюджета на Община „Марица” за 2019 г., съгласно 
Приложение 3. 

 

 

 

 

 

МОТИВИ: Предложението е продиктувано от демографските особености на 
общината – паралелката за съответния клас е единствена в съответното населено 
място. Сливането на паралелки би довело до влошаване на качеството на учебния 



  

процес и до отлив на ученици. Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 386 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
условията и реда за изхвърляне, събиране, включително разделно, транспортиране, 
претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци, 
включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространени 
отпадъци на територията на Община „Марица“, както и заплащането за 
предоставяне на съответните услуги по реда на ЗМДТ. 
 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.2, от ЗМСМА, чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от ЗНА и 
чл.75, 76, 77 и 79 от АПК във връзка с чл.15, ал.1, т.1, т.3, т.4, т.5 и т.10 от Наредба 
за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали; чл.11, ал.4, ал.6, ал.7, чл.35, ал.2, т.2, чл.145, ал.2 пр.1 и ал.3 пр.1 от 
Закона за управление на отпадъците.   

 
 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 

Общински съвет „Марица“ приема Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, включително разделно, 
транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови и 
строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово 
разпространени отпадъци на територията на Община „Марица“, както и 
заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на ЗМДТ, както следва:  

§ 1. Чл.16, ал.1 придобива следната редакция: 

       (1) Възложителят на строителни и монтажни работи по смисъла на § 5, т. 
40 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, с 
изключение на текущи ремонти, и възложителят на премахване на строежи 
отговарят за изготвянето на план за управление на строителни отпадъци в случаите, 
определени с наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО за изискванията за управление на 
строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Планът се 
изготвя от правоспособен проектант по смисъла на чл. 162, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията.  

§ 2. Чл.16, ал.2 придобива следната редакция: 

     (2)  Изискването по ал.1 не се прилага за: 

            1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 
300 кв. м; 

2. премахване на сгради с паянтова конструкция; 



  

3. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м; 

4. промяна на предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м; 

5. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 700 кв. м;  

6. изграждане, реконструкция, основен ремонт и премахване на подземни и 
надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, 
електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните 
съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната 
дейност с дължина до 1500 линейни метра в урбанизирани територии; 

7. изграждане, реконструкция и основен ремонт на подземни и надземни 
линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, 
електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните 
съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната 
дейност с дължина до 5000 линейни метра извън урбанизирани територии; 

8. премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на 
водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, 
газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на 
отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1000 линейни метра извън 
урбанизирани територии; 

9. изграждане, рехабилитация, основен ремонт, реконструкция и премахване 
на пътища с дължина до 500 линейни метра; 

10. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността 
строежи, когато е наредено по спешност от компетентен орган, с РЗП, по-малка от 
300 кв. м; 

11. изграждане и премахване на строежи от шеста категория; 

12. всички текущи ремонти.  

§ 3. Чл.16, ал.3 придобива следната редакция:   

        (3)  Плановете за управление на строителни отпадъци, когато не са 
одобрени по реда на чл. 156б, ал. 6 от Закона за устройство на територията, се 
одобряват от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице по 
искане на възложителя на строежа след влизането в сила на разрешението за строеж 
и преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на 
дейностите по изграждане или премахване на обект по ал.1. 

§ 4. Чл.16, ал.4 придобива следната редакция:   

            (4)  По искане на възложителя планът по ал.1 може да бъде одобрен от 
главния архитект на общината заедно с инвестиционния проект и вписан в 
разрешението за строеж. Той губи действието си в случай че в 6-месечен срок от 
датата на одобряването му строителството не е започнало, както и когато 
разрешението за строеж е загубило правно действие.  

 

§ 5. Чл.16, ал.5 придобива следната редакция: 

(5) Компетентният орган по ал.3 може да изисква предоставяне на 



  

допълнителна информация или отстраняване на нередовности в случай на 
несъответствие с изисквания на наредбата по чл. 43, ал. 4, като изпраща мотивирано 
становище до заявителя не по-късно от 14 дни от получаването на плана.  

§ 6. Чл.16, ал.6 придобива следната редакция: 

       (6)  Компетентният орган по ал.3 одобрява плана за управление на 
строителни отпадъци или мотивирано отказва одобряването му в 14-дневен срок от 
получаването на плана или от отстраняването на нередовностите и/или 
предоставянето на допълнителната информация. 

§ 7. Чл.34, ал.1 придобива следната редакция: 

(1)    Лицата, извършващи дейности по:  

1. събиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни 
нефтопродукти, трябва да притежават регистрационен документ, издаден по реда на 
глава пета, раздел II от ЗУО. 

    2.  третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, трябва да 
притежават разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I от ЗУО, или 
комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС).  

§ 8. Чл.78, ал.2 придобива следната редакция: 

         (2) За нарушенията по ал.1, т.1 - 3, 5, 6, 8 - 11 се налагат имуществени 
санкции в размер от 15 000 до 50 000 лв., а в останалите случаи по ал.1 – от 3000 до 
10 000 лв.  

§ 9. Чл.78, ал.3 придобива следната редакция: 

         (3) При повторно нарушение по ал.1, т.1 - 3, 5, 6, 8 - 11 се налага 
имуществена санкция в размер от 30 000 до 100 000 лв., а в останалите случаи по 
ал.1 - от 6000 до 20 000 лв. 

Заключителна разпоредба 

§ 10. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 
изхвърляне, събиране, включително разделно, транспортиране, претоварване, 
оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци, включително 
биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространени отпадъци на 
територията на Община „Марица“, както и заплащането за предоставяне на 
съответните услуги по реда на ЗМДТ влиза в сила от 11.09.19г.      

§ 11.  Наредбата се публикува на официалната интернет страница на община 
„Марица“ след влизане в сила на решението, с което е приета. 

§ 12.  Изпълнение на настоящото решение се възлага на Кмета на общината. 

 МОТИВИ: Във връзка с постъпил протест от Окръжна прокуратура – 
Пловдив, с който се иска обявяване на нищожност на чл.16, ал.2, ал.3, ал.4, ал.5 и 
ал.6; чл.34, ал.1; чл.78, ал.2 пр.1 и ал.3 пр.1 от Наредба за условията и реда за 
изхвърляне, събиране, включително разделно, транспортиране, претоварване, 
оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци, включително 
биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространени отпадъци на 



  

територията на Община „Марица“, както и заплащането за предоставяне на 
съответните услуги по реда на ЗМДТ. Действащата Наредба е приета с Решение на 
Общински съвет „Марица“ през 2013 година и до сега не е актуализирана. 
Споменатите по – горе разпоредби от наредбата, които са обект на протеста, не 
съответстват на законовите текстове уреждащи същата материя. В цитираните 
закони са настъпили промени, които не са своевременно отразени в атакуваната 
наредба и следва оспорените текстове да бъдат изменени с решение на общински 
съвет. Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 387 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 
 
 

ОТНОСНО:  Постъпило предложение за партньорсто е презентация на 
проектното предложение с Вх.№ 10-00-469/26.08.2019 год. от „ЕКО РИЗОЛВ“ 
ООД, за даване на съгласие за кандидастване на Община Марица, като партноьор с 
„ЕКО РИЗОЛВ“ ООД, с проект: „Изграждане и презентиране на инсталация за 
третиране и сепариране на битови отпадъци”  за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ чрез подбор на проекти BG16M10P002- 2.009 „Изпълнение на 
демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по 
приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА. 
 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 

1. Дава съгласие за кандидатстване и одобряване на общинско сътрудничество с 
проект: „Изграждане и презентиране на инсталация за третиране и сепариране на 
битови отпадъци”  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор 
на проекти BG16M10P002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в 
областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” 

2. Потвърждава, че всички дейности по проект: „Изграждане и презентиране на 
инсталация за третиране и сепариране на битови отпадъци” за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти BG16M10P002-2.009 
„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на 
отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна 
среда 2014-2020 г”. Отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на 
община Перущица 2014-2020 година. 

3. Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими 
действия, свързани с подготовката и електронно подаване на проектното 
предложение: „Изграждане и презентиране на инсталация за третиране и 
сепариране на битови отпадъци” в ИСУН 2020. 

 



  

МОТИВИ: Настоящият проект е насочен към демонстриране на добри 
практики в предотвратяване на образуване специфични битови отпадъци на 
територията на община Марица, водещи до намаляване на количествата битови 
отпадъци за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране. 

 
 

 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 388 
 

Взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част от 
комплексен проект  на трасе на ВТОРОСТЕПЕННА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА за 
захранване на СКЛАДОВА БАЗА ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В УПИ 45086-
скл.база за хр.прод., местност „Младеница“, с.Бенковски, Община „Марица“ (ПИ 
03839.45.86), по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на 
ПУП-ПП. 

 
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/ 
за обект: ВТОРОСТЕПЕННА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА за захранване на 
СКЛАДОВА БАЗА ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В УПИ 45086-скл.база за 
хр.прод., местност „Младеница“, с.Бенковски, Община „Марица“ (ПИ 03839.45.86., 
по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП. 

Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК пред 
административен съд-гр.Пловдив в 30/ дневен срок от обнародването му в държавен 
вестник.   

МОТИВИ: Във връзка със захранване с вода за питейно-битови и 
противопожарни нужди, Общински съвет “Марица” намира решението за 
целесъобразно. 

 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 13 от 27.08.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част от 
комплексен проект  на трасе на ВТОРОСТЕПЕННА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА за 
захранване на обект СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ в УПИ 68.42-
производствени и складови дейности, землището на с.Строево, Община „Марица“ 
(ПИ 69874.68.42), по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения 
проект на ПУП-ПП. 
 

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/ 
за обект: ВТОРОСТЕПЕННА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА за захранване на обект 
СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ в УПИ 68.42-производствени и складови 
дейности, землището на с.Строево, Община „Марица“ (ПИ 69874.68.42),  по следата 
на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП. 

Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК пред 
административен съд-гр.Пловдив в 30/ дневен срок от обнародването му в държавен 
вестник. 

 

МОТИВИ: Във връзка със захранване с вода за питейно-битови и 
противопожарни нужди, Общински съвет “Марица” намира решението за 
целесъобразно. 

 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 23 
Гласували 23 

За 23 
Против 0 
Въздържали се 0 


