
  

 
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 № 3 
 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 

 
ОТНОСНО: Избор на временна комисия за изработване на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет „Марица”, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 

 
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 1 от  ЗМСМА във вр. с чл. 52 от действащия 
правилник за организацията и дейността на Общински съвет „Марица”, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
  
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
 

 Избира временна комисия за изработване на Правилника за организацията 
и дейността на Общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация в състав: 

 

1. Председател: Пламен Панков Петков 
2.  Членове:      Вили Иванова Пехливанска 
                          Александър Атанасов Иванов 
                          Василка Тодорова Йотова 
                          Петър Ангелов Славков 
  

 
 

МОТИВИ:  Във връзка с възникналата необходимост от нов Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет „Марица”, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, който адектватно да 
осигурява ефикасната организация на дейността наобщински съвет, да урежда 
надлежно реда и условията за упражняване на неговите правомощия и да 
гарантира ефективно взаимодействие с общинска администрация при 
осъществяване на нормотворческия и управленски процес и като се има предвид 
привеждането в съответствие с промените, настъпили в действащата 



  

нормативната уредба. Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 4 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Избор на Заместник – председател/ и/. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал. 1 от 
действащия правилник за организацията и дейността на Общински съвет „ 
Марица“  

 
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 

 Избира за Заместник – председател на Общински съвет “Марица”:  
 

1.     Виолета Стефанова Христодулова 
2.     Пламен Панков Петков 
3.     Красимира Колева Пушкова- Филева 

 
МОТИВИ:  С цел по-висока ангажираност и ефективна работа на Общинския 

съвет; облекчаване, разпределяне и оптимизиране работата на председателя. Ето 
защо, Общинският съвет намира решението за целесъобразно.  

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 5 
 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Определяне представител на общинския съвет в Общото 
събрание на Националното сдружение на общините в Република 
България/НСОРБ/. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и 
чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   

  
1.  Определяне за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България представителя на общинския съвет г-жа 
Гергана Трендафилова Трендафилова – Председател на Общински съвет 
„Марица“. 
 

  
МОТИВИ:  Съгласно чл. 12, ал. 2 от Устава на НСОРБ, в него всяка община е 

представена от двама делегати – кмета на Общината и представител на общинския 
съвет. Ето защо Общинският съвет намира решението за целесъобразно.  

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 6 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правила за ползване  на мерите, 
пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2019-2020 година), 
приети и утвърдени с Решениe № 10, взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г., изм. с 
Решение № 88,  взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г., изм. с Решение № 256,  
взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г., изм. с Решение № 297,  взето с протокол 
№ 12 от 18.07.2019 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив. 
 

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

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 

І. Общински съвет „Марица”-област Пловдив изменя Раздел ІІІ. Размер и 
местоположение на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община 
„Марица”, от Правила за ползване  на мерите, пасищата и ливадите – общинска 
собственост (за стопанската 2019-2020 година), приети и утвърдени с Решениe № 
10, взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г., изм. с Решение № 88,  взето с протокол 
№ 6 от 21.03.2019 г., изм. с Решение № 256,  взето с протокол № 11 от 25.06.2019 
г., изм. с Решение № 297,  взето с протокол № 12 от 18.07.2019 г. на ОбС 
„Марица” – област Пловдив, както следва:  

1. В буква А) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, за общо 
ползване по землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи). 

 
за с. Желязно отпада: 
 
населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопанис
вано от 
общината

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 



  

с. 
Желязно 

         

 29235.21.43
-част от 
234517 м2 
свободни-
ІV 
категория   

234517        

 
за с. Ясно поле отпада: 
 
населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопанис
вано от 
общината

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

с. Ясно 
поле 

         

   87669.17
.4- 
V 
категори
я  

1533
3

     

 
за с. Войсил се добавя: 
 
населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопанис
вано от 
общината

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

с. 
Войсил 

         

 12019.15.8 
– 
VІ 
категория 

47560, 
изцяло 
попада 
в СДП 

       

 12019.21.1- 
свободни 
31250 м2 в 
североизто
чната му 
част  – 
V 
категория 

31250, 
изцяло 
попада 
в СДП 

       

 
 
за с. Желязно се добавя: 
 
населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопанис
вано от 
общината

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 



  

с. 
Желязно 

         

 29235.21.44
, образуван 
от ПИ № 
29235.21.43
, ІV 
категория   

232717        

 29235.21.45
, образуван 
от ПИ № 
29235.21.43
, ІV 
категория   

3000        

 
за с. Калековец се добавя: 
 
населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопанис
вано от 
общината

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

с. 
Калеков
ец 

         

 35300.4.3- 
свободни 
90000 м2 
в 
централна
та му част  
– 
VІ 
категория 

90000, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 
за с. Скутаре се добавя: 
 
населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопанис
вано от 
общината

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

с. 
Скутаре 

         

 66915.19.3
0 - 
свободни 
60000 м2 
в 
западната 
му част  – 
V 
категория 

60000, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 



  

 
за с. Ясно поле се добавя: 
 
населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопанис
вано от 
общината

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

с. Ясно 
поле 

         

   87669.17
.39, 
образува
н от ПИ 
№ 
87669.17
.4, V 
категори
я   

1233
2

     

   87669.17
.40, 
образува
н от ПИ 
№ 
87669.17
.4, V 
категори
я   

3000      

 
МОТИВИ: Изменението е във връзка с прекратени договори за наем; 

извършени процедури по разделяне на общински имоти с начин на трайно 
ползване „Пасище“. Ето защо Общинският съвет намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 7 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот с 
идентификатор № 78080.501.831 – 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, 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 Закона за общинската 
собственост и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица“. 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
1. Общински съвет „Марица“ приема пазарната оценка на поземлен имот с 

идентификатор № 78080.501.831 – частна общинска собственост по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община “Марица”- област 
Пловдив, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 16 680,00 (шестнадесет хиляди шестстотин и осемдесет) 
лева, с включен ДДС, по 20,00 лв/кв.м, с включен ДДС, определена по реда на 
чл.22, ал.3 от Закона за общинската собственост и определя сумата от 16 680,00 
(шестнадесет хиляди шестстотин и осемдесет) лева, с включен ДДС, по 20,00 
лв/кв.м, с включен ДДС, като цена за продажба на общинския поземлен 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 с идентификатор № 78080.501.831 с площ 
от 834 кв.м., трайно предназначение на територията "Урбанизирана", НТП "За 
друг обществен обект, комплекс" по кадастрална карта и кадастрални регистри  на 
с.Царацово, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на 
Изп.директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ ІХ-501.831, КОО, кв.5, ул. 
"Захари Стоянов" № 2-а, при граници и съседи: ПИ № 78080.501.1111; ПИ № 
78080.501.1108; ПИ № 78080.501.832; ПИ № 78080.501.1107; ПИ № 
78080.501.830, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3499/28.10.2019 
година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, при начална 
тръжна цена за продажбата на имота в размер на 16 680,00 (шестнадесет хиляди 
шестстотин и осемдесет) лева, с включен ДДС, по 20,00 лв/кв.м, с включен ДДС.  

Данъчна оценка на ПИ № 78080.501.831 е в размер на 3432,00 лева. 



  

3. Продажбата по т. 2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от Наредбата 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
«Марица» чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е в размер на 16 680,00 (шестнадесет хиляди шестстотин и 
осемдесет) лева, с включен ДДС, по 20,00 лв/кв.м, с включен ДДС, в съответствие 
с т.1 и т.2 от настоящото решение.  

4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена за продажба 
на имота по т.2. от настоящото решение. 

5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 
купувача на имота по т.2. от настоящото решение. 

6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване за продажба на имота по т.2. от настоящото решение и 
сключване на Договор за покупко-продажба съобразно действащото 
законодателство. 
 

 
МОТИВИ:  С цел 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  27 
Гласували  27 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 3 



  

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 № 8 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 78080.501.1019, частна общинска 
собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална 
карта и кадастрални регистри на с. Царацово, област Пловдив. 

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

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

продажба на поземлен имот с идентификатор № 78080.501.1019 по кадастралната 
карта на с.Царацово, област Пловдив в размер на 10 620,00 (десет хиляди 
шестстотин и двадесет) лева, с ДДС, по 20,00 лв/кв.м. с 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 ноември 2019 г. е в размер 
на  10 620,00 (десет хиляди шестстотин и двадесет) лева, с ДДС, по 20,00 лв/кв.м. 
с ДДС).  

2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 78080.501.1019 с площ 531 кв. м., с трайно предназначение на 
територията „Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 
10м) по кадастралната карта на с.Царацово, област Пловдив одобрена със Заповед 
№ РД-18-78/05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
съответстващ на УПИ ІV-общ., кв.64 по ЗРП, одобрен със Заповед № ИК-325/1987 
г., с административен адрес: с.Царацово, ул. „Родопи”, № 5, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 0069-18/03.02.2006 година, надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр.Пловдив на собственика на едноетажната 
еднофамилна жилищна сграда В. В. П., с постоянен адрес с. Царацово, Община 
„Марица“, за сумата 10 620,00 (десет хиляди шестстотин и двадесет) лева, с ДДС, 
по 20,00 лв/кв.м. с ДДС).  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 78080.501.1019 е 1908,80 (хиляда 
деветстотин и осем лева и 80 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 
продажба и сключи договор за покупко-продажба съобразно действащото 



  

законодателство. 
 

МОТИВИ: С цел 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  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 9 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 
собствеността от частна в публична общинска собственост на ПИ № 29235.3.26, 
частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Желязно, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
90 от 15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

 

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

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

промяна характера на собствеността от частна общинска собственост в публична 
общинска собственост на поземлен имот  с идентификатор  № 29235.3.26 с площ 
686 кв.м., трайно предназначение на територията "Земеделска",   НТП "Гробищен 
парк", местност "Арманлъка" по кадастрална карта и кадастрални регистри на 
с.Желязно, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-90/15.12.2007 г. на 
Изп.директор на АГКК-София, включен в УПИ 3.52-гробищен парк, актуван с акт 
за частна общинска собственост № 2469/16.04.2015 година и Акт № 01/07.10.2019 
г. за поправка на акт за частна общинска собственост № 2469/16.04.2015 година. 

2. Възлага на Кмета на Община „Марица”, след влизане в сила на 
решението да започне процедура по промяна на характера на собствеността от 
частна общинска собственост в публична общинска собственост на описания в т. 
1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на Наредба № 3 от 
2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 
кадастралните регистри и Закона за общинската собственост, и актуване на имота 
като публична общинска собственост. 

 
  
 
 
 
 
 



  

МОТИВИ: Във връзка с разширение на гробищния парк на с.Желязно, 
намиращ се в поземлен имот № 29235.3.27 – публична общинска собственост е 
извършена процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди на ПИ № 29235.3.26. Ето защо, Общински съвет Марица 
намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 10 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на строеж на 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ЮГ” ЕАД, КЕЦ Раковски върху общински ПИ № 
87669.23.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, 
област Пловдив, за изграждане на нов БКТП  с прилежаща сервитутна зона и 
право на прокарване на кабелна линия с ниско напрежение. 

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 и 7, чл.37, ал.4,т.4 от 
ЗОС, чл.62, ал.2 от ЗЕ, във връзка с чл.91, ал.1 от ЗУТ.   
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 

1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив приема пазарната оценка на 
имота за учредяване право на  строеж за трафопост в размер на 180,00 (сто и 
осемдесет) лева (по 30 лв/кв.м. РЗП) и 90,00 (деветдесет) лв. за право на 
прокарване и сервитутно право с обща площ 50 кв.м., изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив и определя пазарна цена  за 
право на  строеж за трафопост в размер на 180,00 (сто и осемдесет) лева (по 30 
лв/кв.м. РЗП) и 90,00 (деветдесет) лв. за право на прокарване и сервитутно право с 
обща площ 50 кв.м. 

2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие да бъде 
учредено възмездно право на строеж на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ЮГ” 
ЕАД, КЕЦ Раковски в ПИ № 87669.23.17, трайно предназначение  на територията 
"Земеделска територия", НТП "За друг вид застрояване", местност "Чарлъшки 
ливади"  по кадастр. карта и кад. регистри на с.Ясно поле, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-63/19.10.2007 г. на Изп. директор на АГКК-
София, съответстващ на УПИ 23.17-компостираща инсталация за разделно 
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, за изграждане на нов БКТП със 
ЗП 6 кв.м. в размер на 180,00 (сто и осемдесет) лева (по 30 лв/кв.м. РЗП) и право 
на прокарване и сервитутно право с обща площ 50 кв.м. с цена 90,00 (деветдесет) 
лева. 

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на 
гореописаното право на строеж, съобразно действащото законодателство. 

 
 
 



  

  
МОТИВИ: Съгласно сключен договор за присъединяване на 

„Компостираща инсталация за разделно събиране и/ или биоразградими отпадъци 
и осигуряване на необходимото оборудване на съоръжения и техника за разделно 
събиране  на зелени и биоразградими отпадъци в Община „Марица“ е необходимо 
изграждане на нов БКТП и прокарване на кабелни линии средно и ниско 
напрежение. Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 11 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.039  МИГ – Община Марица М05 „Активно включване – 
уязвими групи“. Чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
РАЗВИТИЕ. 

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и във връзка с Наредба 
№22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските 
райони  за периода 2014 – 2020 г. на МЗХГ 
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 

1. Общински съвет Марица дава съгласие Община „Марица“ да 
кандидатства по процедура BG05M9OP001-2.039  МИГ – Община 
Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“ обявена от МИГ – 
Община Марица, с  проект „Насърчаване за социално включване на 
лица в неравностойно положение от населените места на община 
Марица“ 

2. Дейностите, включени в проектното предложение съответстват на 
Общински план за развитие на Община „Марица“ за периода 2014-2020г.: 

 Стратегическа Цел 2: Пълноценна жизнена и околна среда, с благоприятни 
условия за обитаване, икономическа реализация и културен живот 
 Приоритетна област 1: Жизнена среда, социална сфера и културен живот 
 Мярка 1.5. Прилагане на методите „учене чрез работа” и „учене през 

целия живот” за повишаване на икономическата активност и заетостта 
сред всички възрастови и етнически групи. 

 Мярка 1.6. Изграждане на необходимата среда за предоставяне на 
пълноценни социални услуги, вкл. от резидентен тип, и разнообразен 
културен живот на социалните групи в риск и затруднено положение 

 
3. Общински съвет „Марица“ упълномощава Кмета на Община „Марица“ 

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

 
 



  

  
МОТИВИ: Чрез реализация на процедурата се очаква да се разширят 

възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите 
групи и техните семейства,  както и подпомагане на социалното им включване. 
Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 12 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ послучай 
коледните и новогодишните празници на деца и ученици, без един или двама 
родители и на деца до 18 години с увреждания. 

 

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

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Общински съвет „Марица” определя еднократна финансова помощ в 

размер на 111,11 лв. /сто и единадесет лева и  11 стотинки/ послучай коледните и 
новогодишните празници на деца и ученици, без един или двама родители с 
постоянен адрес в община „Марица”, по списъци представени от кметовете на 
кметства.  

 
2. Общински съвет „Марица” определя еднократна финансова помощ в 

размер на 100 лв. /сто лева/ послучай коледните и новогодишните празници на 
деца до 18 години с увреждания  50 % и над 50% оценка на работоспособността, 
съгласно експертно решение на ТЕЛК, с постоянен адрес в община „Марица”, по 
списъци представени от кметовете на кметства.  
 

МОТИВИ: Стана традиция в навечерието на коледните и новогодишните 
празници, да се предоставя еднократна финансова помощ на деца и ученици, без 
един или двама родители и на деца до 18 години с увреждания  по решение на 
ОбС „Марица“. Предоставяната помощ е в размер на сто лева. Ето защо, 
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 13 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на 
„ПАВИЛИОН ЗА ТОТО ПУНКТ“ в УПИ X-озеленяване, от кв.40, по плана на с. 
Труд, във връзка с искане с вх. №70-00-569/19.07.2019г. от Атанас Узунов – 
директор на ДП „Български Спортен Тотализатор“ ЮЦРД Пловдив. 

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.56 от ЗУТ и 
Наредба за РУППОТДОД на територията на Община „Марица” 
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 

1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема за временно 
разполагане на „ПАВИЛИОН ЗА ТОТО ПУНКТ“ в УПИ X-озеленяване, от кв.40, 
по плана на с. Труд. 

Общата площ за разполагане на павилиона е 10,00 кв.м. 
 

  
МОТИВИ: Позволява да се осигуряват средства за развитието на 

професионалния и за стимулирането на масовия спорт. Ето защо, Общински съвет 
Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 14 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Даване съгласие за изготвяне на проект изменение на ПУП-
ПРЗ на УПИ ІХ-зеленина и КОО в кв.20 по действащия кадастрален и 
регулационен план на с.Рогош идентичен с поземлен имот с идентификатор № 
62858.501.2007 по кадастралната карта на с.Рогош, одобрена със  заповед № РД-
18-34/06.03.2008год. на Изпълнителния директор на АГКК и се образуван два 
нови урегулирани поземлени имота. 

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с 
чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.62а, ал.4, чл. 108, ал. 5  от ЗУТ. 
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
  На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с 

чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.62а, ал.4 и чл. 108, ал. 5 от ЗУТ Общински съвет 
„Марица”: 

Дава съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІХ-
зеленина и КОО в кв.20 по действащия кадастрален и регулационен план на 
с.Рогош идентичен с поземлен имот с идентификатор № 62858.501.2007-публична 
общинска собственост по кадастралната карта на с.Рогош, одобрена със  заповед 
№ РД-18-34/06.03.2008год. на Изпълнителния директор на АГКК и се образуван 
два нови урегулирани поземлени имота, съгласно приложената скица-
предложение. 

Ново отредения УПИ- за жилищно строителство да промени собствеността 
си от публична в частна общинска собственост, а ново отредения УПИ- за 
зеленина и трафопост, да запази собствеността си публична общинска. 

Проекта да се изготви 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.  

Проекта да се представи в Община „Марица” за разглеждане от ЕСУТ 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 в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 
60 и чл. 63 от ЗУТ при спазване на следните изисквания. 



  

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

  
МОТИВИ: Във връзка с прецизиране площта на имота и за решаване на 

социални проблеми и отделяне на собствеността на ЕВН  в самостоятелен. Ето 
защо, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 15 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Заявление от „ЕМУ“ АД представлявано от и.д. Таню 
Георгиев Танев и Георги Костадинов Димитров за издаване на разрешение за 
изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  
поземлени имоти с идентификатори № 38950.54.563, 38950.54.564, 38950.54.565, 
38950.54.566, 38950.54.567, 38950.54.568, 38950.54.570 и 38950.54.572 в 
м.”Бураго” по кадастралната карта на с.Костиево, 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 „складова производствена база“. 

 

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 № 38950.54.563, 38950.54.564, 38950.54.565, 38950.54.566, 
38950.54.567, 38950.54.568, 38950.54.570 и 38950.54.572 в м.”Бураго” по 
кадастралната карта на с.Костиево, 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  

 
складова производствена база 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                               
Поземлeн имот с идентификатор № 38950.54.563, 38950.54.564, 

38950.54.565, 38950.54.566, 38950.54.567, 38950.54.568, 38950.54.570 и 
38950.54.572 в м.”Бураго” по кадастралната карта на с.Костиево, Община 
„Марица”, Пловдивска област по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 163-Смф с нетни устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 
1,0,  Поз>40% и височина  на застрояване до 10 м. 

Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 



  

елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във 
връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.  

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

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

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

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

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

Възложителя „ЕМУ“ АД представлявано от и.д. Таню Георгиев Танев и 
Георги Костадинов Димитров 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 изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 

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

 Възлага на „ЕМУ“ АД представлявано от и.д. Таню Георгиев Танев и 
Георги Костадинов Димитров 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 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  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 16 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Заявление от Р. Р. Д. за издаване на разрешение за изработване 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен 
имот с идентификатор № 61412.11.24 в м.”Край селото” по кадастралната карта на 
с.Радиново, 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 „жилищно строителство“. 

 
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 № 61412.11.24 в м.”Край селото” по кадастралната карта на 
с.Радиново, 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  

 
жилищно строителство 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                               
Поземлeн имот с идентификатор № 61412.11.24 в м.”Край селото” по 

кадастралната карта на с.Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област по 
Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 137-Смф с 
нетни устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0,  Поз>40% и височина  на 
застрояване до 10 м. 

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

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



  

Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с 
теренните дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП 
на Община „Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и 
в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  

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

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

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

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

Възложителя Р. Р. Д. 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 изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 

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

 Възлага на Р. Р. Д. 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 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  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 17 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Заявление от „ТОПЧО БГ“ ЕООД с управител Ангел Иванов 
Топалиев за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
11845.59.148 в м.”Баш пара” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община 
„Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на 
урегулиран поземлен имот за „складова дейност и офиси“. 

 

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 № 11845.59.148 в м.”Баш пара” по кадастралната карта на 
с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ 
за отреждане на урегулиран поземлен имот за  

 
„складова дейност и офиси“ 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                               
Поземлeн имот с идентификатор № 11845.59.148 в м.”Баш пара” по 

кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска попада по 
Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 142-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 „ТОПЧО БГ“ ЕООД с управител Ангел Иванов Топалиев 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 изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 

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

 Възлага на „ТОПЧО БГ“ ЕООД с управител Ангел Иванов Топалиев 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 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  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 18 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем без 
търг/конкурс за срок от 10 години на 10 кв.м., представляващ част от поземлен 
имот с идентификатор № 73242.501.1470 – публична общинска собственост, с. 
Труд на Държавно предприятие „Български Спортен Тотализатор“ 

 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 
собственост, чл. 103, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл.50, 
ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и чл. 5, ал. 1 от НРУППОТДОДТ  на Община “Марица”, вр. с 
одобрена схема за временно разполагане на преместваем обект. 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие за отдаване 

под наем за срок от 10 /десет/ години на  ДП „Български Спортен Тотализатор“ за 
предоставяне под наем без търг/конкурс на общински терен с площ от 10 кв.м., 
представляващ част от поземлен имот с идентификатор № 73242.501.1470,  целия 
с площ от 4514 кв.м., с трайно предназначение „Урбанизирана” и с начин на 
трайно ползване „Обществен селищен парк, градина”, стар идентификатор: 1470, 
квартал: 40, парцел:X, при граници и съседи: ПИ № 73242.501.646,  ПИ 
№73242.501.1468, ПИ № 73242.501.1738, ПИ № 73242.501.1739, ПИ № 
73242.501.1747, ПИ № 73242.501.524, № 73242.501.528, № 73242.501.1878, № 
73242.501.533  и № 73242.501.1807 – публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд.  

За имота е съставен акт за публична общинска собственост № 24 от 
20.03.2001 г. 

 2. Отдаването под наем на описания в т. 1 общински поземлен имот - 
публична общинска собственост да се извърши при месечна наемна цена от 13 
/тринадесет /лева (без ДДС)  за 10 кв.м., определена съгласно т. 13, раздел IV от 
приетата „Тарифа за началния размер на наема за помещения и терени общинска 
собственост по категория на населените места в Община „Марица“-област 
Пловдив, представляваща Приложение № 1 към Методика за определяне на 
началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост 
на Община “Марица” Данък върху добавената стойност се начислява върху 
месечната наемна цена при сключване на договора за наем. 



  

3. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” да започне процедура по сключване на договор с Държавно 
предприятие “Български спортен тотализатор”, със седалище и адрес на 
управление в гр. София – п.к. 1618, Столична община, район Красно село, ул. 
„Хайдушко изворче” № 28, вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 202766380, представлявано от ДАМЯН ДАМЯНОВ – 
Изпълнителен директор за отдаване под наем на общински терен – 10 кв.м., 
представляващ част от описания в т. 1 поземлен имот - публична общинска 
собственост. 
 

МОТИВИ: Позволява да се осигуряват средства за развитието на 
професионалния и за стимулирането на масовия спорт. Ето защо, Общински съвет 
Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 19 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез публично 
оповестен конкурс  на самостоятелни обекти - части от нежилищна сграда в с. 
Ясно поле, Община “Марица” – област Пловдив, с цел осъществяване на здравни 
услуги. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от Закона за общинската 
собственост, чл. 50 и чл. 164, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”. 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

І. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив дава съгласие да се отдадат  
под наем за срок от 10 /десет/ години за извършване на здравни услуги - практика 
за първична помощ по медицина – следните самостоятелни обекти, ведно с 
правото на достъп до общите и обслужващите помещения, както следва: 

1. Самостоятелен обект  с идентификатор № 87669.502.164.1.1, с площ от 
20.00 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги“, при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 
87669.502.164.1.9, № 87669.502.164.1.8,  № 87669.502.164.1.2, под обекта: няма, 
над обекта: няма.  

Самостоятелния обект се намира в сграда с идентификатор № 
87669.502.164.1, разположена в поземлен имот с  идентификатор № 
87669.502.164, с административен адрес : с. Ясно поле, ул. „1-ва“, № 24, ет.1, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община“ Марица“ 
– област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-63/19.10.2007 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – София и последно изменение със заповед: КД – 14-16-
1365/12.10.2012 г. на  НАЧАЛНИКА НА СГКК – ПЛОВДИВ, актувани като 
публична общинска собственост с Акт за общинска собственост № 08/20.02.2001 
г. надлежно вписан в Службата по вписванията. 

2. Самостоятелен обект  с идентификатор № 87669.502.164.1.2, с площ от 
8.00 кв.м., с предназначение „За склад“, при съседни самостоятелни обекти в 
сградата: на същия етаж: с идентификатори № 87669.502.164.1.8, № 
87669.502.164.1.3, № 87669.502.164.1.1, под обекта: няма, над обекта: няма. 

Самостоятелния обект се намира в сграда с идентификатор № 
87669.502.164.1, разположена в поземлен имот с  идентификатор № 
87669.502.164, с административен адрес : с. Ясно поле, ул. „1-ва“, № 24, ет.1, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община“ Марица“ 
– област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-63/19.10.2007 г. на Изпълнителния 



  

директор на АГКК – София и последно изменение със заповед: КД – 14-16-
1365/12.10.2012 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК – ПЛОВДИВ, актувани като 
публична общинска собственост с Акт за общинска собственост № 08/20.02.2001 
г. надлежно вписан в Службата по вписванията. 

Самостоятелните обекти са с обща площ за наемане 28.00 кв.м. и целта на 
отдаването под наем е: използването им за здравни услуги - практика за първична 
помощ по медицина  

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

Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне 
на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска 
собственост на Община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е 
2.50 /два лева и петдесет стотинки/ лева на кв.м. без ДДС или 70.00 лв. 
/седемдесет лева/ без ДДС за 28.00 кв.м.  

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

регистрирани като търговец съгласно Търговския закон и не са в процедура по 
ликвидация или по несъстоятелност. 

– Описаните в т. І самостоятелни обекти се отдават под наем, при условие, 
че се ползват единствено за целта, за която са предоставени, а именно за лекарски 
кабинет, като собствеността им не може да бъде придобивана по давност или по 
друг начин, не могат да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по 
договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат. Поддържането 
и текущите ремонти на отдадените под наем описани в т. І самостоятелни обекти 
се извършва от лицето, на което са предоставени, с грижата на добрия стопанин. 
Ако самостоятелните обекти по т. І не се използват за това, за което са отдадени 
под наем, наемното отношение да бъде прекратено; 

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

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

– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на 
самостоятелните обекти; 

– Кабинетът да работи целогодишно; 
 – Документи за допускане до участие в конкурса:  
 1. Заявление за участие по образец. 
 2. Документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 

23 от Закона за търговския регистър (Набавя се по служебен път от 
администрацията на Община „Марица“ и не се входира от кандидата). 

 3. Документ за самоличност на участника за справка /представя се в 
момента на конкурса/. 

 4. Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса на вписани 
обстоятелства – несъстоятелност и ликвидация (Набавя се по служебен път от 
администрацията на Община „Марица“ и не се входира от кандидата). 

 5. Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурс, ведно с 



  

упълномощаване за сключване на договор (ако е необходимо), когато участникът 
се представлява от лице, различно от лицата, имащи право на представителство, 
съгласно документите му за регистрация. 

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

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

 8.  Удостоверение от Национална агенция по приходите за наличието или 
липсата на задължения към държавата (Набавя се по служебен път от 
администрацията на Община „Марица“ и не се входира от кандидата). 

 9.  Удостоверения за наличието или липсата на задължения към: 
- общината по седалище и адрес на управление на юридическото 

лице/едноличния търговец; 
- и към Община „Марица” (Набавят се по служебен път от администрацията 

на Община „Марица“ и не се входират от кандидата). 
 10. Документ в оригинал /квитанция/ за внесен депозит за участие. 
 11. Заверено копие от документ за закупена конкурсна документация. 
 12. Декларация по образец за запознат/а и съгласие: 
 - с условията на конкурсната документация за провеждане и участие в 

конкурса; 
 - с клаузите на приложения в конкурсната документация проект на договор 

за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост. 
 13. Декларация по образец за извършен оглед на имота, заверена и 

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

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

15. Заверено копие от Удостоверение от Български лекарски съюз, че 
управителят/участникът не е с отнети права да упражнява медицинска професия в 
Република България. 

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

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

ІV. Критерии  за оценяване на кандидатите: 
К1 – Професионален опит на участника:  
-   До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки; 
-   От 5 до 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки; 
-   От 10 до 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 

точки; 
-   Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки; 
 



  

К2 – Предложена месечна наемна цена: 
-   Най-висока предложена месечна наемна цена – 20 точки; 
-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена до 10%  – 15 

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

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

точки; 
К3 – Договор с НЗОК:  
-   Със сключен договор с НЗОК – 10 точки; 
-   Без сключен договор с НЗОК – 0 точки; 
Комплексна оценка: 
К = К1+ К2 +К3  
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите К2  
V. Гаранция за участие - 30% от  началната конкурсна месечна  наемна 

цена.       
VI. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 

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

VІI. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив дава съгласие Кмета на 
Община „Марица” да сключи договор за наем с цел да се задоволи неотложната 
нужда на населението от здравни услуги /за извършване на здравни услуги - 
практика за първична помощ по медицина/ със срок на действие до приключване 
на конкурсната процедура по отдаване под наем за самостоятелните обекти, 
описани в т. I, но не по повече от 6/шест/ месеца.  
 

МОТИВИ: Целта е временно да се задоволи неотложната нужда на 
населението от здравни услуги като се сключи договор за наем с 
общопрактикуващ лекар със срок на действие до приключване на конкурсната 
процедура. Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 20 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез публично 
оповестен конкурс на самостоятелни обекти - части от нежилищна сграда в с. 
Манолско Конаре, Община “Марица” – област Пловдив, с цел осъществяване на 
здравни услуги. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от  Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от Закона за общинската 
собственост, чл. 50 и чл. 164, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”. 
 

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

под наем за срок от 10 /десет / години за извършване на здравни услуги - практика 
за първична помощ по медицина – следните самостоятелни обекти, ведно с 
правото на достъп до общите и обслужващите помещения, както следва: 

 1. Самостоятелен обект  с идентификатор № 47113.502.30.1.1, с площ от 
16.10 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №№ 
47113.502.30.1.9,  47113.502.30.1.3 и 47113.502.30.1.2,  под обекта: няма, над 
обекта: няма.  

Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 
47113.502.30.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 47113.502.30, с 
административен адрес: с. Манолско Конаре, п.к.4138, ул. 5-та № 1-ва, ет.1, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, община 
“Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-62/19.10.2007г. на 
Изпълнителния директор на АГКК – София, актуван като публична общинска 
собственост с Акт за ПОС № 04/21.02.2001г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията. 

2. Самостоятелен обект  с идентификатор № 47113.502.30.1.2, с площ от 
12.00 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №№ 
47113.502.30.1.1 и 47113.502.30.1.3,  под обекта: няма, над обекта: няма.  

Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 
47113.502.30.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 47113.502.30, с 
административен адрес: с. Манолско Конаре, п.к.4138, ул. 5-та № 1-ва, ет.1 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, община 
“Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-62/19.10.2007г. на 



  

Изпълнителния директор на АГКК – София, актуван като публична общинска 
собственост с Акт за ПОС № 04/21.02.2001г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията. 

Самостоятелните обекти са с обща площ за наемане 28.10 кв.м. и целта на 
отдаването им под наем е използването им за здравни услуги –  практика за 
първична помощ по медицина. 

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

Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне 
на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска 
собственост на Община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е 
2.50 /два лева и петдесет стотинки/ лева на кв.м. без ДДС или 70.25 /седемдесет 
лева и двадесет и пет стотинки / лева без ДДС за 28.10 кв.м.  

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

регистрирани като търговец съгласно Търговския закон и не са в процедура по 
ликвидация или по несъстоятелност. 

– Описаните в т. І самостоятелни обекти се отдават под наем, при условие, 
че се ползват единствено за целта, за която са предоставени, а именно за лекарски 
кабинет, като собствеността им не може да бъде придобивана по давност или по 
друг начин, не могат да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по 
договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат.  Поддържането 
и текущите ремонти на отдаваните  под наем описани в т. І  самостоятелни обекти 
се извършва от лицето, на което са предоставени, с грижата на добрия стопанин. 
Ако самостоятелните обекти по т. І не се използват за това, за което са отдадени 
под наем, наемното отношение да бъде прекратено; 

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

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

– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на 
самостоятелните обекти; 

– Кабинетът да работи целогодишно; 
 – Документи за допускане до участие в конкурса:  
 1. Заявление за участие по образец. 
 2. Документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 

23 от Закона за търговския регистър (Набавя се по служебен път от 
администрацията на Община „Марица“ и не се входира от кандидата). 

3. Документ за самоличност на участника за справка  (представя се на 
комисията в деня на конкурса). 

 4. Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса на вписани 
обстоятелства – несъстоятелност и ликвидация (Набавя се по служебен път от 
администрацията на Община „Марица“ и не се входира от кандидата). 

 5. Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурс, ведно с 
упълномощаване за сключване на договор (ако е необходимо), когато участникът 



  

се представлява от лице, различно от лицата, имащи право на представителство, 
съгласно документите му за регистрация. 

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

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

 8. Удостоверение от Национална агенция по приходите за наличието или 
липсата на задължения към държавата (Набавя се по служебен път от 
администрацията на Община „Марица“ и не се входира от кандидата). 

 9.  Удостоверения за наличието или липсата на задължения към: 
- общината по седалище и адрес на управление на юридическото 

лице/едноличния търговец; 
- и към Община „Марица” (Набавят се по служебен път от администрацията 

на Община „Марица“ и не се входират от кандидата). 
 10. Документ в оригинал /квитанция/ за внесен депозит за участие. 
 11. Заверено копие от документ за закупена конкурсна документация. 
 12. Декларация по образец за запознат/а и съгласие: 
 - с условията на конкурсната документация за провеждане и участие в 

конкурса; 
 - с клаузите на приложения в конкурсната документация проект на договор 

за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост. 
 13. Декларация по образец за извършен оглед на имота, заверена и 

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

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

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

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

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

ІV. Критерии  за оценяване на кандидатите: 
К1 – Професионален опит на участника:  
-   До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки; 
-   От 5 до 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки; 
-   От 10 до 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 

точки; 
-   Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки; 
 
К2 – Предложена месечна наемна цена: 



  

-   Най-висока предложена месечна наемна цена – 20 точки; 
-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена до 10%  – 15 

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

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

точки; 
К3 – Договор с НЗОК:  
-   Със сключен договор с НЗОК – 10 точки; 
-   Без сключен договор с НЗОК – 0 точки; 
Комплексна оценка: 
К = К1+ К2 +К3  
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите К2 
V. Гаранция за участие - 30% от  началната конкурсна месечна  наемна 

цена.      
VI. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 

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

VІI. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив дава съгласие Кмета на 
Община „Марица” да сключи договор за наем с цел да се задоволи неотложната 
нужда на населението от здравни услуги /за извършване на здравни услуги - 
практика за първична помощ по медицина/ със срок на действие до приключване 
на конкурсната процедура по отдаване под наем за самостоятелните обекти, 
описани в т. I , но не повече  от 6 /шест/ месеца. 

  
МОТИВИ: Целта е временно да се задоволи неотложната нужда на 

населението от здравни услуги като се сключи договор за наем с 
общопрактикуващ лекар със срок на действие до приключване на конкурсната 
процедура. Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 21 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ. 

 

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

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
Общински съвет „ Марица“ отпуска еднократна финансова помощ на: 
 
1. П. Г. Л., от с. Строево в размер на 1 000 лв 
 

  
МОТИВИ: Предоставени са необходимите документи и лицето отговаря на 

изискванията. Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 22 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

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

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

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

формата на средства за пътуване срещу представена фактура за транспортна 
услуга по маршрут:  

 
1. Я. А. М. от с. Бенковски. 
2.  З. З. Д. от с. Крислово. 

  
МОТИВИ: Предоставени са необходимите документи и лицето отговаря на 

изискванията. Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 23 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Предложение за актуализация  бюджета на община „Марица” 
за 2019 г. 

 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА и чл.124, ал.2  от ЗПФ. 

 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
 

1. Актуализира   бюджета   на Община „Марица”  за  2019 г., както следва: 
 
             / лева / 

№ 
по 
ред 

§§ № д-ст 
Източник на финансиране, обекти, 

наименование на разхода 
Всичко   
/лева/ 

В т. ч.  
с-но с-но държ. дофин. местни  

ЕБК ЕБК д-ти д-ти д-ти  
1 2 3 4  5 6 7 8  
   П Р И Х О Д И      

1 13-04 
 Данък при придобиване на имущество по дарения 

и възмезден начин   82 000     

   Р А З Х О Д И 82 000  82 000  
1 

51-00 604 Цялостна подмяна на улично осветление 72 000   72 000 
 

2 
52-06 603 

Строителен надзор-второстепенна канализац. 
мрежа за дъждовни води по ул.1-ва с. Радиново 

- 157   
- 157 

 
3 

52-06 603 
Строителен надзор-изграждане на дъждовна 
шахта с. Желязно 

+ 157   
+ 157 

 
4 

42-14 123 
Обезщетения и помощи по решение на 
общинския съвет 

+10 000   
+10 000 

 
 

МОТИВИ: Промените по  бюджета са свързани с: 

 - увеличение приходната част на бюджета в параграфа за данък при 
придобиване на имущество, който към м. октомври е преизпълнен; 

 - увеличение разходите за основен ремонт /подмяна/ на уличното 
осветление; 

 - увеличение средствата за помощи по решение на общинския съвет; 



  

 - предложени са компенсирани промени между разходни параграфи в 
капиталовите разходи, свързани със строителния надзор. Ето защо, Общински 
съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 


