
    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 № 53 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 

 

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица”. 

 

  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 от Закона за общинската 
собственост във връзка с чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване 
изсискаванията на чл. 19, чл. 20, чл.26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, чл. 76, чл. 77 и 
чл.79 от АПК 

 
 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица”, както следва: 

 
      Н А Р Е Д Б А 
 
за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” 
 
§ 1. Чл. 53 се изменя, както следва:  
Чл. 53. (1) Безвъзмездното предоставяне на имоти, частна общинска 

собственост, за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, 
отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии, за 
осъществяване на тяхната дейност се извършва от Кмета на общината без търг 
или конкурс. 

(2) Помещенията по ал.1 се предоставят на политически партии, които имат 
парламентарна група или достатъчен брой народни представители да образуват 
такава.  

(3) Помещенията по ал.1 могат да се предоставят и на партии, получили над 
едно на сто от действително подадените гласове на последните парламентарни 



избори. 
(4) Помещенията по ал.1 се предоставят и на политически партии, 

представени в Общински съвет на последните местни избори. 
(5) Не се предоставят помещения на организации по ал.1, ако те не са 

изпълнили задълженията си към общината, произтичащи от ползването на 
общински имоти. 

(6) Предоставените имоти на политически партии не могат да се преотдават 
под наем, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с 
трети лица, както и да се извършва стопанска дейност в тях. 

(7) Исканията за предоставяне на имоти по ал.1 се отправят до Кмета на 
общината и следва да съдържат:  

• Регистрация на политическата партия (коалиция) и удостоверение за 
актуално правно състояние; 

• Документ за легитимност на представляващите политическата партия 
(коалиция); 

(8) Кметът на общината издава заповед за настаняване, въз основа на която 
се сключва договор. Договорите по ал.2 и 3 са със срок до обявяване на 
резултатите от следващите парламентарни избори. Договорите по ал.4 са със 
срок до обявяване на резултатите от следващите местни избори. 

(9) Правоотношенията с политическите партии се прекратяват преди срока 
по ал.8 със заповед на Кмета на общината поради неплащане на 
експлоатационните разходи за повече от три месеца или при нарушение на 
забраната по ал.6. 

§ 2. Чл.121, ал. 5 се изменя, както следва: 
(5) Лицата подават заявление по образец, одобрен със Заповед на 

Министъра на земеделието и храните, до кмета на общината в срок до 10 март. 
Заявленията се подават лично или по пощата и се регистрират в общинската 
администрация. Информацията за задълженията по чл. 121, ал. 2 от настоящата 
наредба се проверява служебно от комисията по чл. 121, ал.  7 чрез справка в 
съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, същата се изисква 
и получава по служебен път от компетентната администрация. Министерството 
на земеделието, храните и горите предоставя служебно на общината извлечение 
от Интегрираната информационна система на БАБХ за животновъдните обекти 
на територията на общината. Отказът за регистрация на заявлението подлежи на 
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред областния 
управител по местонахождението на имота.  

§ 3. Чл.121, ал. 6 се изменя, както следва: 
(6) Пасищата, мерите и ливадите се разпределят на правоимащите лица, 

които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, 
съобразно определената по реда на ал. 4 площ. За разпределените имоти 
комисията съставя протокол в срок до 1 май, който е окончателен само при 
наличие на необходимата за всяко правоимащо лице площ. 

§ 4. Наредбата е приета с Решение № 53, взето с Протокол № 3 от 20.02.2020 
г. на Общински съвет „Марица”.  



 

МОТИВИ: Приемането  на  Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на Община „Марица” се налага във връзка с привеждането и`в съответствие с 
действащата правна рамка. 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 № 54 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за използването на 
спортни обекти, собственост на Община „Марица”. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.103, ал.2,.т.2 от  Закона за 
общинската собственост във връзка с чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15,ал.1 от ЗНА при 
спазване изискванията на чл.19,  чл.20 ,чл.26 и чл.28 от ЗНА и чл.75, чл.76, 
чл.77 и чл.79 от АПК 

 
 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 
Приемане на Наредба за условията и реда за използването на спортни 

обекти, собственост на Община „Марица”, както следва:  
 

Н А Р Е Д Б А 
за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община 

„Марица” 
 

ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Чл. 1. /1/ Тази Наредба определя условията и реда за използването на 
спортни обекти – общинска собственост, по смисъла на чл.103, ал.2, т.2 от 
Закона за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/.  

/2/ Наредбата има за цел да бъдат създадени условия за практикуване и 
развитие на физическото възпитание и спорта на територията на Община 
„Марица“. 

Чл. 2. Общинската политика в областта на физическата активност, 
физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност се формира 
от общинския съвет и се провежда от кмета на общината. 

Чл. 3. /1/ Спортните обекти – общинска собственост, се управляват в 
интерес на населението на общината при спазване разпоредбите на ЗФВС, 
Закона за общинската собственост и Закона за местното самоуправление и 
местната администрация. 

/2/ Спортните обекти – общинска собственост, се ползват за нуждите на 
физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-
туристическата дейност. 



Чл. 4. Спортните обекти – общинска собственост, по изключение, могат да 
се ползват и за културни и други прояви с обществен характер, при условие, че 
не се възпрепятства общата спортна дейност и не се нанасят вреди върху тях. 

Чл. 5. /1/ По предложение на кмета на общината, общинският съвет приема 
списък на спортните обекти – общинска собственост, с които могат да се 
извършват сделки на управление, както и сделки на разпореждане с ограничено 
право на ползване и ограничено вещно право на строеж по смисъла на Глава 
единадесета, Раздел IV от ЗФВС. 

/2/ Списъкът по ал. 1 се поставя на видно място в сградата на Общината, на 
интернет страницата на Общината, както и на подходящо място на територията 
на спортния обект, ако има условия за това. 

/3/ Редът и условията за приемане на списъка на спортните обекти по ал. 1 
се прилага и в случаите на актуализация на този списък.  

Чл. 6. /1/ Спортните обекти – общинска собственост, се застраховат в полза 
на собственика им. 

/2/ Спортните обекти, които са изградени при учредено право на строеж 
върху имоти –общинска собственост, се застраховат в полза на общината. 

/3/ Разходите по сключване и поддържане на застраховките по ал. 1 и 2 са за 
сметка на наемателя, на приобретателя или на концесионера. 

Чл. 7. Поддържането и текущите ремонти на спортните обекти – общинска 
собственост, предоставени под наем, за ползване или на концесия, се извършват 
от наемателя, приобретателя или концесионера за негова сметка. Разходите за 
изпълнение на инвестиционните програми по чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 115, ал. 1 и 
2 от ЗФВС са за сметка на наемателя, съответно на приобретателя или 
концесионера.  

 
ГЛАВА ВТОРА 

ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
Раздел I 

Предоставяне на спортни обекти – общинска собственост, за 
безвъзмездно ползване 

 
Чл. 8. /1/ Спортните обекти – общинска собственост, могат да се 

предоставят безвъзмездно за: 
1. тренировъчна и състезателна дейност на спортните организации, вписани 

в регистъра за лицензираните спортни федерации и спортните клубове по 
чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, воден от министъра на младежта и спорт, както 
и на спортните училища; 

2. подготовка на националните отбори по различните видове спорт; 



3. физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-
туристическа дейност в системата на предучилищното и училищното 
образование, включително организирани извън учебния план; 

4. физическа активност , физическо възпитание, спорт и спортно-
туристическа дейност във висшите училища; 

5. нуждите на спортни организации, които имат за предмет на дейност 
развитие и популяризиране на спорта за всички и спорта за хора с 
увреждания. 

/2/ Спортни обекти – общинска собственост, могат да се предоставят 
безвъзмездно за срок до 10 години след решение на общинския съвет, прието с 
мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците. 

Чл. 9. /1/ Право да кандидатстват за безвъзмездно ползване на обектите по 
чл. 8 или на части от тях имат само спортните клубове, които са вписани в 
регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС. 

/2/ Спортните клубове по ал. 1, кандидатстващи за безвъзмездно ползване 
на спортни обекти – общинска собственост или части от тях, трябва да: 

1. са вписани, като юридически лица с нестопанска цел в търговски 
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при 
Агенция по вписванията; 

2. са вписани в публичния регистър по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, воден от 
министъра на младежта и спорта; 

3. водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени 
от съответната спортна федерация в държавния и международен спортен 
календар; 

4. нямат просрочени финансови задължения към Община „Марица“; 
5. водят отчетност, съгласно Закона за счетоводството и националните 

счетоводни стандарти; 
6. са изпълнили задълженията си към Община „Марица“ по предходно 

финансиране или подпомагане и/ или по договори за ползване на спортни 
обекти – общинска собственост; 

7. имат седалище и място за развиване на спортната им дейност на 
територията на Община „Марица“; 

8. състезателите на съответния клуб по съответния вид спорт, с изключение 
на националните състезатели, да водят тренировъчен или учебен процес 
на територията на Община „Марица“; 

9. имат треньорски кадри с професионална правоспособност и 
квалификация, съгласно действащата нормативна уредба, като същите да 
са вписани в регистъра на треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от 
ЗФВС, воден от министъра на младежта и спорта. Треньорите по футбол 
предоставят и лиценз за правоспособност. 



/3/ На спортен клуб по ал. 1 се предоставя за безвъзмездно ползване само 
един спортен обект – общинска собственост. 

Чл. 10. Безвъзмездно ползване на спортни обекти – общинска собственост, 
не се предоставя на: 

1. Юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна 
полза или извършващи стопанска дейност извън допустимата по Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел; 

2. Спортни клубове, на които Община „Марица“ е отдала за ползване 
стопански обекти; 

3. Спортни клубове, чиито договори за безвъзмездно ползване на спортни 
обекти са били прекратени от страна на Община „Марица“ по тяхна вина; 

4. Спортни клубове, ползващи собствена спортна база. 
Чл. 11. /1/ При кандидатстване за безвъзмездно ползване на спортни обекти 

– общинска собственост, всеки спортен клуб подава до кмета на Община 
„Марица“ заявление по образец, представляващо Приложение № 1 и неразделна 
част от тази Наредба. 

/2/ Към заявлението по предходната алинея кандидатите прилагат следните 
документи: 

1. Справка, представляваща Приложение № 2 и неразделна част от тази 
Наредба; 

2. Справка, представляваща Приложение № 3 и неразделна част от тази 
Наредба; 

/3/ След подаване на първо заявление по ал. 1, отнасящо се до конкретен 
спортен общински обект, общинската администрация подготвя съобщение, че за 
спортния обект има заявен интерес за безвъзмездното му ползване и определя 
срок за подаване на заявления, като съобщението се поставя на видно място в 
сградата на Общината и на входа на спортния обект, и се публикува на интернет 
страницата на Общината. Срокът за подаване на заявления не може да бъде по-
кратък от 15 дни от датата на публикуване на съобщението. 

/4/ Когато след изтичане на срока по ал. 3, за съответния спортен общински 
обект или част от него има постъпило само едно заявление, окомплектовано с 
приложенията по ал. 2, кметът на общината внася предложение до общински 
съвет за предоставяне на безвъзмездно ползване на общинския спортен обект на 
заявителя. Въз основа на решението на общинския съвет, кметът на общината и 
заявителят подписват договор. 

/5/ При наличие на повече от едно заявление за кандидатстване за 
безвъзмездно ползване на спортния обект – общинска собственост или част от 
него, преди внасяне на предложението по ал. 4 се извършва класиране на 
кандидатите за изготвяне на график за ползване на конкретния обект. 



Чл. 12. /1/ Оценката и класирането на спортните клубове се извършва въз 
основа на информацията, попълнена в справката по Приложение № 3. 

/2/ Данните от справката по Приложение № 3 и приложените към 
заявлението по чл. 11, ал. 1 документи служат като алгоритъм и основа за 
извършване на класирането. 

/3/  Спортните клубове, развиващи повече от един вид спорт, попълват 
отделно Приложение № 3 за всеки вид спорт. 

Чл. 13. /1/ Разходите по поддръжката и експлоатацията на спортните обекти 
– общинска собственост, които са отдадени за безвъзмездно ползване, се поемат 
от съответните спортни клубове, на които е предоставено ползването. 

/2/ Спортните клубове по ал. 1 са длъжни да осигурят целогодишно, според 
спецификата на вида спорт, безплатни занимания за практикуване на спорт за 
всички, в това число и за хора с увреждания. 

/3/ За целите по ал. 2 спортните клубове изготвят график за провеждане на 
безплатни занимания по съответния вид спорт и го предоставят за утвърждаване 
на кмета на общината. Графикът се поставя на видно място в сградата на 
съответната спортна база и се публикува на интернет страницата на общината. 

Чл. 14. /1/ След изтичане на срока по чл. 11, ал. 3, при условие, че в 
общинската администрация е постъпило повече от едно заявление, кметът на 
общината назначава комисия за оценка и класиране на кандидатите от 5 члена, в 
чийто състав задължително се включва кмета на съответното населено място и 
правоспособен юрист.  

/2/ Комисията съставя протокол за своята работа, в който се описват 
подадените заявления и приложените документи. В протокола се съдържа и 
мотивирано предложение за класиране на кандидатите. 

/3/ В срок от три работни дни от датата на приключване на своята работа, 
комисията представя протокола от своята работа за одобряване от кмета на 
общината. 

/4/ След одобряване на протокола, кметът на общината внася предложение 
до общински съвет за предоставяне на безвъзмездно ползване на общински 
спортен обект. 

/5/ Въз основа на решението на общинския съвет, кметът на общината 
сключва договор. 

Раздел II 
Наем на спортни обекти – общинска собственост 

 
Чл. 15. /1/ Спортни обекти или части от тях – общинска собственост, могат 

да се отдават под наем на спортни клубове, регистрирани съгласно чл. 9, ал. 1, т. 
1 от ЗФВС и развиващи дейност на територията на Община „Марица“ или на 
обединени спортни клубове за срок до 10 години. 



/2/ Обектите по ал. 1 се отдават под наем след публичен търг или публично 
оповестен конкурс, проведени въз основа на решение на общинския съвет и 
заповед на кмета на общината. 

/3/ Не се предоставят под наем спортни обекти по ал. 1 на кандидати, които 
имат просрочени задължения към Община „Марица“. 

/4/  Началната тръжна цена при провеждане на публичен търг, съответно – 
наемната цена, при провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем на обектите по ал. 1, се определят с решението на общинския съвет по ал. 2 
въз основа на първоначално извършена оценка от независим лицензиран 
оценител. 

/5/ Кандидатите за наематели на обектите по ал. 1 подават заявление за 
участие в публичен търг или публично оповестен конкурс, към което прилагат: 

1. план за ползване на спортния обект за първата половина от срока на 
договора за наем, който включва: 

а/ прогнозни средства за поддръжка на обекта, съобразно неговото 
предназначение; 
б/ прогнозни приходи от дейността, гарантиращи изпълнението на 
дейностите по б. „а“ и заплащането на наем за целия срок на действие на 
договора. 

2. програма за управление на спортния обект, която предвижда: 

а/ видовете спорт, които ще се практикуват на територията на спортния 
обект; 
б/ подобренията по спортните съоръжения, които следва да бъдат 
извършени с цел модернизация и развитие на детско-юношеския спорт и 
любителския масов спорт, в това число и на спорта за хора с увреждания. 

/6/ Планът по ал. 5, т. 1 се актуализира за оставащия срок на действие на 
договора за наем не по-късно от 6 месеца преди изтичането на първата половина 
от срока на договора за наем. 

/7/ Публичня търг или публично оповестения конкурс се организират и 
провеждат по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица”. 

/8/ Въз основа на резултатите от проведения публичен търг или публично 
оповестен конкурс, кметът на общината издава заповед за класирането на 
кандидатите и сключва договор. 

Чл. 16. /1/ Спортните обекти по чл. 15, ал. 1 могат да се отдават под наем за 
срок от 30 години след публичен търг или публично оповестен конкурс по реда 
на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица”, проведени въз основа на решение на 
общинския съвет и заповед на кмета на общината. 



/2/ Разпоредбата на ал. 1 се прилага по отношение на спортни клубове или 
обединени спортни клубове, които са вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от 
ЗФВС, воден от министъра на младежта и спорта. 

/3/ По отношение на кандидатите, на които не се предоставят под наем 
спортни обекти, както и по отношение на началната тръжна или началната 
наемна цена, се прилагат съответно разпоредбите на чл. 15, ал. 3 и ал. 4. 

/4/ Кандидатите за наематели на обектите по ал. 1 подават заявление за 
участие в публичен търг или в публично оповестен конкурс, като към 
заявлението прилагат: 

1. план за ползване на спортния обект за първите 5 години от срока на 
договора за наем, съдържащ реквизитите по чл. 15, ал. 5, т. 1 и подлежащ на 
актуализация по реда на чл. 15, ал. 6; 

2. програма за управление на спортния обект, съдържаща реквизитите по чл. 
15, ал. 5, т. 2; 

3. доказателства за възможностите за развитие на спортната дейност и за 
постигнатите спортни резултати; 

4. инвестиционна програма за ремонт и обновяване на спортния обект, 
която води до увеличаване на стойността му, разработена при спазване на 
изискванията на чл. 110, ал. 2 от ЗФВС; 

5. програма за спортна дейност по количествени и качествени показатели. 
/5/ Финансовото обезпечаване на инвестиционната програма по ал. 4, т. 4 се 

доказва по реда и при условията на чл. 110, ал. 3 от ЗФВС. 
/6/ Въз основа на резултатите от проведения публичен търг или публично 

оповестен конкурс, кметът на общината издава заповед и сключва договор за 
наем. 

Чл. 17. /1/ Спортни обекти или части от тях – общинска собственост, могат 
да бъдат отдавани под наем и за срок до 1 година без търг или конкурс въз 
основа на заповед на кмета на общината, служеща като основание за сключване 
на договор за наем. 

/2/ Спортните обекти по ал. 1 се отдават под наeм от кмета на общината на 
спортни клубове – сдружения с нестопанска цел, за осъществяване на 
общественополезна дейност, които: 

1. Са вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, воден от министъра 
на младежта и спорта; 

2. Нямат просрочени финансови задължения към общината; 
3. Са подали заявление за предоставяне под наем на ясно 

индивидуализиран, конкретен общински спортен обект; 
4. Са изготвили програма за управление на спортния обект, която 

предвижда средства за заплащане на наема за срока на действие на договора за 
наем; 



5. Са съставили план за ползване на спортния обект за срока на действие на 
договора за наем; 

6. Са представили доказателства за възможности за развитие на спортната 
дейност. 

/3/ Наемната цена на общинските спортни обекти или на части от тях се 
определя, съгласно Приложение № 4, представляващо неразделна част от тази 
Наредба. 

/4/ В случай, че повече от един спортен клуб по ал. 2 прояви интерес и 
кандидатства за наемане на конкретен общински спортен обект за срок до 1 
година, кандидатите се класират по реда на чл. 12 от настоящата Наредба. 

 
Раздел III 

Прекратяване на договорите за безвъзмездно ползване и договорите за 
наем на спортни обекти – общинска собственост 

 
Чл. 18. /1/ Договорите за безвъзмездно ползване на спортни обекти – 

общинска собственост, сключени по реда на тази Наредба, се прекратяват: 
1. при не полагане грижата на добър стопанин от страна на ползвателя на 

спортния обект; 
2. с изтичане срока на договора; 
3. ако ползвателят не застрахова за срока на договора ползвания общински 

спортен обект в полза на общината; 
4. поради заличаване или отписване на ползвателя от регистъра по чл. 9, ал. 

1 от ЗФВС, воден от министъра на младежта и спорта;  
5. когато се установи, че ползвателят използва не по предназначение или в 

нарушение на закона предоставения му за ползване общински спортен обект; 
6. ако ползвателят не извършва поддържането на текущите ремонти на 

ползвания общински спортен обект, съгласно условията на договора; 
7. при възникване на належаща спортна нужда, като ползвателят на 

общинския спортен обект го освобождава в срок от 2 месеца от връчване на 
съобщението за освобождаване; 

8. на други основания, предвидени в договора. 
/2/ Наемните договори, сключени по реда на тази Наредба, се прекратяват: 
1. при условията по ал. 1; 

2. при не плащане на наемната цена  или на разходите за консумативи за 
срок повече от 3 месеца. 

Чл. 19. Всички подобрения в спортния обект стават собственост на 
общината, като не се дължи обезщетение за стойността им. 

 
 



Раздел IV 
Концесия 

 
Чл. 20. /1/ Спортни обекти – общинска собственост, могат да бъдат 

предоставяни на концесия  при условията и по реда на Закона за концесиите и 
при спазване изискванията на ЗФВС. 

/2/ Концесионерът е длъжен да осигурява обществен достъп на гражданите 
и ползване на обекта на концесия за реализиране на дейности, свързани с 
физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-
туристическата дейност за целите по чл. 8, ал. 1 от тази Наредба. 

/3/ Изискванията за осигуряване на обществен достъп и за ползване на 
обекта на концесия за реализиране на конкретните дейности се определят като 
условия, свързани с концесията, а редът за изпълнението им – с концесионния 
договор. 

Раздел V 
Учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти – 

общинска собственост 
 

Чл. 21. /1/ Върху спортен обект – общинска собственост, може да се 
учредява възмездно или безвъзмездно право на ползване. 

/2/ Върху недвижим имот – общинска собственост, може да се учредява 
възмездно или безвъзмездно право на строеж. 

/3/ Право на ползване или право на строеж може да се учредява 
безвъзмездно в полза на спортен клуб – сдружение с нестопанско цел за 
осъществяване на общественополезна дейност, спортна федерация или обединен 
спортен клуб, които са вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от регистъра по 
ЗФВС, воден от министъра на младежта и спорта. 

/4/ Право на ползване или право на строеж се учредява за срок не по-дълъг 
от 30 години. Срокът започва да тече от датата на влизане в сила на договора за 
учредяване на съответното право. 

/5/ Възмездно право на ползване или право на строеж върху спортни обекти 
или части от тях – общинска собственост, се учредява на цена, определена с 
решение на общинския съвет, въз основа на оценка, извършена от независим 
лицензиран оценител. 

Чл. 22. /1/ За учредяване право на ползване или право на строеж върху 
спортни обекти – общинска собственост, се подава заявление до кмета на 
община „Марица“. 

/2/ Към заявлението по ал. 1 се прилага финансово обезпечена 
инвестиционна програма. Финансовото обезпечаване се доказва чрез: 



1. писмено заявено намерение за сключване на договор за финансиране, 
когато финансирането е осигурено от международна спортна организация или от 
участие в международна програма за финансиране на спорта; 

2. нотариално заверено копие от сключен договор за финансиране между 
участника и български или чуждестранни физически или юридически лица, 
както и доказателства за финансовите възможности на лицата, предоставящи 
средствата, като годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, 
годишни данъчни декларации, банкови препоръки и др. подобни; 

3. одитиран годишен финансов отчет за последната календарна година и 
акта за приемане; 

4. междинен одитиран финансов отчет за последното приключило 
тримесечие. 

/3/ Първото подадено заявление по ал. 1 се публикува в 7-дневен срок от 
датата на подаване на интернет страницата на Община „Марица“. 

/4/ Заявление за учредяване на право на ползване или право на строеж могат 
да подадат и други заявители в срок до 1 месец от деня на оповестяването по 
реда на ал. 3. 
Чл. 23. /1/ Инвестиционната програма на заявителя на право на ползване трябва 
да съдържа: 

1. подробен анализ и разчет на предвидените инвестиции за ремонт и 
обновяване на спортния обект, за етапното изпълнение на строително-
монтажните работи, въвеждането в експлоатация, управлението на спортния 
обект за срока на правото на ползване, както и информация за произхода на 
средствата; 

2. срок не по-дълъг от 3 години от влизането в сила на договора за 
учредяване на правото но ползване – за извършване на ремонта и обновяването 
на спортния обект. 

/2/ Инвестиционната програма на заявителя на право на строеж трябва да 
съдържа:  

1. подробен анализ и разчет на предвидените инвестиции за изграждане на 
нов спортен обект, за етапното изпълнение на строителството и въвеждането в 
експлоатация, управлението на спортния обект за срока на правото на строеж, 
както и информация за произхода на средствата;  

2. срок, не по-дълъг от 3 години от влизането в сила на договора за 
учредяването на правото на строеж – за започване на строителството, и не по-
дълъг от 5 години – за въвеждане в експлоатация на новия спортен обект. 

/3/ Инвестиционната програма по ал. 1 трябва да предвижда извършването 
на инвестиции на стойност, не по-малко от 50 % от пазарната оценка на 
спортния обект – при учредяването на право на ползване за срок, по-дълъг от 10 
години. 



/4/ Инвестиционната програма по ал. 2 трябва да предвижда извършването 
на инвестиции на стойност не по-малка от пазарната оценка на имота – при 
учредяването на право на строеж за срок по-дълъг от 10 години. 

/5/ При учредяване на възмездно право на ползване и право на строеж, 
заявителят посочва предложената от него цена в инвестиционната програма. 

Чл. 24. /1/ Постъпилите заявления и документи се разглеждат в срок до 15 
дни от изтичането на срока по чл. 22, ал. 4, от комисия, чийто състав се определя 
със заповед на кмета на общината. 

/2/ Комисията по ал. 1 разглежда и класира подадените заявления въз основа 
на изисквания и по ред, предвидени в Правилника за прилагане на ЗФВС. 

Чл. 25. Върху спортни обекти или имоти - общинска собственост, се 
учредява право на ползване или право на строеж от кмета на Община „Марица“. 
Правото на ползване или правото на строеж се учредяват след решение на 
общинския съвет въз основа на мотивиран доклад на кмета по предложение на 
комисията по чл. 24, ал. 1. 

Чл. 26. /1/ Договорът за учредяване право на ползване или право на строеж 
се сключва и прекратява от кмета на общината и съдържа: 

1. Описание на недвижимия имот, съответно – на спортния обект, с 
посочване на вида, местонахождението /община, населено място, адрес, 
местност/, номера на имота, площта и/ или застроената площ и границите; 

2. Срока, за който се учредява правото на ползване или правото на строеж; 
3. Срока за приключване на строителството и за разрешаване на ползването 

на новия спортен обект – при учредяване на право на строеж; 
4. Срока за извършване на ремонта или обновяването, както и срока за 

разрешаване на ползването на спортния обект – при учредяване на право на 
ползване; 

5. Задълженията за спазване на изискванията по изпълнението на 
инвестиционната програма; 

6. Реда за осъществяването, установяването и приемането на дейностите по 
инвестиционната програма; 

7. Задълженията за спазване и изпълнение на условията за ползване, 
съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗФВС, както и условията за обществено ползване; 

8. Задължението на приобретателя по чл. 30, ал. 1 от тази Наредба. 
9. Основанията за предсрочното му прекратяване, освен тези по чл. 27 от 

настоящата Наредба. 
/2/ Инвестиционната програма е неразделна част от договора. 
/3/ Когато финансирането е осигурено от международна спортна 

организация или от участие в международна програма, в срок до 3 месеца от 
сключване на договора по ал.1, приобретателят предоставя договор за 
осигуряване на финансиране на кмета на общината. Договорът влиза в сила след 
предоставяне на договора за осигуряване на финансиране. 



Чл. 27. /1/ Правото на ползване се прекратява преди изтичането на срока, за 
който е учредено, когато: 

1. на спортната федерация е отнет спортния лиценз или спортният клуб е 
заличен от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, воден от министъра на 
младежта и спорта; 

2. са нарушени разпоредбите на закона или условията на договора; 
/2/ Правото на строеж се прекратява преди изтичане на срока, за който е 

учредено, когато: 
1. е налице някое от условията по ал. 1; 
2. в продължение на 3 години от учредяването му не е започнало 

строителството или в продължение на 5 години спортният обект не е въведен 
експлоатация.  

Чл. 28. /1/ Разходите за учредяване право на ползване или право на строеж и 
за осъществяване на свързаните с това административни процедури и 
производства са за сметка на приобретателя. 

/2/ Разходите по проектирането, изграждане и въвеждането в експлоатация 
на спортния обект -  при учредяване на право на строеж или извършване на 
ремонт или обновяване на спортния обект, както и при учредяване право на 
ползване, са за сметка на приобретателя. 

/3/ разходите, свързани с прекратяването на договора за учредяване на 
правото на ползване или правото на строеж, както и с уреждането на правата 
върху подобренията в полза на общината, са за сметка на приобретателя. 

Чл. 29. /1/ След изтичането на срока, за който е учредено правото на 
ползване или правото на строеж, всички подобрения в имота, съответно – в 
спортния обект, стават собственост на общината, като обезщетение за 
стойността на подобренията не се дължи. 

/2/ Когато юридическото лице, в полза на което е учредено право на 
ползване или на строеж, е заличено от в резултат на производство по 
несъстоятелност или ликвидация преди изтичането на учреденото право, всички 
подобрения в имота, съответно – в спортния обект, остават собственост на 
общината. 

Чл. 30. /1/ Забранява се извършването на действия и сключването на сделки, 
които имат за последица промяна на приобретателя, разпореждане или 
обременяване с тежести под каквато и да е форма на правото на собственост 
върху спортния обект, изграден в резултат на учредено право на строеж. 

/2/ Сделките по ал. 1 са нищожни. 
/3/ Спортният обект, изграден в резултат на учредено право на строеж, не 

може да бъде предмет на принудително изпълнение. 
 
 
 



ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

           § 1.Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината. 

 § 2. Тази Наредба се приема на основание чл. 103, ал.2, т.2 от ЗФВС с 
Решение на Общински съвет № 54/ 20.02.2020 г.  
 
 

Приложение № 1  
З А Я В Л Е Н И Е 

 
 
От………………………………………………………………………………….  

/наименование на спортния клуб/ 
с ЕИК…………………………, с адрес на управление 
представлявано от:………………………………………………………………. 
адрес за кореспонденция:……………………………………………………….. 
телефон за връзка:…………………………. Е-мейл:…………………………… 
С настоящото заявявам желание на представлявания от мен спортен 
клуб:………………………………………………………………………………. 
да бъде предоставено за безвъзмездно ползване следния спортен обект или част от 
спортен обект - общинска собственост:………………………………………... 
……………………………………………………………………………………..  

/пълно описание на спортния обект- адрес и други/ 
 
 

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ : 
 

1. Справка Приложение № 3 от Наредбата; 
2. Приложение № 2 от Наредбата;    
3. Пълномощно, ако е приложимо; 
4. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни - 
Приложение №5; 
5. Допълнителна информация при необходимост. 
 
 
Запознат съм, че настоящото заявление се подава в едно с документите по чл.9,ал.2 от 
наредбата. 
 
 
 
Дата:…………….. 
 
Подпис:………..... 

/печат 
 
 



Приложение № 2  
 

 
С П Р А В К А 

 
От………………………………………………………с ЕИК………………………… 

/наименование на спортния клуб/ 
 

Адрес на управление…………………………………………………………………... 
Представляван от………………………………………………………………………. 
 
 

Показатели Брой Пояснения 
Картотекирани състезатели, 
общо 

 Без подготвителни групи 

Картотекирани състезатели по 
възрастови групи 

 Деца 

 Юноши и девойки младша възраст 

 Юноши и девойки старша възраст 

 Младежи, девойки, мъже и жени 

Подготвителни групи  За една група минимум 10 състезатели 

Ученици в спортно училище   

Национални състезатели 

 Юноши и девойки младша възраст 

 Юноши и девойки старша възраст 

 Младежи, девойки, мъже и жени 

Треньори  В трудово правни отношения 

Състезатели взели участие в 
държавни първенства 

 Деца 

 Юноши и девойки младша възраст 

 Юноши и девойки старша възраст 

 Младежи, девойки, мъже и жени 

 Юноши и девойки младша възраст 
 
 
 
 
Дата:……………………… 
 
Подпис:…………………… 

/печат/ 
 

 
 
 

 
 

 



Приложение № 3  
 
 
 

Критерии за оценяване Коеф. Точки Забележки към критериите за оценяване

Брой картотекирани състезатели, общо * К2  Без подготвителни групи 

Брой картотекирани състезатели 

* К1  Деца 
* К2  Юноши и девойки младша възраст 
* КЗ  Юноши и девойки старша възраст 
* К4  Младежи, девойки, мъже и жени 

Брой подготвителни групи * К4  За една група минимум 10 спортисти 
Брой ученици в спортно училище * К4   

Брой национални състезатели 
* К1  Юноши и девойки младша възраст 
* К2  Юноши и девойки старша възраст 
* КЗ  Младежи, девойки, мъже и жени 

Брой треньори * К2  В трудово правни отношения 
Брой треньори * К2  На щат в спортно училище 
Брой състезатели взели участие в * К1  Деца 

Държавни първенства 
* К2  Юноши и девойки младша възраст 
* КЗ  Юноши и девойки старша възраст 
* К4  Младежи, девойки, мъже и жени 

Брой точки от държавни първенства 

* К1  Деца 
* К2  Юноши и девойки младша възраст 
* КЗ  Юноши и девойки старша възраст 
* К4  Младежи, девойки, мъже и жени 

Брой групи по програма "Лятна 
ваканция 

* К4  За една група минимум 10 спортисти 

Участие на състезатели в държавни 
първенства 

* К4  над 70% 
* К2  от 50 до 70% 

Общ брой на точките    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 4  
 
 

 
НАЕМНИ ЦЕНИ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ 

 

№ Спортни обекти 
Месечна 

наемна цена 
лв./м2 

 
Наемна цена 
за 1 ден - лв. 

Наемна цена 
за 1 

астрономиче
н час - лв. 

1 Футболен терен/игрище 0,50 150 40 

2 Спортно игрище/баскетбол, волейбол, хандбал 
и др. 

0.50 150 40 

3 Зали за спорт в учебни заведения - 160 40 

     

 
 
 
 

Приложение № 5  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА 

СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И 
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Долуподписаният/ата…………………………………………………………………………. 
/три имена/ 

ЕГН………………………………………….  

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ: 

Съгласен/на Община „Марица“ да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно 
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 
2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО 
(Общ регламент относно защитата на данните). 

Запознат/а съм с: 

- с целта и средствата на обработка на личните ми данни; 

- с доброволния характер на предоставянето на данните; 

- със срокът за съхранение на личните данни; 

Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 



2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО 
(Общ регламент относно защитата на данните). 

 

Дата:……………………. 

Декларатор:…………………………………………. 
(Име и подпис) 

 
 

МОТИВИ: Настоящият проект на Наредба съдържа ясен и точен 
регламент относно учредяването на вещни права върху спортни обекти и 
съоръжения - общинска собственост, в дефинираните от закона рамки. 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 № 55 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
- ПЛОВДИВ“ АД на 10.03.2020 г. от 11,00 часа в заседателната зала на болницата, 
находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор „В“, етаж 1. 

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА и чл.11 и чл.32 от Наредба за 
условията и реда за упражняване правата на Община „Марица” – гр. Пловдив 
върху общинската част от капитала на търговските дружества. 

 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 

 1. Определя   Надежда Димитрова, която да представлява Община „Марица“ в 
извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД, 
свикано с покана с вх. № 29-02-1/28.01.2020 г. от „УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД гр. 
Пловдив за 10.03.2020 г. от 11,00 часа,което ще се проведе в заседателната зала 
на болницата, находяща се в град Пловдив, бул. “България“ №234,сектор „В“ 
,етаж 1  
 2.  Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да гласува 
„ЗА“ решението по т. 1 от дневния ред на Общото събрание, свикано с покана 
вх. № 29-02-1/28.01.2020 г. от „УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив.  
 3.  Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да гласува 
„ЗА“ решението по т. 2 от дневния ред на Общото събрание, свикано с покана 
вх. № 29-02-1/28.01.2020 г. от „УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив.  
 4. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да гласува 
„ЗА“ решението по т. 3 от дневния ред на Общото събрание, свикано с покана 
вх. № 29-02-1/28.01.2020 г. от „УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив 
 5. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ със същите 
права ако при липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон 
извънредното общо събрание на акционерите в „УМБАЛ Пловдив“-АД град 
Пловдив бъде отложено за 25.03.2020 година от 11 часа на същото място и при 
същия дневен ред . 



МОТИВИ: С цел участието на Общината като акционер в горепосоченото 
дружество, е необходимо да бъде проведена сесия на Общински съвет „Марица“ 
до 09.03.2020г. за изрично упълномощаване на представител, който да участва и 
гласува, по представения дневен ред. Ето, 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 № 56 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правила за ползване  на мерите, 

пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2020-2021 година), 
приети и утвърдени с Решениe № 2, взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г. на ОбС 
„Марица” – област Пловдив. 

 
  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1,т. 8 и т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, 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 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”, приети и утвърдени с Решениe № 2, взето с протокол № 1 от 
28.01.2020 г., 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) 

 
Отпада: 
 
 

населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м. Стопанисван
о от 
общината 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади 

кв.м. 

Кметство 
село 

         

ЗА С. 
ВОЙСИЛ 

         

Постоянно 
затревени 
площи 
(ПЗП) 

12019.20.1 
-– ІV 
категория 

49989, 
изцял

о 
попад

а в 
СДП 

       



ЗА С. 
КАЛЕКОВ
ЕЦ 

         

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

90000, 
изцял

о 
попад

а в 
СДП 

       

 

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

Добавя се: 
 

населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м. Стопанисван
о от 
общината 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади 

кв.м. 

Кметство 
село 

         

ЗА С. 
ВОЙСИЛ 

         

Постоянно 
затревени 
площи 
(ПЗП) 

12019.20.1 
-– ІV 
категория 

49989, 
изцял

о 
попад

а в 
СДП 

       

ЗА С. 
КАЛЕКОВ
ЕЦ 

         

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

90000, 
изцял

о 
попад

а в 
СДП 

       

  

 
3. В Раздел ІV. Списък с данни за земеделските стопани и/или техни 

сдружения, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, 
желаещи да наемат свободни общински мери, пасища и ливади за стопанската 
2020-2021 г. на територията на Община „Марица“. 

 
 
 
 



 
Добавя се: 
 

Населено място Животновъден обект 

Име 
Презиме 
Фамилия на собственика Вид животни 

Брой 
животни 

с. Войсил  1201910016 /стар 
4203-0087/ 

ЗП Мария Иванова Петракова Овце над 12 месеца 124 

   Овце автохтонни 
породи над 12 
месеца 

85 

С. Калековец 3530000014 /стар 
4147-0193/ 

ЗП Иван Стойков Стойков Овце над 12 месеца 166 

   Овце автохтонни 
породи над 12 
месеца 

2 

 
 

МОТИВИ: В Общината са постъпили нови заявления от собственици 
или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за наемане на 
общински мери, пасища и ливади, което налага промяна в Правилата за 
ползване  на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за 
стопанската 2020-2021 година), приети и утвърдени с Решениe № 2, взето с 
протокол № 1 от 28.01.2020 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив. Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 57 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Отмяна на решение № 147, взето с протокол № 11 от 
29.09.2010 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на 
строеж на С.Д. А. върху общински урегулиран поземлен имот № 12019.501.677 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Войсил.  

 
 ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 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 № 147, взето с протокол 
№ 11 от 29.09.2010 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване 
право на строеж С. Д. А. върху общински урегулиран поземлен имот № 
12019.501.677 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Войсил.  
 

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички последващи действия в изпълнение на 
настоящото решение съгласно изискванията на Закона за общинската 
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на община „ Марица“- област Пловдив. 
 

 

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 на Общинския 
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 № 58 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот              
№ 47086.501.1186 – 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 и ал.2 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 
№ 47086.501.1186, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив в размер на 4590 (четири хиляди петстотин и деветдесет) лева, с 
ДДС (по 6,00 лв/кв.м. с ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя сумата от 4590 (четири хиляди петстотин и деветдесет)  лева, с ДДС 
(по 6,00 лв/кв.м. с ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 47086.501.1186, с площ 765 кв.м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" 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 
ІІІ-501.1186, жил. застр. от кв. 91, при граници и съседи: ПИ № 47086.501.1185;  
ПИ № 47086.501.1197; ПИ № 47086.501.1196; ПИ № 47086.501.1195 и   ПИ № 
47086.501.1187, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 
3322/14.12.2018 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив, за сумата  4590 (четири хиляди петстотин и деветдесет) лева, с ДДС 
(по 6,00 лв/кв.м. с ДДС). 

Данъчната оценка на имота е в размер на 2858,60 (две хиляди осемстотин 
петдесет и осем лева и 60 ст.) лева.    

 3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 
от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 



продажбата на имота е 4590 (четири хиляди петстотин и деветдесет) лева, с ДДС 
(по 6,00 лв/кв.м. 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 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  23 
Гласували  23 

За  21 
Против  2 
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 № 59 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот               

№ 47086.501.1187 – 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 и ал.2 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 № 

47086.501.1187, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 3522 (три хиляди петстотин двадесет и два)  лева, с ДДС 
(по 6,00 лв/кв.м. с ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 3522 (три хиляди петстотин двадесет и два) лева, с ДДС (по 6,00 
лв/кв.м. с ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 47086.501.1187,  с площ 587 кв.м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" 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 
ІV-501.1187, жил. застр. от кв. 91, при граници и съседи: ПИ № 47086.501.1186;  
ПИ № 47086.501.1196; ПИ № 47086.501.1195; ПИ № 47086.501.1188 и   ПИ № 
47086.501.1236, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 
3323/17.12.2018 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив, за сумата  3522 (три хиляди петстотин двадесет и два) лева, с ДДС (по 
6,00 лв/кв.м. с ДДС). 

Данъчната оценка на имота е в размер на 2193,40 (две хиляди сто деветдесет 
и три лева и 40 ст.) лева.    

 3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 
от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 



продажбата на имота е 3522 (три хиляди петстотин двадесет и два) лева, с ДДС 
(по 6,00 лв/кв.м. 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 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  23 
Гласували  23 

За  21 
Против  2 
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 № 60 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот               
№ 47086.501.1196 – 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 и ал.2 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 
№ 47086.501.1196, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив в размер на 3528 (три хиляди петстотин двадесет и осем) лева, с 
ДДС (по 6,00 лв/кв.м. с ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя сумата от 3528 (три хиляди петстотин двадесет и осем) лева, с ДДС (по 
6,00 лв/кв.м. с ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 47086.501.1196, с площ 588 кв.м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" 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 
ХVІ-501.1196, жил. застр. от кв. 91, при граници и съседи: ПИ № 47086.501.1197;  
ПИ № 47086.501.165; ПИ № 47086.501.1195; ПИ № 47086.501.1187 и   ПИ № 
47086.501.1186, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 
3326/18.12.2018 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив, за сумата  3528 (три хиляди петстотин двадесет и осем) лева, с ДДС (по 
6,00 лв/кв.м. с ДДС). 

Данъчната оценка на имота е в размер на 2197,20 (две хиляди сто 
деветдесет и седем лева и 20 ст.) лева.   

 3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 
от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 



продажбата на имота е 3528 (три хиляди петстотин двадесет и осем) лева, с ДДС 
(по 6,00 лв/кв.м. 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 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  23 
Гласували  23 

За  21 
Против  2 
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 № 61 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот               
№ 47086.501.1203 – 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 и ал.2 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 
№ 47086.501.1203, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив в размер на 3018 (три хиляди и осемнадесет) лева, с ДДС (по 
6,00 лв/кв.м. с ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата 
от 3018 (три хиляди и осемнадесет) лева, с ДДС (по 6,00 лв/кв.м. с ДДС, като 
цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 47086.501.1203, с площ 503 кв.м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" 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 
ІV-501.1203, жил. застр. от кв. 95, при граници и съседи: ПИ № 47086.501.1202;  
ПИ № 47086.501.1222; ПИ № 47086.501.1236; ПИ № 47086.501.1204, актуван с 
Акт за частна общинска собственост  № 3332/20.12.2018 година, надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата  3018 (три хиляди и 
осемнадесет) лева, с ДДС (по 6,00 лв/кв.м. с ДДС). 

Данъчната оценка на имота е в размер на 2197,20 (две хиляди сто 
деветдесет и седем лева и 20 ст.) лева.   

 3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 
от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 3018 (три хиляди и осемнадесет) лева, с ДДС (по 6,00 
лв/кв.м. 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 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  23 
Гласували  23 

За  21 
Против  2 
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 № 62 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот               

№ 47086.501.1206 – 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 и ал.2 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 № 

47086.501.1206, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 2892 (две хиляди осемстотин деветдесет и два) лева, с 
ДДС (по 6,00 лв/кв.м. с ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя сумата от 2892 (две хиляди осемстотин деветдесет и два) лева, с ДДС 
(по 6,00 лв/кв.м. с ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 47086.501.1206, с площ 482 кв.м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" 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 
VІІ-501.1206, жил. застр. от кв. 91, при граници и съседи: ПИ № 47086.501.1205;  
ПИ № 47086.501.1221; ПИ № 47086.501.1236; ПИ № 47086.501.1207, актуван с 
Акт за частна общинска собственост  № 3335/20.12.2018 година, надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата  2892 (две хиляди 
осемстотин деветдесет и два) лева, с ДДС (по 6,00 лв/кв.м. с ДДС). 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1801,10 (хиляда осемстотин и един 
лева и 10 ст.)  лева.   

 3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 
от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 2892 (две хиляди осемстотин деветдесет и два) лева, с 
ДДС (по 6,00 лв/кв.м. 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 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  23 
Гласували  23 

За  21 
Против  2 
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 № 63 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот                       
№ 47086.501.1211 – 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 и ал.2 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 

№ 47086.501.1211, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив в размер на 3678 (три хиляди шестстотин седемдесет и осем) 
лева, с ДДС (по 6,00 лв/кв.м. с ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя сумата от 3678 (три хиляди шестстотин седемдесет и осем) лева, с ДДС 
(по 6,00 лв/кв.м. с ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 47086.501.1211, с площ 613 кв.м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" 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 
ХІІ-501.1211, жил. застр. от кв. 95, при граници и съседи: ПИ № 47086.501.1210;  
ПИ № 47086.501.1236; ПИ № 47086.501.1217; ПИ № 47086.501.1216; ПИ № 
47086.501.1212; ПИ № 47086.14.150, актуван с Акт за частна общинска 
собственост  № 3353/16.01.2019 година, надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив, за сумата  3678 (три хиляди шестстотин седемдесет и 
осем) лева, с ДДС (по 6,00 лв/кв.м. с ДДС). 

Данъчната оценка на имота е в размер на 2174,60 (две хиляди сто 
седемдесет и четири лева и 60 ст.)  лева.   

 3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 
от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 3678 (три хиляди шестстотин седемдесет и осем) лева, с 
ДДС (по 6,00 лв/кв.м. 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 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  23 
Гласували  23 

За  21 
Против  2 
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 № 64 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот               
№ 47086.501.1213 – 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 и ал.2 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 
№ 47086.501.1213, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив в размер на 3192 (три хиляди сто деветдесет и два) лева, с ДДС 
(по 6,00 лв/кв.м. с ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 3192 (три хиляди сто деветдесет и два) лева, с ДДС (по 6,00 лв/кв.м. с 
ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз 
основа на горепосочената пазарна оценка.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 47086.501.1213, с площ 532 кв.м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" 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 
ХІV-501.1213, жил. застр. от кв. 95, при граници и съседи: ПИ № 47086.501.1236; 
ПИ № 47086.501.1214; ПИ № 47086.501.1212; ПИ № 47086.14.150, актуван с Акт 
за частна общинска собственост  № 3354/16.01.2019 година, надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата  3192 (три хиляди сто 
деветдесет и два) лева, с ДДС (по 6,00 лв/кв.м. с ДДС). 

Данъчната оценка на имота е в размер на 2174,60 (две хиляди сто 
седемдесет и четири лева и 60 ст.)  лева.   

 3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 
от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 3192 (три хиляди сто деветдесет и два) лева, с ДДС (по 
6,00 лв/кв.м. 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 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  23 
Гласували  23 

За  21 
Против  2 
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 № 65 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот               

№ 47086.501.1220 – 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 и ал.2 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 
№ 47086.501.1220, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив в размер на 2622 (две хиляди шестстотин двадесет и два)  лева, 
с ДДС (по 6,00 лв/кв.м. с ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя сумата от 2622 (две хиляди шестстотин двадесет и два)  лева, с ДДС 
(по 6,00 лв/кв.м. с ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 47086.501.1220, с площ 437 кв.м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" 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 
ХХІ-501.1220, жил. застр. от кв. 95, при граници и съседи: ПИ № 47086.501.1221; 
ПИ № 47086.501.1236; ПИ № 47086.501.1219; ПИ № 47086.501.1208 и ПИ № 
47086.501.1207, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 
3355/16.01.2019 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив, за сумата  2622 (две хиляди шестстотин двадесет и два) лева, с ДДС (по 
6,00 лв/кв.м. с ДДС). 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1550,30 (хиляда петстотин и 
петдесет лева и 30 ст.) лева.   

 3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 
от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 



продажбата на имота е 2622 (две хиляди шестстотин двадесет и два) лева, с ДДС 
(по 6,00 лв/кв.м. 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 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  23 
Гласували  23 

За  21 
Против  2 
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 № 66 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

62858.501.4174  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 и ал.2 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 
№ 62858.501.4174  , изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив в размер на 5100 (пет хиляди и сто) лева, без ДДС (по 10,00 
лв/кв.м. без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 
5100 (пет хиляди и сто) лева, без ДДС (по 10,00 лв/кв.м. без ДДС, като цена за 
продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 62858.501.4174 с площ  510 кв.м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта на с. Рогош, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София,  съответстващ на УПИ ХІ-501.4174, жил. застр. от кв. 41, при 
граници и съседи: ПИ № 62858.501.1089;  ПИ № 62858.501.1105; ПИ № 
62858.501.1654; ПИ № 62858.501.4200  и   ПИ № 62858.501.4175, актуван с Акт 
за частна общинска собственост  № 3264/18.10.2018  година, надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата  5100 (пет хиляди и сто) лева, 
без ДДС (по 10,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1809,20 (хиляда осемстотин и 
девет лева и 20 ст.) лева.   

 3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 
от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 5100 (пет хиляди и сто) лева, без ДДС (по 10,00 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 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 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  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 № 67 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
62858.501.4175  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 и ал.2 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 № 

62858.501.4175  , изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 5360 (пет хиляди триста и шестдесет) лева, без ДДС (по 
10,00 лв/кв.м. без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 5360 (пет хиляди триста и шестдесет) лева, без ДДС (по 10,00 лв/кв.м. 
без ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане 
въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 62858.501.4175 с площ  536 кв.м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта на с. Рогош, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София,  съответстващ на УПИ ХІІ-501.4175, жил. застр. от кв. 41, при 
граници и съседи: ПИ № 62858.501.1089; ПИ № 62858.501.4174; ПИ № 
62858.501.4200; ПИ № 62858.501.4177; ПИ № 62858.501.4176, актуван с Акт за 
частна общинска собственост  № 3265/18.10.2018  година, надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата  5360 (пет хиляди триста и 
шестдесет) лева, без ДДС (по 10,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1901,50 (хиляда деветстотин и 
един лева и 50 ст.) лева.   

 3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 
от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 5360 (пет хиляди триста и шестдесет) лева, без ДДС (по 
10,00 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 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 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  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 № 68 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

62858.501.4176  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 и ал.2 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 № 

62858.501.4176  , изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 6220 (шест хиляди двеста и двадесет) лева, без ДДС (по 
10,00 лв/кв.м. без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 6220 (шест хиляди двеста и двадесет) лева, без ДДС (по 10,00 лв/кв.м. 
без ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане 
въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 62858.501.4176 с площ  622 кв.м., с с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта на с. Рогош, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София,  съответстващ на УПИ ХІІІ-501.4176, жил. застр. от кв. 41, при 
граници и съседи: ПИ № 62858.501.1089; ПИ № 62858.501.4175; ПИ № 
62858.501.4177; ПИ № 62858.501.4169, актуван с Акт за частна общинска 
собственост  № 3266/18.10.2018  година, надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив, за сумата  6220 (шест хиляди двеста и двадесет) лева, 
без ДДС (по 10,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на имота е в размер на 2206,50 (две хиляди двеста и шест 
лева и 50 ст.) лева.   

 3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 
от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 6220 (шест хиляди двеста и двадесет) лева, без ДДС (по 



10,00 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 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 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  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 № 69 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
62858.501.4177  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 и ал.2 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 № 

62858.501.4177  , изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 6160 (шест хиляди сто и шестдесет) лева, без ДДС (по 
10,00 лв/кв.м. без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 6160 (шест хиляди сто и шестдесет) лева, без ДДС (по 10,00 лв/кв.м. 
без ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане 
въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 62858.501.4177 с площ  616 кв.м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта на с. Рогош, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София,  съответстващ на УПИ ХІV-501.4177, жил. застр. от кв. 41, при 
граници и съседи: ПИ № 62858.501.4175; ПИ № 62858.501.4200; ПИ № 
62858.501.4169; ПИ № 62858.501.4176, актуван с Акт за частна общинска 
собственост  № 3268/22.10.2018  година, надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив, за сумата  6160 (шест хиляди сто и шестдесет)  лева, 
без ДДС (по 10,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на имота е в размер на 2185,30 (две хиляди сто осемдесет 
и пет лева и 30 ст.) лева.   

 3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 
от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 6160 (шест хиляди сто и шестдесет) лева, без ДДС (по 
10,00 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 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 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  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 № 70 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
62858.501.4179  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 и ал.2 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 № 

62858.501.4179  , изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 5710 (пет хиляди седемстотин и десет) лева, без ДДС (по 
10,00 лв/кв.м. без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 5710 (пет хиляди седемстотин и десет) лева, без ДДС (по 10,00 лв/кв.м. 
без ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане 
въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 62858.501.4179 с площ  571 кв.м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта на с. Рогош, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София,  съответстващ на УПИ ІІ-501.4179, жил. застр. от кв. 82, при 
граници и съседи: ПИ № 62858.501.4178; ПИ № 62858.501.4188; ПИ № 
62858.501.4187; ПИ № 62858.501.4186; ПИ № 62858.501.4200;  ПИ № 
62858.501.4180, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 
3270/22.10.2018  година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив, за сумата  5710 (пет хиляди седемстотин и десет)  лева, без ДДС (по 
10,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на имота е в размер на 2025,60 (две хиляди двадесет и пет 
лева и 60 ст.) лева.   

 3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 
от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 5710 (пет хиляди седемстотин и десет) лева, без ДДС (по 
10,00 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 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 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  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 № 71 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
62858.501.4180  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 и ал.2 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 № 

62858.501.4180  , изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 5720 (пет хиляди седемстотин и двадесет) лева, без ДДС 
(по 10,00 лв/кв.м. без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 5720 (пет хиляди седемстотин и двадесет) лева, без ДДС (по 10,00 
лв/кв.м. без ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  
 

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 62858.501.4180 с площ  572 кв.м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта на с. Рогош, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София,  съответстващ на УПИ ІІІ-501.4180, жил. застр. от кв. 82, при 
граници и съседи: ПИ № 62858.501.4179; ПИ № 62858.501.4187; ПИ № 
62858.501.4186; ПИ № 62858.501.4185; ПИ № 62858.501.4200;  ПИ № 
62858.501.4181, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 
3271/22.10.2018  година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив, за сумата  5720 (пет хиляди седемстотин и двадесет)  лева, без ДДС (по 
10,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на имота е в размер на 2029,20 (две хиляди двадесет и 
девет лева и 20 ст.) лева.   

 3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 



от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 5720 (пет хиляди седемстотин и двадесет) лева, без ДДС 
(по 10,00 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 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 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  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 № 72 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
62858.501.4181  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 и ал.2 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 № 

62858.501.4181  , изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 5750 (пет хиляди седемстотин и петдесет) лева, без ДДС 
(по 10,00 лв/кв.м. без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 5750 (пет хиляди седемстотин и петдесет) лева, без ДДС (по 10,00 
лв/кв.м. без ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 62858.501.4181 с площ  575 кв.м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта на с. Рогош, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София,  съответстващ на УПИ ІV-501.4181, жил. застр. от кв. 82, при 
граници и съседи: ПИ № 62858.501.4180; ПИ № 62858.501.4186; ПИ № 
62858.501.4200; ПИ № 62858.501.4185; ПИ № 62858.501.4184;  ПИ № 
62858.501.4182, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 
3272/22.10.2018  година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив, за сумата  5750 (пет хиляди седемстотин и петдесет)  лева, без ДДС (по 
10,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1854,40 (хиляда осемстотин 
петдесет и четири лева и 40 ст.) лева.   

 3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 
от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 5750 (пет хиляди седемстотин и петдесет) лева, без ДДС 
(по 10,00 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 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 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  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 № 73 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
62858.501.4182  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 и ал.2 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 № 

62858.501.4182  , изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 5800 (пет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС (по 10,00 
лв/кв.м. без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 
5800 (пет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС (по 10,00 лв/кв.м. без ДДС, като 
цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 62858.501.4182 с площ  580 кв.м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта на с. Рогош, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София,  съответстващ на УПИ V-501.4182, жил. застр. от кв. 82, при 
граници и съседи: ПИ № 62858.501.4181; ПИ № 62858.501.4200; ПИ № 
62858.501.4185; ПИ № 62858.501.4184; ПИ № 62858.501.4183, актуван с Акт за 
частна общинска собственост  № 3395/06.03.2019 година, надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата  5800 (пет хиляди и осемстотин) 
лева, без ДДС (по 10,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на имота е в размер на 2057,60 (две хиляди петдесет и 
седем лева и 60 ст.) лева.   

 3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 
от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 5800 (пет хиляди и осемстотин)  лева, без ДДС (по 10,00 



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 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 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  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 № 74  

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
62858.501.4135, сграда с идент. 62858.501.4135.1, сграда с идент. 
62858.501.4135.2 и сграда с идент. 62858.501.4135.3, 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 и ал.2 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 № 

62858.501.4135,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 3726 (три хиляди седемстотин двадесет и шест) лева с 
ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 3726 (три 
хиляди седемстотин двадесет 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 62858.501.4135.1, ЗП 53 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване,  изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 2014 (две хиляди и 
четиринадесет) лева, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

3. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в 
имота сграда с идентификатор 62858.501.4135.2, ЗП 17 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване,  изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 425 (четиристотин 
двадесет и пет) лева, 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 62858.501.4135.3, ЗП 8 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване,  изготвена от лицензиран 



оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 200 (двеста) лева, 
като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа 
на горепосочената пазарна оценка.   

Общата пазарна цена за земя и сгради е в размер на 6365  (шест  хиляди 
триста шестдесет и пет) лева с ДДС.       

5. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 62858.501.4135, с площ от 621 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,  съответстващ на УПИ ІV -501.4135 - 
жил.строителство, кв. 78  при граници и съседи:  ПИ № 62858.501.1212; ПИ № 
62858.501.4136; ПИ № 62858.501.4169, ПИ № 62858.501.4134, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 3279/13.11.2018 г., надлежно вписан в Службата 
по вписванията – гр.Пловдив за сумата 3726 (три хиляди седемстотин двадесет и 
шест) лева с ДДС. 

 6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 62858.501.4135.1, със ЗП 53 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 № 3279/13.11.2018 г., надлежно вписан в Службата 
по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 2014 (две хиляди и четиринадесет) лева. 

7. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 62858.501.4135.2, със ЗП 17 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 № 3279/13.11.2018 г., надлежно вписан в Службата 
по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 425 (четиристотин двадесет и пет) лева. 

8. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 62858.501.4135.3, ЗП 8 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 № 3279/13.11.2018 г., надлежно вписан в Службата 
по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 200 (двеста) лева. 

 Общата пазарна цена за земя и сгради е в размер на 6365  (шест  хиляди 
триста шестдесет и пет) лева с ДДС.       

Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.4135 е 2664,10 лева,  за 
сграда с идентификатор 62858.501.4135.1, застр. площ 53 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване – 1994,20 лева, за сграда с идент. 
62858.501.4135.2, със застр.площ 17 кв.м., бр.етажи 1, предназначение: 
Селскостопанска сграда – 418,00 лева, за сграда с идент. 62858.501.4135.3, 
застр.площ 8 кв.м., бр.етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда  – 



196,70 лева, или общо 5273,00 за земя и сграда. 
 9. Продажбата 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.3 и т.4. 
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  22 
Гласували  22 

За  20 
Против  2 
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 № 75 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
62858.501.4137  и сграда с идент. 62858.501.4137.1, построена 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 и ал.2 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 № 

62858.501.4137,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 2970 (две хиляди деветстотин и седемдесет) лева с ДДС, 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 2970 (две хиляди 
деветстотин и седемдесет) 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 62858.501.4137.1, ЗП 118 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване,  изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 3186 (три хиляди сто 
осемдесет и шест) 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 6156  (шест  хиляди сто 
петдесет и шест) лева с ДДС.    

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 62858.501.4137, с площ от 594 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,  съответстващ на УПИ VI-501.4137- 
жил.строителство, кв. 78 при граници и съседи:  ПИ № 62858.501.4138; ПИ № 
62858.501.4136; ПИ № 62858.501.4169; ПИ № 62858.501.1212, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 3281/13.11.2018 г., надлежно вписан в Службата 
по вписванията – гр.Пловдив за сумата 2970 (две хиляди деветстотин и 
седемдесет) лева с ДДС. 

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



извърши продажба на сграда с идент. 62858.501.4137.1, със застроена площ 118 
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 № 3281/13.11.2018 г., надлежно вписан в 
Службата по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 3186 (три хиляди сто 
осемдесет и шест) лева с ДДС. 

 Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 6156  (шест  хиляди сто 
петдесет и шест) лева с ДДС.    

Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.4137 е 1685,80 лева, а за 
сграда с идентификатор 62858.501.4137.1, застр. площ 118 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване – 3116,20 лева или общо 4802,00 
за земя и сграда. 

 5. Продажбата по т. 3 и т.4 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
чрез публичен търг с явно наддаване. 

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

купувача на имотите по т.3 и т.4. 
8. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба, съобразно 
действащото законодателство. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  20 
Против  2 
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 № 76 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
62858.501.4139  и сграда с идент. 62858.501.4139.1, построена 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 и ал.2 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 № 

62858.501.4139,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 1860 (хиляда осемстотин и шестдесет)  лева с ДДС, 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 1860 (хиляда 
осемстотин и шестдесет) 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 62858.501.4139.1, ЗП 67 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване,  изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 2546 (две хиляди 
петстотин четиридесет и шест) лева, като цена за продажба на недвижимия имот, 
предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 4406  (четири  хиляди 
четиристотин  и шест) лева с ДДС.    

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 62858.501.4139, с площ от 372 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, съответстващ на УПИ VІІI -501.4139 - 
жил.строителство, кв. 78  при граници и съседи:  ПИ № 62858.501.4140; ПИ № 
62858.501.4169; ПИ № 62858.501.4138, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 3283/13.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията 
– гр.Пловдив за сумата 1860 (хиляда осемстотин и шестдесет)  лева с ДДС. 



 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 62858.501.4139.1, със застроена площ 67 
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 № 3283/13.11.2018 г., надлежно вписан в 
Службата по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 2546 (две хиляди петстотин 
четиридесет и шест). 

 Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 4406  (четири  хиляди 
четиристотин  и шест) лева с ДДС.    

Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.4139 е 1595,90 лева, а за 
сграда с идентификатор 62858.501.4139.1, застр. площ 67 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване – 2521,00 лева или общо 4116,90 
лв. за земя и сграда. 

 5. Продажбата по т. 3 и т.4 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
чрез публичен търг с явно наддаване. 

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

купувача на имотите по т.3 и т.4. 
8. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба, съобразно 
действащото законодателство. 
 
 

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  20 
Против  2 
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 № 77 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
62858.501.4140  и сграда с идент. 62858.501.4140.1, построена 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 и ал.2 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 № 

62858.501.4140,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 1935 (хиляда деветстотин тридесет и пет) лева с ДДС, 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 1935 (хиляда 
деветстотин тридесет и пет) 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 62858.501.4140.1, ЗП 89 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване,  изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 2403,00 (две хиляди 
четиристотин и три) лева, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет 
на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 4338,00  (четири  хиляди 
триста тридесет и осем) лева с ДДС.    

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 62858.501.4140, с площ от 387 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, съответстващ на УПИ ІХ -501.4140 - 
жил.строителство, кв. 78  при граници и съседи:  ПИ № 62858.501.1212; ПИ № 
62858.501.4169; ПИ № 62858.501.4139; ПИ № 62858.501.4138, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 3284/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата 
по вписванията – гр.Пловдив за сумата 1935 (хиляда деветстотин тридесет и пет) 
лева с ДДС. 

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



извърши продажба на сграда с идент. 62858.501.4140.1, със застроена площ 89 
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 № 3284/20.11.2018 г., надлежно вписан в 
Службата по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 2403,00 (две хиляди 
четиристотин и три) лева. 

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 4338,00  (четири  хиляди 
триста тридесет и осем) лева с ДДС.    

Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.4140 е 1098,30 лева, а за 
сграда с идентификатор 62858.501.4140.1, застр. площ 89 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване – 2350,30 лева или общо 3448,60 
лв. за земя и сграда. 

 5. Продажбата по т. 3 и т.4 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
чрез публичен търг с явно наддаване. 

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

купувача на имотите по т.3 и т.4. 
8. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба, съобразно 
действащото законодателство. 
 
 

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

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  20 
Против  2 
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 № 78 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
62858.501.4142  и сграда с идент. 62858.501.4142.1, построена 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 и ал.2 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 № 

62858.501.4142,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 1884,00 (хиляда осемстотин осемдесет и четири) лева с 
ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 1884,00 
(хиляда осемстотин 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 62858.501.4142.1, ЗП 60 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване,  изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 1500,00 (хиляда и 
петстотин) лева, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 3384,00  (три  хиляди 
триста осемдесет и четири) лева с ДДС.    

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 62858.501.4142, с площ от 314 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,  съответстващ на УПИ ІІ -501.4142 - 
жил.строителство, кв. 79  при граници и съседи:  ПИ № 62858.501.4141; ПИ № 
62858.501.4143; ПИ № 62858.501.4169, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 3286/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията 
– гр.Пловдив за сумата 1884,00 (хиляда осемстотин осемдесет и четири) лева с 



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

извърши продажба на сграда с идент. 62858.501.4142.1, със застроена площ 60 
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 № 3286/20.11.2018 г., надлежно вписан в 
Службата по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 1500,00 (хиляда и петстотин) 
лева. 

 Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 3384,00  (три  хиляди 
триста осемдесет и четири) лева с ДДС.    

Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.4142 е 891,10 лева, а за 
сграда с идентификатор 62858.501.4142.1, застр. площ 60 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване – 1493,50 лева или общо 2384,60 
лв. за земя и сграда. 

 5. Продажбата по т. 3 и т.4 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
чрез публичен търг с явно наддаване. 

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

купувача на имотите по т.3 и т.4. 
8. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба, съобразно 
действащото законодателство. 
 

 
МОТИВИ: С оглед осигуряване приходната част на бюджета, Общински 

съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  20 
Против  2 
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 № 79 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
62858.501.4165  и сграда с идент. 62858.501.4165.1, построена 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 и ал.2 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 № 

62858.501.4165,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 3414,00 (три хиляди четиристотин и четиринадесет)  
лева с ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 
3414,00 (три хиляди четиристотин и четиринадесет) 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 62858.501.4165.1, ЗП 88 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване,  изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 2464,00 (две хиляди 
четиристотин шестдесет и четири) лева, като цена за продажба на недвижимия 
имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 5878,00  (пет  хиляди 
осемстотин  седемдесет и осем) лева с ДДС.    

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 62858.501.4165, с площ от от 569 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 ІV 
-501.4165 - жил.строителство, кв. 81  при граници и съседи:  ПИ № 
62858.501.4166; ПИ № 62858.501.4169; ПИ № 62858.501.4164; ПИ № 
62858.501.1212, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
3308/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив за 
сумата 3414,00 (три хиляди четиристотин и четиринадесет) лева с ДДС. 



 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 62858.501.4165.1, със застроена площ 88 
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 № 3308/20.11.2018 г., надлежно вписан в 
Службата по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 2464,00 (две хиляди 
четиристотин шестдесет и четири) лева. 

 Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 5878,00  (пет  хиляди 
осемстотин  седемдесет и осем) лева с ДДС.    

Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.4165 е 1700,90 лева, а за 
сграда с идентификатор 62858.501.4165.1, застр. площ 88 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване – 2451,30 лева или общо 4152,20 
за земя и сграда. 

 5. Продажбата по т. 3 и т.4 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
чрез публичен търг с явно наддаване. 

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

купувача на имотите по т.3 и т.4. 
8. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба, съобразно 
действащото законодателство. 
 

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  20 
Против  2 
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 № 80 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Представяне на бизнес-програма /бизнес план/ на „ЧИСТА 
МАРИЦА” ЕООД  в изпълнение на Наредба за условията и реда за упражняване 
правата на Община „Марица“ върху общинската част от капитала на търговските 
дружества, за разглеждане 
 
  ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1 ,т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.147,ал.2 
и чл.137,ал.1 от ТЗ във връзка с чл.10 и чл.41,ал.4 от  Наредбата за условията и 
реда за упражняване правата на община „Марица” – гр. Пловдив  върху 
общинската част от капитала на търговските дружества. 

 
 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Приема Вариант 2 за  Търговска марка -  изработка на лого чрез конкурс 
съгласно т.10.1, предложение второ от Бизнес плана 

2. Приема Вариант 1 на дистрибуционна политика чрез директни продажби 
съгласно т.8 буква „а“ от Бизнес плана 

 
МОТИВИ: Във връзка с необходимостта от определяне на политика за 

стратегическо развитие на „Чиста Марица“ ЕООД и съобразно действащата 
Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община „Марица“ 
върху общинската част от капитала на търговските дружества. 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 № 81 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна 
общинска собственост на поземлен имот № 47113.502.140 и сградите, построени 
в имота с идентификатори № 47113.502.140.1; № 47113.502.140.2; № 
47113.502.140.3 и № 47113.502.140.4 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Манолско Конаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-62/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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

 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив обявява за частна 

общинска собственост следните поземлени имоти: 
‐ Поземлен имот № 47113.502.140 с площ 5238 кв.м., трайно 

предназначение на територията "Урбанизирана", НТП "Ниско застрояване (до 
10м)" по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Манолско Конаре, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на 
Изп.директор на АГКК-София,  ул. "9-та" № 3, номер по предходен план: на 
УПИ ІІІ-502.140, жил.стр. и ООД, кв.18 съгл. Заповед № РД-09-1475/30.09.2019 
г. на кмета на Община "Марица"; 
1.Сграда 47113.502.140.1, Друг вид обществена сграда, застр.площ 391 кв.м., 
бр.етажи 1; 2.Сграда 47113.502.140.2, Селскостопанска сграда, застр.площ 29 
кв.м., бр.етажи 1; 
3.Сграда 47113.502.140.3, Селскостопанска сграда, застр.площ 8 кв.м., бр.етажи 
1; 4.Сграда 47113.502.140.4, Селскостопанска сграда, застр.площ 10 кв.м., 
бр.етажи 1, актувани с Акт за публична общинска собственост № 
3561/10.02.2020 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив. 

2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението да започне процедура по 
промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост 
на описаните в т. 1 общински поземлени имоти, за които на основание с чл.6, 



ал.1 от Закона за общинската собственост да се състави акт за частна общинска 
собственост.  
   
 

МОТИВИ:  На лице са предпоставките на чл.6, ал.1 от Закона за 
общинската собственост, при който имоти публична общинска собственост, 
когато са престанали да изпълняват предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона 
за общинската собственост, се обявяват от Общинския съвет за частна общинска 
собственост. 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 № 82 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Продажба на дълготрайни материални активи (ДМА), чрез 
търг с явно наддаване. 

 
  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; чл.35, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост, чл.74, ал.1 и чл.140, т.5 от НПУРОИ на Община „Марица” 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява определената пазарна 

оценка, изготвена от лицензирани оценители за лек автомобил марка  ИСУЗУ 
ЕВРО ТЮРКОАЗ, с регистрационен номер РВ 2538 РР в размер на 8480,00 (осем 
хиляди  четиристотин и осемдесет) лева без ДДС.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на лек автомобил марка ИСУЗУ ЕВРО ТЮРКОАЗ, с 
регистрационен номер РВ 2538 РР и определя начална тръжна цена за продажба 
на същия чрез търг с явно наддаване в размер на 8480,00 (осем хиляди  
четиристотин и осемдесет) лева без ДДС.  

3. 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: Описаното моторно превозно средство е амортизирано и 
извършването на всякакви ремонти дейности по него е икономически неизгодно 
за общината. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 83 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Предложение от Е. Р. Д. за изменение  на Общ устройствен 
план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 196-Смф 
(смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) като 
собственик на поземлен имот № 78080.23.6 по кадастралната карта на 
с.Царацово, местност “Ганеви брести“, 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 196-Смф (смесена 
многофункционална устройствена структурна единица/зона) включващо 
поземлен имот с идентификатор № 78080.23.6-частен имот и части от поземлени 
имоти с идентификатори № 78080.23.99, № 78080.21.98 и № 78080.140.97, 
общински полски пътища в м.”Ганеви брести“ по кадастралната карта на 
с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област, съгласно приложеното 
предложение. 

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

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

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

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в 
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на 



недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова 
извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 като при 
изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 

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

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

МОТИВИ: 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 № 84 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Заявление № 94-02-169/04.12.2019г. от Р. Г. В.,  В. Г. В. ,      
Й. П. Т., П. П. П., М. П. Б. и Г. П. П. за разрешение изработване проект на ПУП - 
План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлeн имот с 
идентификатор № 66915.33.30 в м.”Голям гьол” по кадастралната карта на 
с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област, за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ 
, за изграждането на обект : Жилищно застрояване“. 

 
  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 № 66915.33.30 в м.”Голям гьол” по кадастралната карта на 
с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ 
за образуване на  урегулирани поземлени имоти с отреждане за  

 
„Жилищно застрояване“ 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                 
Поземлeн имот с идентификатор № 66915.33.30 в м.”Голям гьол” по 

кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област попада 
по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 517-Жм с 
нетни устройствени показатели Пз < 45%, Кинт – 0,9,  Поз > 45% и височина на 
застрояване до 10 м. – съгласно правила и нормативи  за прилагане на ОУП на 
Община „Марица“ 

  
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. 

Проектът за ПУП – ПРЗ с обхвата на ПИ с идент. 66915.33.30 по КК на село 
Скутаре да се съгласува със СГКК – Пловдив – съгласно чл.65 от НАРЕДБА № 
РД -02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри 

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 
актуална 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 собствениците 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: Във връзка с установени жилищни 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 № 85 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Предложение от И. П. С. за изменение  на Общ устройствен 
план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 260-Жм 
(жилищна устройствена структурна единица/зона) като собственик на поземлен 
имот № 73242.44.11 по кадастралната карта на с.Труд, местност “Висината“, 
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 260-Жм (жилищна устройствена 
структурна единица/зона), включващо поземлен имот с идентификатор № 
73242.44.11-частен имот и част от поземлен имот с идентификатор № 
73242.44.46-публична общинска собственост по кадастралната карта на с.Труд, 
Община „Марица”, Пловдивска област, съгласно приложеното предложение. 

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

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

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

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



изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 
Одобрява приложеното техническо задание изготвено на основание чл. 125 

от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

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

 
МОТИВИ: 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 № 86 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Заявление от Р. Р. Д. за одобрение на проект за изменение  на 
Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна 
единица 252-Жм (жилищна  устройствена структурна единица/зона) по 
кадастралната карта на с.Строево, местност „Костадинова могила“, Община 
„Марица“.  

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на 
елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор  
№ 69874.61.13  по кадастралната карта на с.Строево, местност “Костадинова 
могила“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „жилищно строителство“. 

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

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

част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 252-
Жм (жилищна  устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта 
на с.Строево, местност „Костадинова могила“, Община „Марица“, включващо 
поземлен имот с идентификатор  № 69874.61.13 по кадастралната карта на 
с.Строево, местност “Костадинова могила“, Община „Марица“, област Пловдив, 
съгласно приложения проект с площ и регистър координати на граничните точки 
по приложената ситуация. 

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

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

След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение на 
ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване проект на ПУП – 
План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) 
и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в 
поземлен имот с идентификатор № 69874.61.13 по кадастралната карта на 



с.Строево, местност “Костадинова могила“, Община „Марица“, област Пловдив, 
представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението 
съобразно изискванията на 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) 
 
Поземлен имот с идентификатор  № 69874.61.13 по кадастралната карта на 

с.Строево, местност “Костадинова могила“, Община „Марица“, област Пловдив 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в разширение на 
структурна единица 234-Жм с нетни устройствени показатели Пз<45%, Кинт – 
0,9,  Поз>45 и височина  на застрояване до 10 м. 

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

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

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

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

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

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

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

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



 Възлага на 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.  

Решението се обнародва в Държавен вестник.  
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

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

 
МОТИВИ: 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 № 87 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Предложение от И. Н. М. за изменение на Общ устройствен 
план на община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 219-
Смф(Смесена-многофункционална устройствена зона) с ПИ№73242.101.38 и 
част от ПИ№73242.101.72 по кадастралната карта на с.Труд, местност 
“Гарваница“, община „Марица“, област Пловдив. 

 
  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 от ЗУТ и в съотвествие с чл.124, ал.1 от ЗУТ. 

 
 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 

 1.Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на община 
„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 219-Смф (Смесена 
многофункционална устройствена зона) по кадастралната карта на с.Труд, 
местност “Гарваница“, община „Марица“, област Пловдив с поземлен имот 
№73242.101.38 и част от ПИ№73242.101.72 съгласно приложеното предложение. 

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

 Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и да отговарят на изискванията на Наредба №8/2001г. за обема и 
съдържанието на устройствените схеми и планове и се съгласуват по реда на 
чл.127, ал.2 от ЗУТ със заитересованите централни и териториални 
администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества. 
   2.Одобрява приложеното техническо задание изготвено на основание чл. 
125 от ЗУТ. 

  3.Дава предварително съгласие и възлага на собственика на имота да 
проведе процедура по промяна предназначението на имоти-общинска 
собственост във връзка с изготвянето на проекти за елементите на техническата 
структура. 

      Решението да се съобщи на заинтересуваните лица на основание чл. 



124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление поставено на определените за това места в 
сградата, интернет страницата на Общината и се публикува в един местен 
вестник.   

 
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 № 88 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на 
обекти в ПИ 35300.502.493, по кадастралната карта на с. Калековец, във връзка с 
искане с вх. №94-01-966/20.12.2019г. на ЕТ „Ели Георгиева – 2012“. 

  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11  и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.56 от 
ЗУТ във връзка с чл. 11, ал. 2  от  Наредба за реда и условията за поставяне 
преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията 
на Община „Марица” 

 
 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема за временно 

разполагане на стационарен преместваем обект „Кафе аперитив“, навес над маси 
за открито сервиране и химическа тоалетна в ПИ 502.493, по КК на с. Калековец, 
на юг от УПИ X-407 и УПИ IX-407, кв.32, по плана на с. Калековец. 

Площ за разполагане на кафе аперитив=15,42 кв.м. 
Площ за разполагане на навес с маси за открито сервиране=28,37кв.м. 
Площ за разполагане на химическа тоалетна=1,91кв.м. 
 
Общата площ за разполагане = 45,70 кв.м. 

 
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 № 89 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на Решение № 25, взето с Протокол 
№3 от 17.12.2019 г. 

 
  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 48 
от ЗМСМА, във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 52 и чл. 53, ал. 1 и т. 10 от Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет “Марица”, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация 

 
 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 
I. Изменя и допълва Решение № 25, взето с Протокол №3 от 17.12.2019 

г. , както следва: 
       
 II. Определя броя на членовете на постоянната комисия по обществен ред 

и сигурност към Общински съвет „Марица“, включваща председател и членове 
по комисия, в която се добавя: 

       
 т.10. Постоянна комисия по обществен ред и сигурност - 7 членна. 
 
III. Определя състава на постоянната комисия по обществен ред и сигурност 

към Общински съвет Марица, както следва: 
 
III.10. Постоянна комисия по обществен ред и сигурност в състав:  
 
1. Райчо Танев -  Председател 
2. Александър Богданов -  Член 
3. Александър Иванов - Член  
4. Вили Пехливанска - Член 
5. Петър Славков - Член 
6. Иван Топалов - Член 
7. Пламен Петков - Член 
 
 
 

 



МОТИВИ: Съгласно чл. 53 от Правилника към постоянните комисии на 
общинския съвет  се добави т. 10 – Комисия по обществен ред и сигурност. Във 
връзка с това е необходимо да бъде определен броя на членовете, включващ 
председател и членове, както и състава на Постоянната комисия по обществен 
ред и сигурност. 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 № 90 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими 
възстановими разходи по проект „Спортна площадка в ОУ „Дядо Иван 
Арабаджията“  с. Царацово, общ. „Марица”. 
  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 21, ал. 2  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от Закона за 
публичните финанси и Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0052-
C01 от 08.06.2019 г с Държавен фонд „Земеделие“ за безвъзмездна финансова 
помощ. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на 

Община „Марица“ по извънбюджетната сметка за отчитане на Средствата от 
европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“, в размер на 107 065.29 лв, за 
изпълнението на проект „Спортна площадка в ОУ „Дядо Иван Арабаджията“ с. 
Царацово, общ. „Марица”, одобрен за финансиране по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г, с Административен договор № 
BG06RDNP001-7.007-0052-C01 от 08.06.2019 г.  

2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след получаване средствата от 
Управляващия орган на Безвъзмездната финансова помощ - Държавен фонд 
„Земеделие“. 

3. Възлага на Кмета на Община „Марица“  да извърши необходимите 
последващи действия по изпълнение на Решението. 
 

МОТИВИ: С цел ускоряване процеса на изпълнение на проекта, е  
целесъобразно средствата да бъдат осигурени под формата на временен безлихвен 
заем от бюджета 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  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 № 91 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Предложение от П. В. Ш. за изменение  на Общ устройствен 
план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 196-Смф 
(смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона), като 
собственик на поземлен имот № 78080.135.1 по кадастралната карта на 
с.Царацово, местност “Ганеви брести“, 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 196-Смф (смесена 
многофункционална устройствена структурна единица/зона) включващо 
поземлен имот с идентификатор № 78080.135.1-частен имот и поземлен имот с 
идентификатор № 78080.140.11-общински  път по кадастралната карта на 
с.Царацово, местност “Ганеви брести“, Община „Марица“, област Пловдив, 
съгласно приложеното предложение. 

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

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

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

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в 
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на 
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова 



извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 като при 
изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 

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

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

МОТИВИ: 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 № 92 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на  ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ТУРИЗМА В ОБЩИНА „МАРИЦА“ 2020 г. 

 
  ОСНОВАНИЕ:  чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с  чл. 11, 
ал. 1 от Закона за туризма. 

 
 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
ПРИЕМА: „ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА  
В ОБЩИНА „МАРИЦА“ 2020 г.“ 

 
 

МОТИВИ: Съгласно изискванията на чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма  
Общинският съвет приема програма за развитие на туризма на територията на 
общината в съответствие с приоритетите на общинската стратегия и съобразно 
местните туристически ресурси и потребности. 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 № 93 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Отпускане на безлихвен заем на Народно читалище 
„Светлина - 1929 г." - с.Труд. 

  ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 и т.10   и чл.21, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация. 

 
 След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Дава съгласие за предоставяне на безлихвен заем  в размер до 19 880 лв.                  

/деветнадесет хиляди осемстотин и осемдесет лева/ на Народно читалище 
„Светлина - 1929 г." - с.Труд, община Марица, за изпълнение на задълженията си 
по Договор BG06RDNP001-19.019-0014-С01/2019г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г., съфинансирана от европейския фонд за развитие на 
селските райони , по проект „МузАтелие“ –културна информационно –творческа 
стая  за съхранение, развитие и популяризиране на културното наследство и 
български занаяти в село Труд“.        
              

 1.1. Усвояване на заема – до 31.12.2020 г. 
 1.2. Срок за погасяване – веднага след окончателното плащане от  

Държавен фонд „Земеделие“, разплащателна агенция. 
  
 2. Възлага на Кмета на община Марица да организира изпълнението на 

решението, като го упълномощава, при спазване на нормативните изисквания, да 
подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в който да 
се конкретизират условията по изпълнението на настоящето Решение. 

 
 3. Възлага на Кмета на община Марица да отрази промените в приходната 

част на  бюджета по §§ 72-01 /-/ Предоставена временна финансова помощ. 
           §§ 72-01 /-/ Възстановена  временна финансова помощ 

 
 
МОТИВИ: С цел обезпечаване на изпълнението на проекта, Община  

„Марица“  предостави безлихвен заеми на читалището, като сключва договор за 
безвъзмездна финансова помощ за срок до верифициране и възстановяване на 



разходите по проекта от Държавен фонд „Земеделие“. 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 № 94 

Взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Представяне на въпросник за самооценка на системите за 
финансово управление и контрол за 2019г., както и доклада за състоянието на 
финансово управление и контрол ЕООД „Чиста Марица“. 

  ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.9 ,ал.4 от 
НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне 
на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в 
публичния сектор 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общинския съвет приема въпросник за самооценка на системите за 

финансово управление и контрол за 2019г., както и доклада за състоянието на 
финансово управление и контрол ЕООД „Чиста Марица“. 
 

МОТИВИ: Във връзка с Наредба за формата, съдържанието, сроковете, 
реда и начина за предоставяне на информация  по чл.8 ал.1от закона на 
финансовото управление и контрол в публичния сектор. 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 


