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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 266 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица” – област Пловдив за 2020 година”. 

 
  ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закон за 
общинската собственост. 

 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема предложените 

актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – 
област Пловдив за 2020 година”, както следва: 

 
I. В раздел „ІІІ. По предложения от кметове на населени  места и общинска 

администрация за започване на процедура за продажба  по чл.35 от ЗОС“: 
 
За с.Войводиново се добавя: 
ПИ № 11845.502.412  и сграда с идент. 11845.502.412.1 
 
За с.Костиево се добавя: 
ПИ 57.105     НТП Ниско застрояване (до 10 м)     -             530 кв.м.  
ПИ 57.130     НТП Ниско застрояване (до 10 м)     -             579 кв.м.  
ПИ 57.135     НТП Ниско застрояване (до 10 м)     -             635 кв.м.  
ПИ 57.136     НТП Ниско застрояване (до 10 м)     -             679 кв.м.  
 
 
За с.Маноле се добавя: 
ПИ 501.1095 НТП "Незастроен имот за жилищни нужди"     -  509 кв.м. 
 
За с.Ясно поле се добавя: 

1. ПИ № 87669.502.570,  с площ 4009 кв.м. и:  
2. Сграда 87669.502.570.1 – 234 кв.м.,  
3 Сграда 87669.502.570.2 -   74 кв.м., 



4. Сграда 87669.502.570.3  -   42 кв.м.,  
5. Сграда 87669.502.570.4  -   35 кв.м., 
6. ПИ № 87669.502.571 с площ 5089 кв.м. 

 
За с.Рогош се добавя: 
ПИ № 62858.501.4201 с площ 41619 кв.м. и: 
1. Сграда 62858.501.4201.1  - 294 кв.м.,  
2. Сграда 62858.501.4201.2  - 39 кв.м.,  
3. Сграда 62858.501.4201.3  - 136 кв.м.,  
4. Сграда 62858.501.4201.4  -  98 кв.м.,  
5. Сграда 62858.501.4201.5  -  11кв.м.,  
6. Сграда 62858.501.4201.6  -  178 кв.м.,  
7. Сграда 62858.501.4201.7  -  128 кв.м.,  
8.Сграда 62858.501.4201.8   -    77 кв.м.,  
9. Сграда 62858.501.4201.9   - 158 кв.м.,  
10. Сграда 62858.501.4201.10 - 58 кв.м.,  
11. Сграда 62858.501.4201.11 - 51 кв.м.,  
 
 
V. Прекратяване на съсобственост върху имоти между общината, 
 държавата, физически и юридически лица по чл.36 от ЗОС;  
 
с.Калековец 
387/1670 ид. ч. от ПИ № 35300.502.57 НТП Ниско застояване (до10м) 

 

МОТИВИ: С годишната програма Община „Марица” се стреми, както да 
покрие всички нормативни изисквания по управление на общинската 
собственост, така и да увеличи в значителна степен ефективността и 
прозрачността на управлението на своята 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 № 267 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Отмяна на решение № 344, взето с протокол № 13 от 
21.11.2017 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на 
строеж на Н. Й. Н., върху общински урегулиран поземлен имот № 47086.22.312 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле. 

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 №  № 344, взето с 

протокол № 13 от 21.11.2017  г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за 
учредяване право на строеж на Н. Й. Н върху общински урегулиран поземлен 
имот № 47086.22.312, с площ 500 кв.м., с трайно предназначение на територия 
„Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2008 год. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София.  

 
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по отмяната на 
горецитираното решение, съгласно изискванията на Закона за общинската 
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество. 
 
 
 
 
 
 

 



МОТИВИ:  Не са спазени условията по т. ІІ,  т. ІV и т.V от договора, като 
в посочения/определения 12-месечен срок няма одобрен инвестиционен проект 
за жилищна сграда, не са извършвани плащания, не е сключен окончателен 
договор за суперфиция, при което в изпълнение на т.VІ „Разваляне на договора“   
следва да се предприемат действия по отмяна на горепосоченото решение. Ето 
защо,  Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 268 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 224, взето с протокол № 7 от 

23.06.2020г. от Общински съвет „Марица“ във връзка с писмо вх. № 70-00-
528/30.07.2020г. от  д-р Анастасия Захариева Томова – управител на „Агада –
АИППМП“  ЕООД  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 24 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 224, взето с протокол 
№ 7 от 23.06.2020г., както следва:    

§ 1.  Изменя се т. I , както следва:  
І. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив дава съгласие да се отдаде  

под наем без провеждане на търг или конкурс на „ Агада –АИППМП “  ЕООД, 
със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров“ № 
111, ет.3, ап.51, вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с 
ЕИК 203690583, представляван от Анастасия Захариева Томова за извършване 
на здравни услуги - практика за първична помощ по медицина – следните 
самостоятелни обекти, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите 
помещения, както следва: 
 

МОТИВИ:  Допусната е техническа грешка в изписването на 
юридическото лице, извършващо здравни услуги в с. Бенковски. 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 № 269 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 66915.502.1113, частна общинска 

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

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, и 
чл. 79, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество 

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

продажба на поземлен имот с идентификатор № 66915.502.1113 по 
кадастралната карта на с.Скутаре в размер на 16 620,00 (шестнадесет хиляди 
шестстотин и двадесет) лева, без ДДС, по 15,00 лв/кв.м. без ДДС), въз основа на 
пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив,  и определя сумата от 16 620,00 
(шестнадесет хиляди шестстотин и двадесет) лева, без ДДС, по 15,00 лв/кв.м. без 
ДДС) като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз 
основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 66915.502.1113, с площ 1108 кв. м., с трайно предназначение 
на територията „Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване 
(до 10м)” по кадастралната карта на с.Скутаре, област Пловдив одобрена със 
Заповед № РД-18-36/06.03.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, номер по предходен план: УПИ VІІ-общ., кв.79 по ЗРП, одобрен със 
Заповед № ИК-392/1985 г, актуван с акт за частна общинска собственост № 
0037-14/23.01.2006 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – 
гр.Пловдив на собственика на двуетажната еднофамилна жилищна сграда К.С.Д. 
за сумата 16 620,00 (шестнадесет хиляди шестстотин и двадесет) лева, без ДДС, 
по 15,00 лв/кв.м. без ДДС).  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 66915.502.1113 е 4559,50 (четири 
хиляди петстотин петдесет и девет лева и 50 ст.) лева. 

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

  4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на 



общината да извърши всички правни и фактически действия по процедурата за 
продажба и сключи договор за покупко-продажба съобразно действащото 
законодателство. 
 

МОТИВИ: С 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  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 № 270 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 66915.502.1117, частна общинска 
собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Скутаре, област Пловдив. 
 
  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, и 
чл. 79, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество 

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

продажба на поземлен имот с идентификатор № 66915.502.1117 по 
кадастралната карта на с.Скутаре в размер на 10 530,00 (десет хиляди петстотин 
и тридесет) лева, без ДДС, по 15,00 лв/кв.м. без ДДС), въз основа на пазарна 
оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив,  и определя сумата от 10 530,00 (десет 
хиляди петстотин и тридесет) лева, без ДДС, по 15,00 лв/кв.м. без ДДС) като 
цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 66915.502.1117 с площ 702 кв. м., с трайно предназначение на 
територията „Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 
10м)” по кадастралната карта на с.Скутаре, област Пловдив одобрена със 
Заповед № РД-18-36/06.03.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, номер по предходен план: УПИ ІV-общ., кв.80 по ЗРП, одобрен със 
Заповед № ИК-392/1985 г, актуван с акт за частна общинска собственост № 
0033-14/23.01.2006 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – 
гр.Пловдив на собственика на едноетажна еднофамилна жилищна сграда З. С.П., 
за сумата 10 530,00 (десет хиляди петстотин и тридесет) лева, без ДДС, по 15,00 
лв/кв.м. без ДДС).  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 66915.502.1117 е 2888,80 (две 
хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и 80 ст.) лева. 

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

  4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на 



общината да извърши всички правни и фактически действия по процедурата за 
продажба и сключи договор за покупко-продажба съобразно действащото 
законодателство. 
 

 
МОТИВИ: С 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  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 № 271 

Взето с протокол № 8 от 27.08.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
38950.502.921 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София. 

 
 
  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 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 

№ 38950.502.921,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 4823,00 (четири хиляди осемстотин двадесет и три) лева, 
без ДДС, по 7,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя сумата от 4823,00 (четири хиляди осемстотин двадесет и три) лева, без 
ДДС, по 7,00 лв/кв.м, без ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, 
предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

   2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на № 38950.502.921 е с площ от 689 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. 
карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на 
Изп.директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 38950.501.922; ПИ 
№ 38950.501.9018; ПИ № 38950.501.920 и ПИ № 38950.59.608, номер по 
предходен план: УПИ ІХ-502.921-жил.заст. от кв.68 по действащия 
регулационен план на с.Костиево, обл.Пловдив, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 3474/19.09.2019 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив, за сумата 4823,00 (четири хиляди осемстотин 
двадесет и три) лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м, без ДДС. 

  Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.502.921 е 2835,30 (две 
хиляди осемстотин тридесет и пет лева и 30 ст.) лева. 

  3. Продажбата да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен 
търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата на имота е 
4823,00 (четири хиляди осемстотин двадесет и три) лева, без ДДС, по 7,00 
лв/кв.м, без ДДС, в съответствие с т.1 и т.2. 



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

купувача на имота по т.1 и т.2. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 1 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 272 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

38950.61.626 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Костиево, Община “Марица”- област Пловдив. 

  ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 
от ЗОС и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ 

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

№ 38950.61.626,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 4227,00 лева, (четири хиляди двеста двадесет и седем), 
по 3,00 лв/кв.м.), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 
4227,00 лева, (четири хиляди двеста двадесет и седем), по 3,00 лв/кв.м.), като 
цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 38950.61.626  с площ  1409 кв. м., с 
трайно предназначение на територията "Земеделска” и НТП „Нива“ по 
кадастрална карта на с. Костиево, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-
18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, при граници: 
ПИ № 38950.61.604; ПИ № 38950.61.629; ПИ № 38950.501.257; ПИ № 
38950.501.166; ПИ № 38950.501.900; ПИ № 38950.61.615; ПИ № 38950.61.623,  
актуван с Акт за частна общинска собственост № 2262/05.06.2014 година, за 
сумата 4227,00 лева, (четири хиляди двеста двадесет и седем), по 3,00 лв/кв.м.). 

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.61.626 е 15,90 (петнадесет 
лева и 90 ст.) лева. 

 3. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата 
на имота е 4227,00 лева, (четири хиляди двеста двадесет и седем), по 3,00 
лв/кв.м.), в съответствие с т.1. 

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



купувача на имота по т.1 и т.2. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  21 
Против  0 
Въздържали се 2 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 273 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот               
№ 47086.501.1210 – 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 № 

47086.501.1210, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 2725,00 (две хиляди седемстотин двадесет и пет) лева, 
без ДДС (по 5,00 лв/кв.м. без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя сумата от 2725,00 (две хиляди седемстотин двадесет и пет) лева, без 
ДДС (по 5,00 лв/кв.м. без ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, 
предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 47086.501.1210, с площ 545 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 
ХІ-501.1210, жил. застр. от кв. 95, при граници и съседи: ПИ № 47086.501.1209;  
ПИ № 47086.501.1236; ПИ № 47086.501.1217; ПИ № 47086.501.1216; ПИ № 
47086.501.1211, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 
3352/16.01.2019 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив, за сумата  2725,00 (две хиляди седемстотин двадесет и пет) лева, без 
ДДС (по 5,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1933,40 (хиляда деветстотин 
тридесет 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 2725,00 (две хиляди седемстотин двадесет и пет) лева, без ДДС (по 
5,00 лв/кв.м. без ДДС), в съответствие с т.1.  



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

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

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

 
 

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  21 
Против  0 
Въздържали се 2 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 274 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот               
№ 47086.501.1223 – 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 № 

47086.501.1223, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 3515 (три хиляди петстотин и петнадесет) лева, без ДДС 
(по 5,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 3515 (три хиляди петстотин и петнадесет) лева, без ДДС (по 5,00 
лв/кв.м. без ДДС), като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 47086.501.1223, с площ 703 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,  номер по 
предходен план:   УПИ ХХІV-501.1223, жил. застр. от кв. 95, при граници и 
съседи: ПИ № 47086.501.1200; ПИ № 47086.501.1224;  ПИ № 47086.501.1236; ПИ 
№ 47086.501.1222; ПИ № 47086.501.1202; ПИ № 47086.501.1201, актуван с Акт 
за частна общинска собственост  № 3357/17.01.2019 година, надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата  3515 (три хиляди петстотин и 
петнадесет) лева, без ДДС (по 5,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на имота е в размер на 2493,90 (две хиляди четиристотин 
деветдесет и три лева и 90 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 3515 (три хиляди петстотин и петнадесет) лева, без ДДС 



(по 5,00 лв/кв.м. без ДДС), в съответствие с т.1.  
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 

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

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

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  21 
Против  0 
Въздържали се 2 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 275 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

47086.22.305 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Маноле, Община “Марица”- област Пловдив. 

 
  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 

№ 47086.22.305,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 8150,00 лева, без ДДС (осем хиляди сто и петдесет лева, 
без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по 
реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 8150,00 лева, без ДДС (осем 
хиляди сто 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 № 47086.22.305, с площ 815 кв.м., трайно 
предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 10м)" 
по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Маноле, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изп.директор на АГКК-
София, изменени със Заповед № КД-14-16-1656/09.10.2013 г. на Н-ка на СГКК-
Пловдив, номер по предходен план парцел ІІІ-22.305-жилищно строителство, 
кв.95, при граници: ПИ № 47086.22.304; ПИ № 47086.22.306; ПИ № 
47086.22.307; ПИ № 47086.502.396, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 2110/22.11.2013 година, за сумата 8150,00 лева, без ДДС (осем 
хиляди сто и петдесет лева, без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), по 10,00 
лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.22.305 е 2891,20 (две хиляди 
осемстотин деветдесет и един лева и 20 ст.) лева. 

 3. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата 
на имота е 8150,00 лева, без ДДС (осем хиляди сто и петдесет лева, без ДДС), по 
10,00 лв/кв.м. без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), в съответствие с т.1. 

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



5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 
купувача на имота по т.1 и т.2. 

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

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 276 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
47086.22.307 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Маноле, Община “Марица”- област Пловдив. 

 
  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 

№ 47086.22.307,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 10 000,00 лева, без ДДС (десет хиляди 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 10 000,00 лева, без ДДС (десет хиляди 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 № 47086.22.307, с площ 1000 кв.м., трайно 
предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 10м)" 
по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Маноле, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изп.директор на АГКК-
София, изменени със Заповед № КД-14-16-1656/09.10.2013 г. на Н-ка на СГКК-
Пловдив, номер по предходен план парцел V-22.307-жилищно строителство, 
кв.95, при граници: ПИ № 47086.22.306; ПИ № 47086.22.321; ПИ № 
47086.22.308; ПИ № 47086.22.305; ПИ № 47086.502.396, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 2107/22.11.2013 година, за сумата 10 000,00 лева, без 
ДДС (десет хиляди лева, без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.22.307 е 3547,50 (три хиляди 
петстотин четиридесет и седем лева и 50 ст.) лева. 

 3. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата 
на имота е 10 000,00 лева, без ДДС (десет хиляди лева, без ДДС), по 10,00 
лв/кв.м. без ДДС), в съответствие с т.1. 

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



купувача на имота по т.1 и т.2. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

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

 
 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 277 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
47086.22.308 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Маноле, Община “Марица”- област Пловдив. 
 
  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 

№ 47086.22.308,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 10 000,00 лева, без ДДС (десет хиляди лева, без ДДС), 
по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на 
чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 10 000,00 лева, без ДДС (десет хиляди 
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 № 47086.22.308, с площ 1000 кв.м., трайно 
предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 10м)" 
по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Маноле, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изп.директор на АГКК-
София, изменени със Заповед № КД-14-16-1656/09.10.2013 г. на Н-ка на СГКК-
Пловдив, номер по предходен план парцел VІ-22.308  жил. строит. от кв.95, при 
граници: ПИ № 47086.22.321; ПИ № 47086.22.309; ПИ № 47086.22.396; ПИ № 
47086.502.307, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2112/25.11.2013 
година, за сумата 10 000,00 лева, без ДДС (десет хиляди лева, без ДДС), по 10,00 
лв/кв.м. без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.22.308 е 3547,50 (три хиляди 
петстотин четиридесет и седем лева и 50 ст.) лева. 

 3. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата 
на имота е 10 000,00 лева, без ДДС (десет хиляди лева, без ДДС), по 10,00 
лв/кв.м. без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), в съответствие с т.1. 

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



купувача на имота по т.1 и т.2. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

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

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

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 278 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

47086.22.314 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Маноле, Община “Марица”- област Пловдив. 

 
  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 № 

47086.22.314,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 5000,00 лева, без ДДС (пет хиляди лева, без ДДС), по 10,00 
лв/кв.м. без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 
от ЗОС и определя сумата от 5000,00 лева, без ДДС (пет хиляди 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 № 47086.22.314, с площ 500 кв.м., трайно 
предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 10м)" 
по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Маноле, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изп.директор на АГКК-
София, изменени със Заповед № КД-14-16-1656/09.10.2013 г. на Н-ка на СГКК-
Пловдив, номер по предходен план парцел ХІІ-22.314  жил. строит. от кв.95, при 
граници: ПИ № 47086.22.321; ПИ № 47086.22.315; ПИ № 47086.22.396; ПИ № 
47086.502.313, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2118/25.11.2013 
година, за сумата 5 000,00 лева, без ДДС (пет хиляди лева, без ДДС), по 10,00 
лв/кв.м. без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.22.314 е 1773,80 (хиляда 
седемстотин седемдесет и лева и 80 ст.) лева. 

3. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата 
на имота е 5 000,00 лева, без ДДС (пет хиляди лева, без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. 
без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), в съответствие с т.1. 

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



5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 
купувача на имота по т.1 и т.2. 

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

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 279 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

47086.22.315 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Маноле, Община “Марица”- област Пловдив. 

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 

№ 47086.22.315,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 5000,00 лева, без ДДС (пет хиляди лева, без ДДС), по 
10,00 лв/кв.м. без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, 
ал.3 от ЗОС и определя сумата от 5000,00 лева, без ДДС (пет хиляди 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 № 47086.22.315, с площ 500 кв.м., трайно 
предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 10м)" 
по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Маноле, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изп.директор на АГКК-
София, изменени със Заповед № КД-14-16-1656/09.10.2013 г. на Н-ка на СГКК-
Пловдив, номер по предходен план парцел ХІІІ-22.315  жил. строит. от кв.95, при 
граници: ПИ № 47086.22.321; ПИ № 47086.22.316; ПИ № 47086.22.396; ПИ № 
47086.502.314, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2119/25.11.2013 
година, за сумата 5 000,00 лева, без ДДС (пет хиляди лева, без ДДС), по 10,00 
лв/кв.м. без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.22.315 е 1773,80 (хиляда 
седемстотин седемдесет и лева и 80 ст.) лева. 

 3. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата 
на имота е 5 000,00 лева, без ДДС (пет хиляди лева, без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. 
без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), в съответствие с т.1. 

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



купувача на имота по т.1 и т.2. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 280 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
47086.22.318 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Маноле, Община “Марица”- област Пловдив. 

 
  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 № 

47086.22.318,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 5000,00 лева, без ДДС (пет хиляди лева, без ДДС), по 10,00 
лв/кв.м. без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 
от ЗОС и определя сумата от 5000,00 лева, без ДДС (пет хиляди 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 № 47086.22.318, с площ 500 кв.м., трайно 
предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 10м)" 
по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Маноле, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изп.директор на АГКК-
София, изменени със Заповед № КД-14-16-1656/09.10.2013 г. на Н-ка на СГКК-
Пловдив, номер по предходен план парцел ХVІ-22.318  жил. строит. от кв.95, 
при граници: ПИ № 47086.22.321; ПИ № 47086.22.396; ПИ № 47086.502.317, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 2122/25.11.2013 година, за 
сумата 5 000,00 лева, без ДДС (пет хиляди лева, без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. без 
ДДС), по 10,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.22.318 е 1773,80 (хиляда 
седемстотин седемдесет и лева и 80 ст.) лева. 

 3. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата 
на имота е 5 000,00 лева, без ДДС (пет хиляди лева, без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. 
без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), в съответствие с т.1. 

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



5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 
купувача на имота по т.1 и т.2. 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 281 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

21169.9.72 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, 
Община “Марица”- област Пловдив. 

 
  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 имота, изготвена 

от лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 
3640,00 лева, без ДДС (три хиляди шестстотин и четиридесет лева, без ДДС, по 
10,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
3640,00 лева, без ДДС (три хиляди шестстотин и четиридесет 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 № 21169.9.72  с площ  364 кв. м., с трайно 
предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване (до 
10м)" по кадастрална карта на с. Динк, област Пловдив, одобрена със Заповед № 
РД-18-16/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, номер по 
предходен план: УПИ ХІХ-9.72, жил. строителство, от кв.51, при граници и 
съседи: ПИ № 21169.9.89; ПИ № 21169.9.71 и ПИ № 21169.9.73, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 2776/05.12.2016 г., надлежно вписан в Служба 
по вписванията – гр. Пловдив за сумата 3640,00 лева, без ДДС (три хиляди 
шестстотин и четиридесет лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 720,70 (седемстотин и двадесет лева 
и 70 ст.) лева.  

3. Продажбата на поземления имот по т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 
и 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 3640,00 лева, без ДДС (три хиляди шестстотин и 
четиридесет лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), в съответствие с т.1.  

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

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



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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 282 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
21169.9.73 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, 
Община “Марица”- област Пловдив. 

 
  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 имота, изготвена от 
лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 
3640,00 лева, без ДДС (три хиляди шестстотин и четиридесет лева, без ДДС, по 
10,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
3640,00 лева, без ДДС (три хиляди шестстотин и четиридесет 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 № 21169.9.73  с площ  364 кв. м., с трайно 
предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване (до 
10м)" по кадастрална карта на с. Динк, област Пловдив, одобрена със Заповед № 
РД-18-16/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, номер по 
предходен план: УПИ ХХ-9.73, жил. строителство, от кв.51, при граници и 
съседи: ПИ № 21169.9.72; ПИ № 21169.9.71, ПИ № 21169.9.56; ПИ № 21169.9.55  
и ПИ № 21169.9.54, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
2777/05.12.2016 г., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив за 
сумата 3640,00 лева, без ДДС (три хиляди шестстотин и четиридесет лева, без 
ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС). 
Данъчна оценка на имота е в размер на 720,70 (седемстотин и двадесет лева и 70 
ст.) лева.  
3. Продажбата на поземления имот по т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 
от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 3640,00 лева, без ДДС (три хиляди шестстотин и 
четиридесет лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), в съответствие с т.1.  



4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 
купувача за гореописания поземлен имот в т.2. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване и сключване на договор за покупко-продажба, съобразно 
действащото законодателство.  
 

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 283 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

62858.501.4125  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 № 

62858.501.4125  , изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 5240,00 (пет хиляди двеста и четиридесет) 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 5240,00 (пет хиляди двеста и четиридесет) 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 № 62858.501.4125 с площ  524 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,  номер по предходен план: парцел І-501.4125, жил. застр. от кв. 77, 
при граници и съседи: ПИ № 62858.501.1212; ПИ № 62858.501.4126; ПИ № 
62858.34.41; ПИ № 62858.34.38, актуван с Акт за частна общинска собственост  
№ 3257/17.10.2018 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив, за сумата  5240,00 (пет хиляди двеста и четиридесет) лева, без ДДС (по 
10,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1858,90 (хиляда осемстотин 
петдесет и осем лева и 90 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 5240,00 (пет хиляди двеста и четиридесет) 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 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  0 
Въздържали се 2 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 284 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 

ОТНОСНО:   Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
62858.501.4126  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 № 

62858.501.4126  , изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 4930,00 (четири хиляди деветстотин и тридесет) 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 4930,00 (четири хиляди деветстотин и тридесет) 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 № 62858.501.4126 с площ  493 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,  номер по предходен план: парцел ІІ-501.4126, жил. застр. от кв. 
77, при граници и съседи: ПИ № 62858.501.1212; ПИ № 62858.501.4127; ПИ № 
62858.34.41; ПИ № 62858.3501.4125, актуван с Акт за частна общинска 
собственост  № 3258/17.10.2018 година, надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив, за сумата  4930,00 (четири хиляди деветстотин и 
тридесет) лева, без ДДС (по 10,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1748,90 (хиляда седемстотин 
четиридесет и осем лева и 90 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 4930,00 (четири хиляди деветстотин и тридесет) 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 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  0 
Въздържали се 2 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 285 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
62858.501.4152  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 № 

62858.501.4152  , изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 1792,00 (хиляда седемстотин деветдесет и два) лева, без 
ДДС (по 7,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя сумата от 1792,00 (хиляда седемстотин деветдесет и два) лева, без ДДС 
(по 7,00 лв/кв.м. без ДДС), като цена за продажба на недвижимия имот, предмет 
на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 62858.501.4152 с площ  256 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,  номер по предходен план: парцел ІІ-501.4152, жил. застр. от кв. 
80, при граници и съседи: ПИ № 62858.501.4153; ПИ № 62858.501.4154; ПИ № 
62858.501.4155; ПИ № 62858.501.4169; ПИ № 62858.501.4151, актуван с Акт за 
частна общинска собственост  № 3263/18.10.2018 година, надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата  1792,00 (хиляда седемстотин 
деветдесет и два) лева, без ДДС (по 7,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1858,90 (хиляда осемстотин 
петдесет и осем лева и 90 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 1792,00 (хиляда седемстотин деветдесет и два) лева, без 
ДДС (по 7,00 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 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  0 
Въздържали се 2 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 286 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 

ОТНОСНО:  Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 62858.25.87 – публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК. 

 
  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

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

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

- Поземлен имот № 62858.25.87 с обща площ от 8.189 дка, с трайно 
предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Пасище“ 
в местността „НАЗЪР ПАРА“, при граници и съседи: ПИ № 62858.27.263; 
62858.25.261 и 62858.25.86  - публична общинска собственост по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, актуван с акт за общинска собственост № 3709 от 31.07.2020 
г. 

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на имота 
по т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 
г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 
кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството. 

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. І. да 



започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост.  
 

МОТИВИ: С цел ефективното и ефикасно използване по предназначение е 
необходимо да се промени начина на трайно ползване на ПИ № 62858.25.87, за 
да може след извършване на съответните техники за рекултивация да се използва 
за други земеделски нужди. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 287 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот № 62858.26.80 – публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК. 

 
  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи.  

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

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

- Поземлен имот № 62858.26.80 с обща площ от 5.767 дка, с трайно 
предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Пасище“ 
в местността „ЧАКЪЛА“, при граници и съседи: ПИ № 62858.27.277; 
62858.26.81; 62858.26.235 и 62858.25.234 - публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за общинска собственост № 
3708 от 31.07.2020 г. 

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на имота 
по т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 
г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 
кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството. 

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. І. да 



започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост.  
 

МОТИВИ: С цел ефективното и ефикасно използване по предназначение 
е необходимо да се промени начина на трайно ползване на ПИ  № 62858.26.80, 
за да може след извършване на съответните техники за рекултивация да се 
използва за други земеделски нужди. Ето защо, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 288 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 62858.27.65 – публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК. 

 
  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

 

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

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

- Поземлен имот № 62858.27.65 с обща площ от 24.116 дка, с трайно 
предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Пасище“ 
в местността „ЮРТА“, при граници и съседи: ПИ № 62858.27.270; 62858.27.47; 
62858.27.271;  62858.27.272;  62858.27.274   и 62858.27.263  - публична общинска 
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, 
Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за общинска 
собственост № 3707 от 31.07.2020 г. 

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на имота 
по т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 
г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 
кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството. 

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. І. да 
започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 



общинската собственост. 
 

МОТИВИ: С цел ефективното и ефикасно използване по предназначение 
е необходимо да се промени начина на трайно ползване на ПИ  № 62858.27.65, 
за да може след извършване на съответните техники за рекултивация да се 
използва за други земеделски нужди. Ето защо, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 289 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 62858.501.4201 – публична общинска собственост 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община „Марица” 
- област Пловдив. 

 
  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост във вр. с чл. 1, чл. 14, ал. 4, чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба 
№ РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри. 

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

начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се промени 
от „За обект комплекс за образование” в „За друг обществен обект, комплекс“  
на общински поземлен имот, както следва:   

- Поземлен имот с идентификатор № 62858.501.4201 - публична общинска 
собственост, с площ от 41 619 кв.м., трайно предназначение на територията 
„Урбанизирана“, НТП  „За обект комплекс за образование”, предишен 
идентификатор -  62858.501.28, номер по предходен план: част от 501.28, 
квартал: 3, парцел: част от I – училище, при съседи: 62858.501.1019, 
62858.501.879, 62858.501.19, 62858.501.253, 62858.501.254, 62858.501.657, 
62858.501.1023, 62858.501.4202, 62858.501.1252, 62858.501.1018, 62858.501.1004 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община „Марица” 
- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за публична общинска 
собственост № 3713/17.08.2020 г. 

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на имота 
по т. І. по реда на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за 
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 
кадастралните регистри. 



ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. І. да 
започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост. 

 
 

МОТИВИ: В деловодството на Община „Марица”– област Пловдив е 
постъпило писмо с вх. № 04-06-29/25.09.2019 год. от Министерството на 
образованието и науката, относно положително становище по чл. 305, ал. 2, т. 2 
от Закона за предучилищното и училищното образование, тъй като Общината 
няма образователна потребност от имота на старото училище в с. Рогош, с което 
се дава писмено съгласие за допускане на устройствена процедура за промяна 
предназначението на имота. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 290 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна 
общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 62858.501.4201 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община „Марица” - 
област Пловдив 

 
  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: 
 
I. Общински съвет „Марица” – област Пловдив обявява за частна общинска 
собственост следните поземлени имоти: 

 
1. Поземлен имот с идентификатор № 62858.501.4201- публична общинска 
собственост, с площ от 41 619 кв.м., трайно предназначение на територията 
„Урбанизирана“, НТП - „За обект комплекс за образование”, предишен 
идентификатор - 62858.501.28, номер по предходен план: част от 501.28, квартал: 
3, парцел: част от I – училище, при съседи: 62858.501.1019, 62858.501.879, 
62858.501.19, 62858.501.253, 62858.501.254, 62858.501.657, 62858.501.1023, 
62858.501.4202, 62858.501.1252, 62858.501.1018, 62858.501.1004 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК;  
2. Сграда с идентификатор № 62858.501.4201.1, публична общинска собственост, 
функц. предн. „Друг вид сграда за обитаване“, брой етажи 3, застроена площ 294 
кв. м. по КККР на с. Рогош; 
3. Сграда с идентификатор № 62858.501.4201.2, публична общинска собственост, 
функц. предн. „Друг вид сграда за обитаване“, брой етажи 1, застроена площ 39 
кв. м. по КККР на с. Рогош; 
4. Сграда с идентификатор № 62858.501.4201.3, публична общинска собственост, 
функц. предн. „Друг вид сграда за обитаване“, брой етажи 1, застроена площ 136 
кв. м. по КККР на с. Рогош; 
5. Сграда с идентификатор № 62858.501.4201.4, публична общинска собственост, 
функц. предн. „Друг вид сграда за обитаване“, брой етажи 1, застроена площ 98 
кв. м. по КККР на с. Рогош; 



6. Сграда с идентификатор № 62858.501.4201.5, публична общинска собственост, 
функц. предн. „Друг вид сграда за обитаване“, брой етажи 1, застроена площ 11 
кв. м. по КККР на с. Рогош; 
7. Сграда с идентификатор № 62858.501.4201.6, публична общинска собственост, 
функц. предн. „Друг вид сграда за обитаване“, брой етажи 1, застроена площ 178 
кв. м. по КККР на с. Рогош; 
8. Сграда с идентификатор № 62858.501.4201.7, публична общинска собственост, 
функц. предн. „Друг вид сграда за обитаване“, брой етажи 1, застроена площ 128 
кв. м. по КККР на с. Рогош; 
9. Сграда с идентификатор № 62858.501.4201.8, публична общинска собственост, 
функц. предн. „Друг вид сграда за обитаване“, брой етажи 1, застроена площ 77 
кв. м. по КККР на с. Рогош; 
10. Сграда с идентификатор № 62858.501.4201.9, публична общинска 
собственост, функц. предн. „Друг вид сграда за обитаване“, брой етажи 1, 
застроена площ 158 кв. м. по КККР на с. Рогош; 
11. Сграда с идентификатор № 62858.501.4201.10, публична общинска 
собственост, функц. предн. „Друг вид сграда за обитаване“, брой етажи 2, 
застроена площ 59 кв. м. по КККР на с. Рогош; 
12. Сграда с идентификатор № 62858.501.4201.11, публична общинска 
собственост, функц. предн. „Друг вид сграда за обитаване“, брой етажи 1, 
застроена площ 51 кв. м. по КККР на с. Рогош; 
 
Имотите са актувани с акт за публична общинска собственост № 3713/17.08.2020 
год. 
 
II. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на горното решение, както и на решението за 
промяна начина на трайно ползване от „За обект комплекс за образование” в „За 
друг обществен обект, комплекс“ на поземлен имот с идентификатор № 
62858.501.4201- публична общинска собственост, с площ от 41 619 кв.м., трайно 
предназначение на територията „Урбанизирана“, НТП - „За обект комплекс за 
образование”, предишен идентификатор - 62858.501.28, номер по предходен 
план: част от 501.28, квартал: 3, парцел: част от I – училище, при съседи: 
62858.501.1019, 62858.501.879, 62858.501.19, 62858.501.253, 62858.501.254, 
62858.501.657, 62858.501.1023, 62858.501.4202, 62858.501.1252, 62858.501.1018, 
62858.501.1004 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, 
Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с акт за публична 
общинска собственост № 3713/17.08.2020 г. и след отразяване на промяната 
начина на трайно ползване на гореописаните имоти по реда на Наредба № РД-
02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, да се извърши процедура по 
промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост 
на описаните в т. І общински поземлени имоти, като на основание с чл.6, ал.1 от 



Закона за общинската собственост за имотите 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  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 291 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран 
поземлен имот № 11845.502.922 по КК на с. Войводиново в полза на лица с 
установени жилищни нужди. 

  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 49а, ал. 1 от ЗОС и 
чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 

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

размер на 25,00  /двадесет и пет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване на жилищна 
сграда в ПИ № 11845.502.922 по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив, въз основа на пазарна 
оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на       
Н. Р. Х. да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж 
върху поземлен имот с идентификатор № 11845.502.922 с площ 741 кв. м., с 
трайно предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „За друг вид застрояване” по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София,  съответстващ 
УПИ ХХІ-502.922-жил.строит., кв.21, съгласно Заповед №  РД-09-
1380/01.11.2018 год. на кмета на Община "Марица", с отреждане за нискоетажно 
жилищно застрояване, с административен адрес с. Войводиново, ул. "Никола 
Вапцаров" № 2а, при граници на имота: ПИ № 11845.502.923; ПИ № 
11845.502.921; ПИ № 11845.502.52, ПИ № 11845.502.1030,  ПИ № 11845.502.702 
и ПИ № 11845.502.811 за построяване на жилищна сграда, съгласно 
предвижданията на застроителния план на с. Войводиново, Община „Марица”, 
област Пловдив. 

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



 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия по 
учредяване на гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на Закона 
за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 

 
 

МОТИВИ:  Заявителят не се легитимира като собственик на недвижими 
имоти на територията на страната и  живее с родителите си в семейната им 
къща. Предвид социалното им положение е налице обоснована нужда от 
решаване на жилищния проблем на лицето. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  20 
Против  0 
Въздържали се 2 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 292 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот – публична 
общинска собственост  в с. Войводиново, община „Марица“ на Сдружение 
„Футболен клуб Вихър “ – с. Войводиново 

  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1 т.8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.103, ал.1, т.1 от Закона за 
физическото възпитание и спорта и чл.8 от Наредба за условията и реда на 
използването на спортни обекти, собственост на Община „Марица“. 

 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” дава съгласие да бъде предоставен за 

безвъзмездно ползване  на  Сдружение „Футболен клуб Вихър“- с. Войводиново, 
със седалище и адрес на управление: с. Войводиново 4135, ул. „Десислава“ № 
16, Община“Марица“ – област Пловдив вписано в Търговския регистър при 
Агенция по вписванията с ЕИК 160061133,  представлявано от Николай Георгиев 
Георгиев, с цел да се използват за тренировъчна и състезателна дейност следните 
общински имоти: 

  Поземлен имот  с идентификатор № 11845.502.215 с площ 15882 кв.м.,  
трайно предназначение „Урбанизирана територия “ НТП „Стадион“ и сграда 
построена в имота: 

Сграда с идентификатор № 11845.502.215.1, Спортна сграда, база,  
застроена площ 86кв.м., бр. етажи 2 по кадастралната карта и кадастралните 
карти  на с. Войводиново, област Пловдив,  одобрени със Заповед № РД -18-
99/12.11.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, при граници и 
съседи на поземления имот: 11845.502.674, 11845.502.1128, 11845.502.1129, 
11845.502.714, 11845.502.710 

За описаните по-горе общински поземлени имоти в с. Войводиново е 
съставен Акт за публична общинска собственост № 1651/06.12.2011 г., надлежно 
вписан в Служба по вписванията.  

 
ІІ. Гореописаните имоти се предоставят за безвъзмездно ползване, с цел да 

се използват за тренировъчна и състезателна дейност на Сдружение „Футболен 
клуб Вихър“- с. Войводиново  за срок от 3 /три/ години. 

 



 IІI. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” да предприеме всички действия по сключване на договор за 
предоставяне правото на ползване  на имота, съгласно разпоредбите на чл.11, 
ал.4  от Наредба за условията и реда на използването на спортни обекти, 
собственост на Община „Марица“. 
 

МОТИВИ: С цел използването на обекти - общинска собственост от 
спортните клубове за тренировъчна и състезателна дейност, общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 293 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот – публична 
общинска собственост  в с. Маноле, община „Марица“ на Сдружение „Футболен 
клуб Марица 2003“ – с. Маноле 

  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1 т.8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.103, ал.1, т.1 от Закона за 
физическото възпитание и спорта и чл.8 от Наредба за условията и реда на 
използването на спортни обекти, собственост на Община „Марица“. 

 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” дава съгласие да бъде предоставен за 

безвъзмездно ползване  на  Сдружение „Футболен клуб Марица 2003“ - с. 
Маноле, със седалище и адрес на управление: с. Маноле 4137, ул. „36-та“ № 1, 
Община“Марица“ – област Пловдив вписано в Търговския регистър при Агенция 
по вписванията с ЕИК 115827804,  представлявано от Желязко Христозов Раков, 
с цел да се използват за тренировъчна и състезателна дейност следните 
общински имоти: 

  Поземлен имот  с идентификатор № 47086.502.157 с площ 29889 кв.м.,  
трайно предназначение „Урбанизирана територия “ НТП „Спортно игрище“ и 
сграда построена в имота: 

Сграда с идентификатор № 47086.502.157.1, Спортна сграда, база,  
застроена площ 174кв.м., бр. етажи 1 по кадастралната карта и кадастралните 
карти  на с. Маноле, област Пловдив,  одобрени със Заповед № РД -18-
37/08.05.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, при граници и 
съседи на поземления имот: 47086.502.285, 47086.502.162, 47086.502.380, 
47086.502.156,  47086.502.389,  47086.502.355. 

За описаните по-горе общински поземлени имоти в с. Маноле е съставен 
Акт за публична общинска собственост № 1653/06.12.2011 г., надлежно вписан в 
Служба по вписванията.  

 
ІІ. Гореописаните имоти се предоставят за безвъзмездно ползване, с цел да 

се използват за тренировъчна и състезателна дейност на Сдружение „Футболен 
клуб Марица 2003“   за срок от 3 /три/ години. 

 
 IІI. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 



Община „Марица” да предприеме всички действия по сключване на договор за 
предоставяне правото на ползване  на имота, съгласно разпоредбите на чл.11, 
ал.4  от Наредба за условията и реда на използването на спортни обекти, 
собственост на Община „Марица“. 

 
МОТИВИ:    С цел използването на обекти - общинска собственост от 

спортните клубове за тренировъчна и състезателна дейност, общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 294 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот – публична 
общинска собственост  в с. Ясно поле, община „Марица“ на Сдружение 
„Футболен клуб Марица – Ясно поле“ 

  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.103, ал.1, т.1 от Закона за 
физическото възпитание и спорта и чл.8 от Наредба за условията и реда на 
използването на спортни обекти, собственост на Община „Марица“ 

 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
I. Да се сключи предварителен договор за безвъзмездно ползване на 

недвижим имот, а именно: 
 
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР 
за предварителен договор за безвъзмездно ползване на недвижим имот 
 
Днес, ___.___.2020 г. в гр. Пловдив,  
на основание чл.11, ал.4  от Наредба за условията и реда на използването на 

спортни обекти, собственост на Община „Марица“ във връзка с чл.103, ал.1, т.1 и 
от чл.9, ал.1, т.1 от Закона за физическото възпитание и спорта, между  

 
             ОБЩИНА „МАРИЦА” - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, със седалище и адрес 

на управление гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57А, ид. № BG 000472182, 
представлявана от ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ - Кмет на община „Марица“ 
и АНДРИАНА ГОСПОДИНОВА ШОПОВА – началник отдел ФСД на общината 
от една страна, наричана за краткост УЧРЕДИТЕЛ,  

             и  
СДРУЖЕНИЕ „ФУТБОЛЕН КЛУБ МАРИЦА – ЯСНО ПОЛЕ“, със  

седалище и адрес на управление с. Ясно поле, ул. „1-ва“ № 18, Община“Марица“ 
– област Пловдив, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с 
ЕИК 176380150, представлявано от Недялко Иванов Стоилов, от друга страна, 
наричан за краткост ПОЛЗВАТЕЛ, се сключи НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР при 
следните условия: 

І. ОБЩИНА „МАРИЦА” - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, в срока по пункт ІІ и при 
условията на настоящия договор се задължава да учреди на СДРУЖЕНИЕ 



„ФУТБОЛЕН КЛУБ МАРИЦА- ЯСНО ПОЛЕ“, следното безвъзмездно вещно 
право върху недвижим имот – публична общинска собственост, съставляващо: 

ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ на общински поземлен имот с идентификатор 
87669.502.196 с площ 33830 кв.м.,  трайно предназначение „Урбанизирана 
територия“ НТП „Стадион“ и сграда построена в имота с идентификатор № 
87669.502.196.1, с предназначение „Спортна сграда, база“,  застроена площ 76 
кв.м.,  бр. етажи 1 по кадастралната карта и кадастралните карти  на с. Ясно 
поле, област Пловдив,   одобрени със Заповед № РД -18-63/19.10.2007г. на 
Изпълнителния директор на АГКК – София, при граници и съседи на 
поземления имот: 87669.502.528, 87669.14.50, 87669.14.27, 87669.14.58, 
87669.9.31, 87669.9.24, 87669.9.25, 87669.9.26, 87669.9.30, 87669.9.32, 
87669.502.509, 87669.502.513 за развитие на тренировъчната и състезателната 
дейност. 

 
ІІ.. СДРУЖЕНИЕ „ФУТБОЛЕН КЛУБ МАРИЦА- ЯСНО ПОЛЕ“ се 

задължава да извърши регистрация съгласно чл.9, ал.1, т.1 от Закона за 
физическото възпитание и спорта в срок от два месеца от подписване на 
договора. 

ІІ.. ОБЩИНА „МАРИЦА“ се задължава да сключи окончателен договор в 
срок до един месеца след вписване в публичния регистър по чл.9, ал.1, т.1 от 
Закона за физическото възпитание и спорта на СДРУЖЕНИЕ „ФУТБОЛЕН 
КЛУБ МАРИЦА- ЯСНО ПОЛЕ“. 

ІІІ. В случай, че условията по пункт ІІ от настоящия договор не бъдат 
изпълнени в уговорените срокове и СДРУЖЕНИЕ „ФУТБОЛЕН КЛУБ 
МАРИЦА- ЯСНО ПОЛЕ“  не уведоми Община „Марица“, че е извършило 
регистрация, настоящия договор се счита за прекратен и футболния клуб не 
може да черпи от него права и да иска сключване на окончателен договор.  

ІV. Настоящия договор е предварителен по смисъла на чл.19 от ЗЗД, като 
всяка от страните може да поиска сключване на окончателен договор при 
изпълнение на всички горепосочени условия.  

 
ЗА ОБЩИНА „МАРИЦА”                               ЗА СДРУЖЕНИЕ 

„ФУТБОЛЕН КЛУБ            
                                                                                МАРИЦА – ЯСНО ПОЛЕ“  

  
     
………………………….                                           ………………………. 
ДИМИТЪР ИВАНОВ                                            НЕДЯЛКО СТОИЛОВ 
Кмет на община „Марица“                                                  
 
………………………….                                                        
АНДРИАНА ШОПОВА                                                                                            
Началник отдел ФСД                                                  
 



ІІ. Поземлен имот с идентификатор 87669.502.196 с площ 33830 кв.м.,  
трайно предназначение „Урбанизирана територия“ НТП „Стадион“ и сграда 
построена в имота с идентификатор № 87669.502.196.1, с предназначение 
„Спортна сграда, база“,  застроена площ 76 кв.м.,  бр. етажи 1 по кадастралната 
карта и кадастралните карти  на с. Ясно поле, област Пловдив,   одобрени със 
Заповед № РД -18-63/19.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, 
при граници и съседи на поземления имот: 87669.502.528, 87669.14.50, 
87669.14.27, 87669.14.58, 87669.9.31, 87669.9.24, 87669.9.25, 87669.9.26, 
87669.9.30, 87669.9.32, 87669.502.509, 87669.502.513 се предоставя за 
безвъзмездно ползване на Сдружение „Футболен клуб Марица – Ясно поле“ за 
срок от 3 /три/ години при изпълнение на условията по предварителния договор. 

III. Възлага на кмета на общината да сключи предварителен договор при 
условията на настоящото решение. 

ІV. След вписване на Сдружение „Футболен клуб Марица – Ясно поле“ в 
регистър по чл.9, ал.1, т.1 от Закона за физическото възпитание и спорта, 
Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” да предприеме всички действия по сключване на окончателен договор 
за предоставяне безвъзмездно право на ползване  на имота, съгласно 
разпоредбите на чл.11, ал.4  от Наредба за условията и реда на използването на 
спортни обекти, собственост на Община „Марица“. 
 
 

МОТИВИ: С цел използването на обекти - общинска собственост от 
спортните клубове за тренировъчна и състезателна дейност, общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 295 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Одобряване  на проект за изменение на Общ устройствен 
план на община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 409-Соп 
/смесена обслужващо-производствена устройствена зона/ с ПИ№11845.43.4  и 
разрешение за изработване на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ), 
ПУП – План за улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за 
елементите на техническата инфраструктура за  ПИ№11845.43.4 в местност 
„Турланките“ по кадастрална карта на с.Войводиново, област Пловдив 
представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

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

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 
1.Одобрява проект за изменение на Общ устройствен план на община 

„Марица“ касаещо разширение на структурна единица 409-Соп /смесена 
обслужващо-производствена устройствена зона/ с ПИ№11845.43.4 в  местността 
„Турланките“ по кадастрална карта на с.Войводиново, обл.Пловдив. 

2.Одобрява планово-техническото задание и  дава разрешение за 
изработване на проект за ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – 
План за улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) на елементите 
на техническата инфраструктура за поземлен имот № 11845.43.4  в местността 
”Турланките” по кадастралната карта на с.Войводиново, община „Марица” за 
изграждане на обект: „Склад за съхранение на селскостопански и промишлени 
стоки, съоръжения и механизация” при следните изисквания: 

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

        -проектът да бъде изготвен от правоспособни проектанти и да  отговаря 
на  показателите на Общия устройствен план за  зона Соп:Н<12; Пзаст.<60%, 
Кинт.<1,2, Поз. >30%,  да се спазят изискванията на  Наредба № 8/2001г. за 
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове ;. 

      - проектите  да се съгласува със съответните администрации, 
специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл. 



128, ал. 6 от ЗУТ; 
        -с  план- схемите за мрежите и съоръженията на техническата 

инфраструктура да се определят  сервитутните им ивици и  трасировъчни данни; 
        -новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м; 
 
       -проектът за ПУП-ПРЗ да бъде представен в цифров /на СD/ и графичен 

вид в три екземпляра: оригинал на недеформируема прозрачна основа и два броя 
цветни копия в  М=1:1000 или М=1:2000 с показани площи и координатен 
регистър на граничните точки на имотите съгласно чл.5 ал.4 от Наредба №8 на 
МРРБ; 

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

 Определя срок на валидност на предварителното съгласие-две години 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

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

МОТИВИ: С цел осъществяване на инвестиционно намерение за 
изграждане на обект: „Склад за съхранение на склад за съхранение на 
селскостопански и промишлени стоки, съоръжения и механизация“. Ето защо, 
общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 296 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване  на проект за изменение на Общ устройствен 
план на община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 649-Смф 
/смесена-многофункционална устройствена зона/ с ПИ№35300.16.124 и част от 
ПИ№35300.16.64, ПИ№35300.2.151 и ПИ№35300.2.102  и разрешение за 
изработване на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за 
улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за елементите на 
техническата инфраструктура за  ПИ№35300.16.124 в местност „Свети Атанас“ 
по кадастрална карта на с.Калековец, област Пловдив представляващ земеделска 
земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на 
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

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

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1.Одобрява проект за изменение на Общ устройствен план на община 

„Марица“ касаещо разширение на структурна единица 649-Смф /смесена-
многофункционална устройствена зона/ с ПИ№35300.16.124 и част от 
ПИ№35300.16.64, ПИ№35300.2.151 и ПИ№35300.2.102  в местността 
„Св.Атанас“ по кадастрална карта на с.Калековец, обл.Пловдив. 

2.Одобрява планово-техническото задание и  дава разрешение за 
изработване на проект за ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – 
План за улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) на елементите 
на техническата инфраструктура за поземлен имот № 35300.16.124 в местността 
”Св.Атанас” по кадастралната карта на с.Калековец, община „Марица” за 
изграждане на обект: „Производствени, складови и обществено обслужващи 
дейности” при следните изисквания: 

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

        -проектът да бъде изготвен от правоспособни проектанти и да  отговаря 
на  показателите на Общия устройствен план за  зона Смф: Пзаст.<50%, 
Кинт.<1,0, Поз. >40%,  да се спазят изискванията на  Наредба № 8/2001г. за 
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове ;. 

      - проектите  да се съгласува със съответните администрации, 
специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл. 



128, ал. 6 от ЗУТ; 
        -с  план- схемите за мрежите и съоръженията на техническата 

инфраструктура да се определят  сервитутните им ивици и  трасировъчни данни; 
        -новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м; 
 
       -проектът за ПУП-ПРЗ да бъде представен в цифров /на СD/ и графичен 

вид в три екземпляра: оригинал на недеформируема прозрачна основа и два броя 
цветни копия в  М=1:1000 или М=1:2000 с показани площи и координатен 
регистър на граничните точки на имотите съгласно чл.5 ал.4 от Наредба №8 на 
МРРБ; 

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

             Определя срок на валидност на предварителното съгласие-две 
години 

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

МОТИВИ: С цел осъществяване на инвестиционно намерение за 
изграждане на обект: „Производствени, складови и обществено обслужващи 
дейности”. Ето защо, общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 297 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Одобряване  на проект за изменение на Общ устройствен 
план на община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 622-Жм 
/жилищна устройствена зона/ с  ПИ№47086.36.143, ПИ№47086.36.144 и част от 
ПИ№47086.34.95, ПИ№47086.35.101, ПИ№47086.102.1, ПИ№47086.26.101, 
ПИ№47086.26.55, ПИ№47086.26.54 и разрешение за изработване на ПУП - План 
за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР) и 
ПУП – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура за  
поземлен имот № 47086.36.207 по кадастрална карта на с.Маноле, местност 
„Турски гробища“, област Пловдив представляващ земеделска земя за процедура 
по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

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

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 
1.Одобрява проект за изменение на Общ устройствен план на община 

„Марица“ касаещо разширение на структурна единица 622-Жм /жилищна 
устройствена зона/ с ПИ№47086.36.143, ПИ№47086.36.144 и част от 
ПИ№47086.34.95, ПИ№47086.35.101, ПИ№47086.102.1, ПИ№47086.26.101, 
ПИ№47086.26.55, ПИ№47086.26.54 в местността „Турски гробища“ по 
кадастрална карта на с.Маноле, обл.Пловдив. 

2.Одобрява планово-техническото задание и  дава разрешение за 
изработване на проект за ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – 
План за улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) на елементите 
на техническата инфраструктура за поземлен имот № 47086.36.207 в местността 
”Турски гробища ” по кадастралната карта на с.Маноле, община „Марица” за 
изграждане на обект: „Жилищно строителство” при следните изисквания: 

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

        -проектът да бъде изготвен от правоспособни проектанти и да  отговаря 
на  показателите на Общия устройствен план за  зона Жм: Пзаст.<45%, 
Кинт.<0,9, Поз. >45%,  да се спазят изискванията на  Наредба № 8/2001г. за 
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове ;. 



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

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

        -новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м; 
 
       -проектът за ПУП-ПРЗ да бъде представен в цифров /на СD/ и графичен 

вид в три екземпляра: оригинал на недеформируема прозрачна основа и два броя 
цветни копия в  М=1:1000 или М=1:2000 с показани площи и координатен 
регистър на граничните точки на имотите съгласно чл.5 ал.4 от Наредба №8 на 
МРРБ; 

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

             Определя срок на валидност на предварителното съгласие-две 
години 

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

МОТИВИ:  Във връзка с възникнали жилищни нужди, общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 298 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Одобряване  на проект за изменение на Общ устройствен 
план на община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 262-Смф 
/смесена-многофункционална устройствена зона/ с ПИ№73242.43.66 и част от 
ПИ№73242.43.74 и разрешение за изработване на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен 
план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура за  ПИ№73242.43.66 в 
местност „Висината“ по кадастрална карта на с.Труд, област Пловдив 
представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 
 

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

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1.Одобрява проект за изменение на Общ устройствен план на община 

„Марица“ касаещо разширение на структурна единица 262-Смф /смесена-
многофункционална устройствена зона/ с ПИ№73242.43.66 и част от 
ПИ№73242.43.74 в местността „Висината“ по кадастрална карта на с.Труд, 
обл.Пловдив. 

2.Одобрява планово-техническото задание и  дава разрешение за 
изработване на проект за ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – 
План за улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) на елементите 
на техническата инфраструктура за поземлен имот № 73242.43.66 в местността 
”Висината” по кадастралната карта на с.Труд, община „Марица” за изграждане 
на обект: „Производствени, складови и обществено обслужващи дейности” при 
следните изисквания: 

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

        -проектът да бъде изготвен от правоспособни проектанти и да  отговаря 
на  показателите на Общия устройствен план за  зона Смф:Н< 12; Пзаст.<50%, 
Кинт.<1,0, Поз. >40%,  да се спазят изискванията на  Наредба № 8/2001г. за 
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове ;. 



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

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

        -новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м; 
 
       -проектът за ПУП-ПРЗ да бъде представен в цифров /на СD/ и графичен 

вид в три екземпляра: оригинал на недеформируема прозрачна основа и два броя 
цветни копия в  М=1:1000 или М=1:2000 с показани площи и координатен 
регистър на граничните точки на имотите съгласно чл.5 ал.4 от Наредба №8 на 
МРРБ; 

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

Определя срок на валидност на предварителното съгласие-две години 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

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

МОТИВИ: С цел осъществяване на инвестиционно намерение за 
изграждане на обект: „Производствени, складови и обществено обслужващи 
дейности”. Ето защо, общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 299 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от „ТЕД-ИНВЕСТ“ ЕООД за издаване на 
разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване 
(ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 78080.105.8 в м. ”Голяма 
сърджалийка” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, 
Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска 
земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот 
за изграждане на цех за производство на пружини. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2от ЗМСМА, в съответствие с 
чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за 
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи  

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 

ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор № 78080.105.8 в м. ”Голяма сърджалийка” по кадастралната 
карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за  
складово-производствени дейности 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост)                                                               
Поземлeн имот с идентификатор № 78080.105.8 в м. ”Голяма сърджалийка” по 
кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 
191-Псп с нетни устройствени показатели Пз<60%, Кинт – 1,2,  Поз>30% и 
височина  на застрояване до 10 м. 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на елементите 
на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във връзка с 
провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.  
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 1 от 
ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба 
№8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и Наредба 
№7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с 
теренните дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП 
на Община „Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила 



и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП, 
по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на 
чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на 
държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в 
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на 
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова 
извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 като при 
изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ при спазване на следните 
изисквания. 
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива. 
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при необходимост 
и със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, 
съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План за 
регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление поставено на 
определените за това места в сградата на общината и се публикуват на интернет 
страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл. 124б, ал. 2 от 
ЗУТ. 
 

МОТИВИ: С цел осъществяване на инвестиционно намерение, общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 300 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Предложение от „ИДЕА МАРКЕТИНГ БЪЛГАРИЯ“ ООД за 
изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение 
на структурна единица 526-Жм (жилищна устройствена структурна 
единица/зона), като собственик на поземлен имот 62858.19.57 по кадастралната 
карта на с.Рогош, местност “Кераните“, 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 526-Жм (жилищна устройствена 
структурна единица/зона), включващо поземлен имот с идентификатор 
62858.19.57 по кадастралната карта на с.Рогош, местност “Кераните“, Община 
„Марица“, област Пловдив, съгласно приложеното предложение. 

Възлага на възложителя „ИДЕА МАРКЕТИНГ БЪЛГАРИЯ“ ООД да 
извърши последващи действия по изменение на ОУП, съгласно ЗУТ и 
одобрените към ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия. 

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

Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. 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  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 301 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от кмета на с.Скутаре за даване на съгласие за 
изготвяне на проект изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХІV-озеленяване и 
обществено обслужващи дейности в кв.46 по действащия кадастрален и 
регулационен план на с.Скутаре, идентичен с поземлен имот с идентификатор 
66915.502.1106 по кадастралната карта на с.Скутаре, одобрена със  заповед № 
РД-18-36/06.03.2008год. на Изпълнителния директор на АГКК и образуване на 
три нови урегулирани поземлени имота. 
 

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

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Дава съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата 

на УПИ ХІV-озеленяване и обществено обслужващи дейности в кв.46 по 
действащия кадастрален и регулационен план на с.Скутаре и е собственост на 
община „Марица“ – публична общинска собственост като се образуват три нови  
урегулирани поземлени имота, съгласно приложената скица-предложение. 

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

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

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

 
 



МОТИВИ: Поради невъзможност за поддържане площите за озеленяване и 
ООД и във връзка с необходимост от парцели за жилищно строителство. Ето 
защо, общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 302 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от „С.Р.Касъклиев“ ЕООД за изменение на 
Общ устройствен план на община „Марица” касаещо разширение на структурна 
единица 129- Псп (Складово-производствена устройствена зона) с 
ПИ№03839.33.10-нива и част от ПИ№03839.33.24 и ПИ№03839.33.23 в местност 
„Пръднев кладенец“ по кадастралната карта на с.Бенковски, 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 129-Псп (Складово- 
производствена устройствена зона) по кадастралната карта на с.Бенковски, 
местност “Пръднев кладенец“, община „Марица“, област Пловдив с поземлен 
имот №03839.33.10 и част от ПИ№03839.33.24 и ПИ№03839.33.23 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  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 303 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от Х. Д. Д. за изменение на Общ устройствен 
план на община „Марица” касаещо разширение на структурна единица с.Граф 
Игнатиево с устройствена зона Жм с част от поземлен имот №17806.42.1-нива в 
масив 42, местност „Попски герен“ по кадастралната карта на с.Граф Игнатиево, 
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 с.Граф Игнатиево с 
устройствена зона Жм с част от поземлен имот №17806.42.1 в масив 42, 
местност „Попски герен“ по кадастралната карта на с.Граф Игнатиево, 
община „Марица“, област Пловдив съгласно приложеното предложение. 

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

 Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и 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  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 304 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от „Ен Джи Пи - Груп“ ЕООД за изменение  на 
Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна 
единица 178-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна 
единица/зона), като собственик на поземлен имот 78080.86.8 по кадастралната 
карта на с.Царацово, местност “Две могили“, 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 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 178-Смф (смесена 
многофункционална устройствена структурна единица/зона), включващо 
поземлен имот с идентификатор 78080.86.8 и част от поземлен имот с 
идентификатор 78080.84.297- полски път публична общинска собственост по 
кадастралната карта на с.Царацово, местност “Две могили“, Община „Марица“, 
област Пловдив, съгласно приложеното предложение. 

Възлага на възложителя „Ен Джи Пи - Груп“ ЕООД 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  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 305 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от „АДЛЕР ИН“ ЕООД за изменение  на Общ 
устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна 
единица 247-Соп (смесена обслужващо-производствена устройствена структурна 
единица/зона), като собственик на поземлен имот 69874.65.14 по кадастралната 
карта на с.Строево, местност “Граждански път“, 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 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 247-Соп (смесена обслужващо-
производствена устройствена структурна единица/зона), включващо поземлени 
имоти с идентификатор 69874.65.14-частен имот и част от поземлени имоти с 
идентификатори 69874.64.19 и 69874.142.4-полски пътища публична общинска 
собственост по кадастралната карта на с.Строево, местност “Гражданки път“, 
Община „Марица“, област Пловдив, съгласно приложеното предложение. 

Възлага на възложителя „АДЛЕР ИН“ ЕООД 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  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 306 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с 
идентификатори  от 11845.16.33 до 16845.16.50, частна общинска собственост, 
за които са отредени урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство 
в местност ”Када пара” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община 
„Марица”, Пловдивска област, с отреждане на един урегулиран поземлен 
имот за гробищен парк. 

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

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

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

ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ), в обхвата на поземлени имоти с 
идентификатори 11845.16.33 до 16845.16.50, частна общинска собственост, за 
които са отредени урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство, 
местност ”Када пара” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община 
„Марица”, Пловдивска област, с отреждане за   

„Гробищен парк“                                                                                                                    
Поземлени имоти с идентификатори 11845.16.33 до 16845.16.50, частна 

общинска собственост, за които са отредени урегулирани поземлени имоти за 
жилищно строителство, местност ”Када пара” по кадастралната карта на 
с.Войводиново, попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 428-Смф (смесена многофункционална устройствена зона).  

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, след Решение на комисията по 
чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка и трасета при спазване на 
следните изисквания: 

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

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

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

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

Новообразувания поземлен имот с отреждане за гробищен парк, да промени 
характера на собственост от частна общинска собственост в публична общинска 
собственост.  

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: Изграждането на гробищния парк се налага, поради 
нарасналите нужди на населението от нови погребални места. Ето защо, 
общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 307 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от М. Г. Д. за изменение  на Общ устройствен 
план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 503-Жм 
(жилищна устройствена структурна единица/зона), като собственик на поземлен 
имот с идентификатор 73122.16.36 по кадастралната карта на с.Трилистник, 
местност “Динк Орман“, Община „Марица“, област Пловдив, във връзка с 
процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски 
нужди за жилищно строителство. 

 
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 503-Жм (жилищна устройствена 
структурна единица/зона), като се включат поземлени имоти с идентификатор 
73122.16.36 – частен имот и части от поземлени имоти с идентификатори 
73122.16.31, 73122.16.76 и 73122.16.70 - общински полски пътища по 
кадастралната карта на с.Трилистник, местност “Динк Орман“, Община 
„Марица“, област Пловдив. 

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

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. 

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

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



 
 

МОТИВИ: Във връзка с процедура по промяна предназначението на 
земеделската земя за неземеделски нужди за жилищно строителство. Ето защо, 
общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 308 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
ОТНОСНО: Утвърждаване на паралелки под норматив, слята паралелка и 

осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 
определените по стандарти за съответната дейност в неспециализираните училища 
на територията на Община  „Марица“ за учебната 2020/2021 година. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2  от ЗМСМА, във връзка с чл.68 
и чл.69 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование и чл. 124, ал. 2 от ЗПФ. 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
1. Общински съвет „Марица” утвърждава списък на паралелките под норматив и 
слята паралелка в неспециализираните училища на територията на община 
„Марица” за учебната 2020/2021г., съгласно приложения списък в Приложение 1 
2. Общински съвет „Марица” разрешава осигуряването на допълнителни средства 
за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за 
съответната дейност за паралелките под норматив и слята паралелка в 
неспециализираните училища на територията на община „Марица” за учебната 
2020/2021г., съгласно приложения списък в Приложение 2. 
3. Средствата извън определените по стандарти за съответната дейност  за 
паралелките под норматив и слята паралелка в неспециализираните училищата на 
територията на Община „Марица” за учебната 2020/2021г. за периода м. Януари-м. 
Август  2021 г. да бъдат планирани в бюджет 2021г. 
4. Актуализира бюджета на Община „Марица” за 2020 г., съгласно Приложение 3 

МОТИВИ: Предложението е продиктувано от демографските особености на 
общината – паралелката за съответния клас е единствена в съответното населено 
място. Сливането на паралелки би довело до влошаване на качеството на учебния 
процес и до отлив на ученици. Ето защо, общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 309 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община „Марица“ в полза 
на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор 
№BG06RDNP001-19.032-0005-C01 от 29.01.2020 г. за предоставяне  на 
безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2014 -2020 г за Проект „ Изграждане на Физкултурен салон в 
Основно училище „Граф Игнатиев“ с. Граф Игнатиево, сключен между Община 
„Марица“ и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 

ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 10, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка Договор 
№BG06RDNP001-19.032-0005-C01 от 29.01.2020 г. за предоставяне  на 
безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 
"Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г.за  Проект „ Изграждане на Физкултурен салон 
в Основно училище „Граф Игнатиев“ с. Граф Игнатиево, сключен между ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция и Община „Марица. 

След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Упълномощава  Кмета  на  Община „Марица“  Димитър Иванов Иванов да  
подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване 
в полза на ДФ „Земеделие” , в размер на 84 732.68 лв. (Осемдесет и четири 
хиляди седемстотин тридесет и два лева и 68 ст.).  за обезпечаване на 100 % от 
заявения размер на авансово плащане по Договор №BG06RDNP001-19.032-0005-
C01 от 29.01.2020 г. за предоставяне  на безвъзмездна финансова помощ по 
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие“ на мярка 19 "Водено от общностите местно 
развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 
г.за  Проект „ Изграждане на Физкултурен салон в Основно училище „Граф 
Игнатиев“ с. Граф Игнатиево, сключен между ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция и Община „Марица. 

 
2. Упълномощава  Кмета  на  Община „Марица“  Димитър Иванов Иванов да  
подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване 
в полза на ДФ „Земеделие” , в размер 16 946,53 лв (Шестнадесет хиляди 



деветстотин четиридесет и шест лева и 53 ст.).  за обезпечаване на 100 % от ДДС 
по авансово плащане по Договор №BG06RDNP001-19.032-0005-C01 от 
29.01.2020 г. за предоставяне  на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 
19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 
местно развитие“ на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.за  Проект „ 
Изграждане на Физкултурен салон в Основно училище „Граф Игнатиев“ с. Граф 
Игнатиево, сключен между ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община 
„Марица. 

 
3. Възлага на Кмета на Община „Марица“ да подготви необходимите документи 
за получаване на авансовото плащане по Договор №BG06RDNP001-19.032-0005-
C01 от 29.01.2020 г. за предоставяне  на безвъзмездна финансова помощ по 
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие“ на мярка 19 "Водено от общностите местно 
развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 
г.за  Проект „ Изграждане на Физкултурен салон в Основно училище „Граф 
Игнатиев“ с. Граф Игнатиево, сключен между ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция и Община „Марица и да ги представи пред ДФ „Земеделие“.. 
 

МОТИВИ: За подаване на заявка за авансово плащане по договора е 
необходимо представяне на обезпечение – запис на заповед, издадена от Община 
„Марица“ в полза на ДФЗ – РА в размер на 100% от стойността на авансовото 
плащане и решение на Общински съвет за одобряване на Запис на заповед. Ето 
защо, общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 310 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
ОТНОСНО: Отпускане на безлихвен заем на Народно читалище „Пробуда 

- 1927 г." - с. Калековец. 
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 19 620 лв.              
/деветнадесет хиляди шестстотин и двадесет лева/ на Народно читалище 
„Пробуда - 1927 г." - с. Калековец, община Марица, за изпълнение на 
задълженията си по Договор BG06RDNP001-19.09-0011-C01/15.07.2020г. 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 
„#свързаникорениихора#connectingroodsandpeople“.      
1.1. Усвояване на заема – съгласно графика за изпълнение на дейностите по 
проекта. 
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. 
 

МОТИВИ:  С цел обезпечаване на изпълнението на проекта, като общината 
сключи 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 № 311 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Отпускане на безлихвен заем на Народно читалище 
„Виделина - 1928 г." - с. Войводиново. 

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 19 252 лв.               
/деветнадесет хиляди двеста петдесет и два лева/ на Народно читалище 
„Виделина - 1928 г." - с. Войводиново, община Марица, за изпълнение на 
задълженията си по Договор BG06RDNP001-19.019-0008-C01/08.07.2020 г. 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 „В света на народните инструменти – 
традиции и бъдеще“.          
             

1.1.Усвояване на заема – съгласно графика за изпълнение на дейностите по 
проекта. 

 1.2. Срок за погасяване – веднага след окончателното плащане от  
Държавен фонд „Земеделие“, разплащателна агенция. 
 
2. Дава съгласие за предоставяне на безлихвен заем  в размер до 19 996 лв.               
/деветнадесет хиляди деветстотин деведесет и шест лева/ на Народно читалище 
„Виделина - 1928 г." - с. Войводиново, община Марица, за изпълнение на 
задълженията си по Договор BG06RDNP001-19.019-0010-C01/08.07.2020 г. 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 „Създаване на филм за историята на с. 
Войводиново, филм за читалище „Виделина“ и прилежащите колективи минали 
и сегашни. Връзка между стари и млади. Създаване на фото-изложба на стари 
архивни снимки, както и настоящи. Прожектиране на хората от селото и гостите 
на селото във вечер на киното в с. Войводиново“.     
  
 2.1. Усвояване на заема – съгласно графика за изпълнение на дейностите 
по проекта. 



 2.2. Срок за погасяване – веднага след окончателното плащане от  
Държавен фонд „Земеделие“, разплащателна агенция. 
 
 3. Възлага на Кмета на община Марица да организира изпълнението на 
решението, като го упълномощава, при спазване на нормативните изисквания, да 
подпише договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в който 
да се конкретизират условията по изпълнението на настоящето Решение. 
 

МОТИВИ: С цел обезпечаване на изпълнението на проекта, като общината 
сключи 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 № 312 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО:  Предложение за актуализация на бюджета на община 
„Марица” за 2020 г. 
 

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

 
След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Актуализира   бюджета   на Община „Марица”  за  2020 г., както следва: 
 
                  / лева / 

№ 
по 
ред 

§§ 
№ д-

ст 
Източник на финансиране, обекти, 

наименование на разхода 
Всичко  
/лева/ 

В т. ч.  

с-но с-но 
дър
ж. дофин. местни  

ЕБК ЕБК д-ти д-ти д-ти  

1 2 3 4  5 6 7 8  

   Р А З Х О Д И 0  
+ 

51060 - 51060  

1 52-01 311 Придобиване на компютри и хардуер - 1850  - 1850  

2 52-01 389 Придобиване на компютри и хардуер + 1850  + 1850  

3 52-06 322 
Изграждане на спортна площадка - 
инженеринг 

+ 
21060  

+ 
21060

4 52-06 714 
Изграждане на спортни площадки - 
инженеринг - 21060  - 21060

5 54-00 745 Придобиване на земя -25 000  -25 000

6 52-02 898 Придобиване на сграда в с. Калековец 
+25 
000  

+25 
000

7 52-03 322 Изграждане на ограда в ОУ с. Труд 
+30 
000  

+30 
000

8 52-06 604 Изграждане на улично осветление -30 000  -30 000
 
 

МОТИВИ:  Промените са по разходната част на бюджета, без да се изменя 
общия му размер и са  свързани с: 



- необходимостта от закупуване на компютърна техника за 
дейността на счетоводството на поделение Образование 

- компенсирани промени между обекти в капиталовите разходи 

- необходимостта от закупуване на сграда в с. Калековец  
- изграждане на ограда в училището в с. Труд 

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 № 313 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община 
„Марица” за 2020 г. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.3 от Закона за 
публичните финанси.  

След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

 
Актуализира бюджета на Община”Марица” за  2020 г., както следва : 

 
                            / лева /  

№ 
§§   

ЕБК 
Д-ст 
ЕБК 

Наименование на 
обекта от КР 

източник на финансиране 
цел.субсидия за КР от  РБ  

източник на финансиране 
собствени средства 

1 2 3 4 
Било 

5 
Става 

6 
Разлика 
7=6-5 

Било 
8 

Става 
9 

Разлика 
10=8-9 

      ВСИЧКО 155 643 155 643 0
 

312 357 312 357 0

1 52-06 626 

Проектиране на 
пречиствателна 
станция, колектор и 
етап от канализация 
с.Войводиново, в т.ч 
.стр.надзор-
ПРЕХОДЕН 

80 000 0 -80 000 0 80 000 +80 000

2 52-06 714 
Инженеринг на спортна 
зала с.Рогош 15 643 0 -15 643 12 357 28 000 +15 643

3 52-06 832 

Проект и строителство 
за благоустрояване на 
остров в пътно 
кръстовище на път ІІ-
64 Карлово-Баня-Труд-
Пловдив при км.48 и 
път ІІІ-606- Голям 
Чардак-Малък Чардак-
Строево-Труд-Пловдив, 
в т.ч. 2000лв. Стр. 
надзор 

60 000 0
-60 000

0 
 

60 000
+60 000



4 52-06 322 
Изграждане на спортна 
площадка, в т.ч. 1000 
лв. стр.надзор 

0 55 643 +55 643 121 060 65 417 -55 643

5 52-06 714 

Изграждане на спортни 
площадки - 
инженеринг, в т.ч. 
2000лв стр.надзор 

0 100 000 +100 000 178 940 78 940 -100 000

 
 

МОТИВИ: След направения анализ на изпълнението на бюджета в частта 
на капиталовите разходи, финансирани с целеви трансфери от централния 
бюджет и с цел тяхното усвояване е необходимо да се извършат вътрешни 
компенсирани промени между обектите. 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 № 314 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
 

ОТНОСНО: ДОПУСКАНЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА 

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН/ПУП/-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ/ПРЗ/ НА 

ЧАСТ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ/УПИ/ ХХІ-502.1711-ЗЕЛЕНИНА В КВ.8 ПО 

ПЛАНА НА С.СКУТАРЕ,ОБЩИНА МАРИЦА. 

ОСНОВАНИЕ: ЧЛ.21, АЛ.1, Т.11 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.134, 
АЛ.2,T.6 ОТ ЗУТ. 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Допуска изработването на ПУП-ПРЗ на част от УПИ ХХІ-502.1711-Зеленина в 
кв.8 /ПИ№66915.502.1711/ по плана на с.Скутаре,община Марица. 
 
2. С образуването на новите УПИ за жилищно застрояване променя 
собствеността от публична в частна общинска собственост. 

 
 

МОТИВИ:  Мероприятията по озеленяване на имота не са осъществени. 
Няма изградени паркове,градини,площадки за игри и културни дейности, както и 
мемориални обекти/паметници или паметни плочи/.С промяна на 
предназначението на част от зеленината не се нарушават нормативите за 
озеленените площи в населеното място.В имота няма дълготрайни декоративни 
дървета и дървета с историческо значение.  Ето защо, общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 315 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част 

от комплексен проект  на трасе на Довеждащ колектор до Пречиствателна 
станция за отпадъчни води с.Маноле  и с.Манолско Конаре за 3500 ЕЖ“ в УПИ 
035073-пречиствателна станция за отпадъчни води, масив 35, землище с.Маноле, 
Община Марица, Област Пловдив, по следата на вариант единствен, нанесен 
върху приложения проект на ПУП-ПП. 
 

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

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

проект  на трасе на „Довеждащ колектор“ до „Пречиствателна станция за 
отпадъчни води с.Маноле  и с.Манолско конаре за 3500 ЕЖ“ в УПИ 035073-
пречиствателна станция за отпадъчни води, масив 35, землище с.Маноле, 
Община Марица, Област Пловдив“, по следата на вариант единствен, нанесен 
върху приложения проект на ПУП-ПП.. 

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

МОТИВИ: Проектът предвижда изграждане на колектор с гофрирани 
(вълнообразни) HD-РЕ тръби Ф400, който ще отвежда отпадъчните водни 
количества до площадката на ПСОВ Маноле. Точката на заустване се запазва, 
като същата ще се ползва за отливане на преливащото дъждовно водно 
количество от дъждопреливника по време на дъжд. 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 № 316 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
ОТНОСНО: Съгласуване на схеми за временно поставяне на рекламно-

информационни елементи в имоти публична общинска собственост: в част от 
ПИ с идентификатор №73242.501.1806, по КК на с. Труд – кръгово кръстовище 
между о.т.85, о.т.83, о.т.81 и о.т.79, по ПУП-ПУР на с. Труд и в УПИ XII - парк, 
кв.26, по плана на с. Рогош /ПИ с идентификатор №62858.501.1003, по КК на с. 
Рогош/, във връзка с Европейски земеделски фонд за развитие на селските 
райони: Европа инвестира в селските райони, Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, във връзка с чл.57 от Закона за устройство на 
територията и Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и 
ползване на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на 
територията на Община „Марица“ 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
Общински съвет „Марица” съгласува схемите за временно поставяне 

рекламно-информационни елементи в имоти публична общинска собственост: в 
част от ПИ с идентификатор №73242.501.1806, по КК на с. Труд – кръгово 
кръстовище между о.т.85, о.т.83, о.т.81 и о.т.79, по ПУП-ПУР на с. Труд и в УПИ 
XII - парк, кв.26, по плана на с. Рогош /ПИ с идентификатор №62858.501.1003, 
по КК на с. Рогош/. 

МОТИВИ: Във връзка с проект: „Реконструкция и рехабилитация на 
уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на 
Община "Марица" с главна цел: Подобряване на условията на живот и достъп до 
безопасна транспортна инфраструктура. 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 № 317 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 
ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схеми за поставяне на самостоятелен 

поставяем обект „Беседка“ в имоти публична общинска собственост: ПИ с 
идентификатор №47086.501.1065 по КК на с. Маноле, ПИ с идентификатор 
№17806.501.1253 по КК на с. Граф Игнатиево, УПИ II - парк, поликлиника, 
кметство, от кв.36 по плана на с. Труд /ПИ 73242.501.785, по КК на с. Труд/ и УПИ 
501.1212 – културен дом, търговия и зеленина, от кв.28 по плана на с. Бенковски, 
във връзка с докладни записки на кметовете на с. Маноле, с. Граф Игнатиево, с. 
Труд и с. Бенковски /вх. №10-00-585/27.07.2020г., вх. №10-00-573/17.07.2020г., вх. 
№10-00-576/20.07.2020г. и изх. №10-01-275/10.08.2020г./ 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.56 от Закона за устройство на 
територията и чл.5, ал.2 от Наредба за реда и условията за поставяне на 
преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията 
на Община „Марица“ 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

Общински съвет „Марица” приема и одобрява схемите за поставяне на 
самостоятелен поставяем обект „Беседка“ в имоти публична общинска собственост: 
ПИ с идентификатор №47086.501.1065 по КК на с. Маноле, ПИ с идентификатор 
№17806.501.1253 по КК на с. Граф Игнатиево, УПИ II - парк, поликлиника, 
кметство, от кв.36, по плана на с. Труд /ПИ 73242.501.785, по КК на с. Труд/ и УПИ 
501.1212 – културен дом, търговия и зеленина, от кв.28, по плана на с. Бенковски. 

МОТИВИ:  В селата: Маноле, Граф Игнатиево, Труд и Бенковски парковете и 
зелените площи се посещават от много жители за отдих. В тази връзка, възниква 
необходимостта от осигуряване на беседки. Такова е и желанието на местното 
население. 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 № 318 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 

 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с 
проектен идентификатор  03839.501.1285 с площ 19 кв.м., включен в УПИ ХV-
619,  в кв.57 

 

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

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив: 
І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в 

частна общинска собственост на поземлен имот с проектен идентификатор   
03839.501.1285 с площ 19 кв.м., трайно предназначение на територията 
"Урбанизирана", НТП "Ниско застрояване (до 10 м)" по кадастрална карта и 
кадастрални регистри на с.Бенковски, област Пловдив, одобрени със Заповед № 
РД-18-81/05.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София,  включен в УПИ ХV-
619,  в кв.57 по действащия кадастрален и регулационен план, одобрен със 
Заповед № ИК-1003/31.07.1987 г. и план за улична регулация, одобрен с Решение 
№ 22, взето с протокол № 4/18.12.2003 г. на ОбС "Марица" на с.Бенковски, 
област Пловдив. 

І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по т. І.1. 
общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 1 и 2 
от Закона за общинската собственост.  

 
 
 



 

МОТИВИ: Необходимо е да се започне процедура по промяна характера на 
собствеността от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост на имота. 

 

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 № 319 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 

 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Н А Р Е Д Б А за 
определяне размера на местните данъци на територията на община „Марица” 
Приета с решение № 25, протокол № 2 от 18.02.2008 г. Изменена с решение № 
63, протокол № 3 от 13.03.2008 г. Изменена с решение № 3, протокол № 1 от 
31.01.2011 г. Изменена с решение № 323, протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
Изменена с решение № 449, протокол № 14 от 29.12.2016 г Изменена с решение 
№ 1, протокол № 1 от 09.01.2019 г Изменена с решение № 8, протокол № 2 от 
30.01.2019 г Изменена с решение № 183, протокол № 8 от 22.04.2019 г 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 3, чл. 15, 
ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 
АПК,чл.1,ал.2 от Закона за местни данъци и такси.   

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

 І.  Приема Наредба за изменение на Н А Р Е Д Б А за определяне 
размера на местните данъци на територията на община „Марица” Приета с 
решение № 25, протокол № 2 от 18.02.2008 г. Изменена с решение № 63, 
протокол № 3 от 13.03.2008 г. Изменена с решение № 3, протокол № 1 от 
31.01.2011 г. Изменена с решение № 323, протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
Изменена с решение № 449, протокол № 14 от 29.12.2016 г Изменена с решение 
№ 1, протокол № 1 от 09.01.2019 г Изменена с решение № 8, протокол № 2 от 
30.01.2019 г Изменена с решение № 183, протокол № 8 от 22.04.2019 г: 

§ 1. Чл.40, ал.1 се изменя така:“Размерът на данъка се определя от 
служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на 
пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните 
работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.“ 
        § 2. Чл.41,ал.2 се изменя така:“ Данъка за ремаркета на леки и товарни 
автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т в 
размер, както следва:“ 

§ 3. Чл.47се изменя така:  „Данъкът се внася в приход на бюджета на 



общината ако постоянния адрес, съответно седалището на собственика са на 
територията на община Марица, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ  ако 
превозното средство има регистрация на територията на общината.“ 
       § 4. Чл.52,ал.1,т.4 се изменя така: „Лицата, които използват работно място 
за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна 
дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4 от ЗМДТ, заплащат 50 на сто 
от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се 
ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н е приложено копие от 
удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната 
регионална занаятчийска камара.“  
       § 5. Чл.58,ал. 4 се отменя; 
       § 6. Чл.58,ал. 5 се отменя; 
 

Преходни и заключителни разпоредби 

        § 7. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне 
размера на местните данъци на територията на община Марица приета с решение 
№ 319 на Общински съвет – Марица, влиза в сила в 3 – дневен срок от нейното 
разгласяване на територията на общината, чрез публикуване на официалния сайт 
на Община Марица. 
       II. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Марица. 
 

МОТИВИ: Актуализиране и прецизиране на някои текстове в нормативната 
уредба, във връзка с прилагането на измененията на Закона за местни данъци и 
такси, с оглед новите характеристики и начини, съобразени с европейските 
директиви при определяне и ясно формиране на данъците на физически и 
юридически лица на територията на Община Марица и съобразяване на 
протестираните от Окръжна прокуратура –Пловдив разпоредби от Наредбата с 
разпоредбите на ЗМДТ ,като нормативен акт от по-висок ранг. 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 № 320 

Взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. 

 
 
 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ. 

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

След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ в размер 
на 1 000 лева /хиляда лева/ на  М. М. И. от с. Радиново. 

МОТИВИ: Предоставени са необходимите документи и са спазени 
определените изисквания. 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 


