
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 № 321 
Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община “Марица”. 

  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.76, ал.3, чл.77 и чл. 
79 от АПК  и чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 9 от ЗМДТ.  
 

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Приема  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община “Марица”, както следва: 
 

Н А Р Е Д Б А 
 

за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община “Марица” 

             
§ 1. В Приложение № 5.2 към чл. 46, ал. 1, т. 2 „Такси за административни 

услуги по производства за настаняване под наем, продажби, замени или 
учредяване на вещни права върху общински имоти предоставяни на територията 
на Община "Марица" се променя т. 4, както следва: 

 
№ по 
ред 

Вид услуга Мярка Размер 
/лева/ 
Срок за 

извър. на 
услугата 

4.  Издаване на удостоверение относно 
собствеността на недвижими имоти (дали 
имотът е общинска собственост или не е 
общинска собственост) 

1 брой  10.00  15 дни  

 
§ 2. В Приложение № 5.2 към чл. 46, ал. 1, т. 2 „Такси за административни 

услуги по производства за настаняване под наем, продажби, замени или 
учредяване на вещни права върху общински имоти предоставяни на територията 
на Община "Марица" отпадат т. 10 и  т. 11, както следва: 

 
№ по 
ред 

Вид услуга Мярка Размер 
/лева/ 
Срок за 

извър. на 
услугата 

10.  Удостоверение по чл. 100, ал. 1 от ППЗДС 
 

1 брой  30.00  15 дни 



11.  Удостоверение за регистрация на 
тютюнопроизводител с вписана квота за 
производство на тютюн 

 

1 брой  50.00  30 дни 

 
§ 3. В Приложение № 7.1 към чл. 57, ал. 1, т. 2  „Цени на административни 

услуги по граждански състояние и други услуги, предоставяни на територията на 
Община "Марица", б. Б „За други услуги“ на Приложението отпада т. 4, както 
следва: 

 
№ по 
ред 

Вид услуга Мярка Размер 
/лева/ 

Срок за 
извър. на 
услугата 

4.  За издаване на удостоверение за липса на 
финансови задължения към общината  

 

1 брой  10.00   

 
§ 4. Наредбата е приета с Решение № 321, взето с Протокол № 10 от 

24.09.2020 г. на Общински съвет „Марица”.  
 
МОТИВИ: Във връзка с измененията в законовите разпоредби, наличието 

на непълни текстове на административните услуги в наредбата и 
произтичащата от това необходимост от отпадане и/или промяна в 
наименованията на някои местни такси и цени на услуги в приложенията към 
Наредбата. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 322 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 

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

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.76, ал.3, чл. 77 и чл. 
79 от АПК и чл. 28 от Закона за  нормативните актове. 

 
 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, 

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

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

разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” 
§ 1. Чл. 89, ал. 3, т. 9 се изменя, както следва: 
9. На приобретателя се издава виза за проучване и проектиране на жилищна 

сграда. В срок от 6 месеца от подписване на предварителния договор по чл. 89, 
ал. 3, т. 8 приобретателят внася до Главния архитект на Община „Марица“ 
проект за изграждане на жилищна сграда. При неспазване на 6-месечния срок за 
внасяне до Главния архитект на Община „Марица“ проект за изграждане на 
жилищна сграда, общинска администрация внася на сесия предложение за 
отмяна на решението за учредяване право на строеж. 

§ 2. Чл. 89, ал. 3, т. 14 се изменя, както следва: 
14. Подписването на окончателен договор за учредяване право на строеж се 

извършва от кмета на общината не по-късно от 18 месеца от датата на сключване 
на предварителния договор.  

§ 3. Чл. 89, ал. 3, т. 15 се изменя, както следва: 
15. При неспазване на 18-месечния срок за подписване на окончателния 

договор общинска администрация внася на сесия предложение за отмяна на 
решението за учредяване право на строеж. 

§ 4. Чл. 128 се изменя, както следва: 
Чл. 128. (1) Продажбата на дървесина в земеделски земи, собственост на 

общината, и в други общински имоти, които не представляват гора по смисъла 
на Закона за горите, при условията и по реда на Закона за опазване на 
селскостопанското имущество, във връзка с прилагането на чл. 211, ал. 4 от 
Закона за горите и чл. 131б от Правилника за прилагане на Закона за горите се 
извършва след решение на общинския съвет по един от следните начини: 

1. на стояща дървесина на корен; 
2. на добита дървесина. 
(2) Ползването на недървесни горски продукти в земеделски земи, 

собственост на общината, и в други общински имоти, които не представляват 



гора по смисъла на Закона за горите, при условията и по реда на Закона за 
опазване на селскостопанското имущество, във връзка с прилагането на чл. 211, 
ал. 4 от Закона за горите и чл. 131б от Правилника за прилагане на Закона за 
горите, когато представлява стопанска дейност, се извършва и се осъществява по 
един от следните начини: 

 1. чрез възлагане на добива и продажбата на продуктите в сурово и/или 
преработено състояние след решение на общинския съвет и сключване на 
договор за срок не по-дълъг от 10 години; 

 2. чрез предоставяне под наем на определени територии след решение на 
общинския съвет и сключване на договор за срок не по-дълъг от 10 години; 

 3. чрез издаване на позволително за ползване на недървесни горски 
продукти за съответната календарна година по реда на Наредбата за реда за 
управление на горските територии - общинска собственост на Община 
„Марица”. 

(3) Начинът и конкретните количества за продажба на дървесината от 
имотите по ал. 1 и ал. 2, се определят с решение на общинския съвет. 

(4) Началните цени при провеждане на процедури за продажба на дървесина 
и недървесни горски продукти от имотите по ал. 1 и ал. 2, се определят въз 
основа на един или няколко от следните анализи:  

1. на разходите за добив и тенденциите за изменението им; 
2. на условията, утежняващи или облекчаващи усвояването на съответния 

обект;  
3. на разходи за транспортиране на дървесината до мястото на продажба; 
4. сравнителен анализ на цените при продажба на дървесина и недървесни 

горски продукти от други собственици на земеделски земи, които не 
представляват гора по смисъла на Закона за горите, при условията и по реда на 
Закона за опазване на селскостопанското имущество, във връзка с прилагането 
на чл. 211, ал. 4 от Закона за горите и чл. 131б от Правилника за прилагане на 
Закона за горите, както и на цените за аналогични продажби в държави от 
региона; 

5. на тенденциите за изменение на пазарните условия. 
(5) Когато процедурата по ал. 1 и ал. 2 е прекратена поради липса на 

подадени оферти, продавачът може да намали началната цена на дървесината 
при следващата процедура с до 10 на сто. 

§ 5. В чл. 129 се създава ал. 2, както следва: 
 (2) Обемът на дървесината – предмет на продажба в обособен обект, не 

може да надвишава: 
 1.) 20 хиляди кубични метра – при продажба на стояща дървесина на корен; 
 2.) 50 хиляди кубични метра – при продажба на добита дървесина от 

асортиментите технологична дървесина и дърва; 
 3.) 5 хиляди кубични метра – при продажба на добита дървесина от 

останалите асортименти дървесина. 
§ 6. В чл. 129 се създава ал. 3, както следва: 
(3) Дървесината, добита в земеделски земи, собственост на общината, и в 



други общински имоти, които не представляват гора по смисъла на Закона за 
горите, при условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското 
имущество: 

1.) Преди транспортиране се маркира с марка - собственост на общината, на 
чиято територия е извършен добивът. Марката се изработва по образец, утвърден 
от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. Маркирането 
се извършва от длъжностно лице, определено от кмета на общината. 

2.) Транспортира се придружена с превозен билет или с писмено 
удостоверение, издадено от длъжностно лице, определено от кмета на общината. 
За всяко транспортно средство се издава отделен превозен билет или 
удостоверение, което съдържа всички реквизити на превозния билет.  

§ 7. Отменя се ал. 3 на чл. 130. 
§ 8. Чл. 131 се изменя, както следва: 
Чл. 131. Процедурите по продажбата на дървесина и ползването на 

недървесни горски продукти в земеделски земи, собственост на общината, и в 
други общински имоти, които не представляват гора по смисъла на Закона за 
горите, след влизане в сила на решението на общинския съвет по чл. 128, ал. 1 и 
ал. 2, т. 1 и т. 2 се провеждат съгласно нормативната уредба в Наредбата за реда 
за управление на горските територии - общинска собственост на Община 
„Марица”. 

§ 9. Чл. 132 се изменя, както следва: 
Чл. 132. (1) Възложител за земеделски земи, собственост на общината, и 

други общински имоти, които не представляват гора по смисъла на Закона за 
горите, при условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското 
имущество, във връзка с прилагането на чл. 211, ал. 4 от Закона за горите и чл. 
131б от Правилника за прилагане на Закона за горите, когато представлява 
стопанска дейност- общинска собственост, са кметът на общината или 
оправомощено от него длъжностно лице. 

(2) В случаите, когато общината е сключила договор по реда на чл. 181, ал. 
1, т. 2 и 3 ЗГ, възложителят за изпълнение на дейностите се определя с договора. 

§ 10. Чл. 133 се изменя, както следва: 
 Чл. 133. В земеделските земи, собственост на общината, и в други 

общински имоти, които не представляват гора по смисъла на Закона за горите - 
общинска собственост след решение на общинския съвет се възлагат следните 
дейности: 

 1. добив на дървесина; 
 2. добива и продажбата на недървесни горски продукти в сурово и/или 

преработено състояние; 
 3. товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина и на недървесни 

горски продукти; 
 4. събиране и добив на семена и други репродуктивни материали от горски 

дървесни и храстови видове; 
 5. производство на посадъчен материал в горските разсадници, определяни 

върху земеделски земи и други общински имоти, които не представляват гора по 



смисъла на Закона за горите - общинска собственост; 
6. почистване на площи за залесяване върху земеделски земи и други 

общински имоти, които не представляват гора по смисъла на Закона за горите - 
общинска собственост;  

 7. подготовка на почвата за залесяване върху земеделски земи и други 
общински имоти, които не представляват гора по смисъла на Закона за горите - 
общинска собственост;  

 8. подпомагане на естественото възобновяване върху земеделски земи и 
други общински имоти, които не представляват гора по смисъла на Закона за 
горите - общинска собственост;  

 9. залесяване и попълване на горски култури върху земеделски земи и 
други общински имоти, които не представляват гора по смисъла на Закона за 
горите - общинска собственост;  

 10. отглеждане на горски култури върху земеделски земи и други общински 
имоти, които не представляват гора по смисъла на Закона за горите - общинска 
собственост;   

 11. отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив върху 
земеделски земи и други общински имоти, които не представляват гора по 
смисъла на Закона за горите - общинска собственост;  

 12. ограждане на горски култури и възобновителни участъци върху 
земеделски земи и други общински имоти, които не представляват гора по 
смисъла на Закона за горите - общинска собственост; 

 13. поливане и торене на горски култури върху земеделски земи и 
урбанизирани територии - собственост на общината;  

 14. кастрене на стоящи дървета върху земеделски земи и други общински 
имоти, които не представляват гора по смисъла на Закона за горите - общинска 
собственост;  

 15. маркиране на насаждения и дървета за сеч върху земеделски земи и 
други общински имоти, които не представляват гора по смисъла на Закона за 
горите - общинска собственост. 

§ 11. Чл. 134 се изменя, както следва: 
Чл. 134. Процедурите за възлагане изпълнението на дейности в земеделски 

земи, собственост на общината, и в други общински имоти, които не 
представляват гора по смисъла на Закона за горите, след влизане в сила на 
решението на общинския съвет по чл. 133, се провеждат съгласно нормативната 
уредба в Наредбата за реда за управление на горските територии - общинска 
собственост на Община „Марица”. 

§ 12. Чл. 120, ал. 4 се изменя, както следва: 
(4) Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се определя 

размерът на плащането, като началната тръжна или конкурсна цена е одобрена с 
решение на общинския съвет. Кметът на общината издава заповед, с която 
обявява спечелилия участник, както и срок за сключване на договор за наем или 
аренда  

§ 13. Отменят се чл.135-чл. 139 Т. 



§ 14. Създава се нова ал. 3 в чл. 161. 
(3) За земите от общинския поземлен фонд и общински земеделски земи, 

включени в строителните граници на населените места в случай, че спечелилият 
търга участник писмено откаже да подпише договора или в едноседмичен срок 
след писмена покана не се яви в Община „Марица“ да подпише договора, кметът 
на Община „Марица“, може да приложи разпоредбата на чл. 163, ал.2, т.1 или т. 
2. 

§ 15. Чл. 163 се изменя, както следва: 
Чл. 163. (Изм. -Решение № 209/22.04.2019 г. на ОбС “Марица”) (1) В 

седмодневен срок след влизане в сила на заповедта по чл.161, ал.1 кметът на 
общината издава заповед, с която определя дължимите от спечелилия участник 
плащания, които следва да се извършват преди подписването на договора, както 
и срок за сключване на същия. 

§ 16. Наредбата е приета с Решение № 322, взето с Протокол № 10 от 
24.09.2020 г. на Общински съвет „Марица”.  
 

МОТИВИ:  Във връзка с постигане на по-ефективен контрол, относно 
спазване на сроковете в процедурата по учредено право на строеж за лица с 
установени жилищни нужди, привеждането й в съответствие с действащата 
правна рамка по отношение на ред и начин на ползване на дървесина, добита 
извън горски фонд, както и процедурно ограничаване на плащанията на 
спечелилия търга участник при наеми на терени, помещения и сгради, от една 
страна и земите от общинския поземлен фонд и общински земеделски земи, 
включени в строителните граници на населените места. Ето защо,  Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 

 

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

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



Р Е Ш Е Н И Е № 323 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Изготвяне на Наредба за управлението и вътрешния ред в 

гробищните паркове и свързаните с тази дейност услуги на територията на 
община „Марица”. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 във вр. с ал.2 от ЗМСМА във връзка с 
чл.29, ал.1, т.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет 
„Марица“ и чл.62, ал.12 от Закона за устройство на територията 

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Определя Александър Атанасов Иванов– общински съветник при Общински 

съвет „Марица“, който да участва в изготвянето на Проект на Наредба за 
управлението и вътрешния ред в гробищните паркове и свързаните с тази 
дейност услуги на територията на община „Марица”.  
 
 

МОТИВИ: Във връзка с промени в Закона за устройство на територията и 
по-конкретно в чл.62, ал.12, обнародван в бр.62 на Държавен вестник от 
14.07.2020 г., с който се въвежда изискването Общинският съвет да приема 
наредба, която урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, 
условията и реда за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на 
гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията 
на,  Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

Р Е Ш Е Н И Е № 324 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 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 и ал. 2  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.Граф Игнатиево отпада: 
ПИ 501.17 с НТП „Ниско застрояване (до 10м)”  -   638 кв.м. 
 
 
ІІ. Раздел VI. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а от ЗОС. 
 
За с.Граф Игнатиево се добавя 
ПИ 501.17 с НТП „Ниско застрояване (до 10м)”  -   638 кв.м. 
 
ІІІ. В раздел „VІІ. Свободни терени и помещения – общинска собственост за 
отдаване под наем“ се добавя: 
 
С.РОГОШ 
Общински терен с площ 49 кв.м., представляващ част от ПИ № 62858.501.420 – 
частна общинска собственост 
 
 
ІV. В раздел VІІІ. Свободни общински имоти  за отдаване под наем/аренда на 
имоти, общинска собственост 



 
Частна общинска собственост: 

за с. Труд се добавя: 
 

НОВ НОМЕР 
ПО КАД. 
КАРТА 

СТАР 
НОМЕР 
ПО КВС 

ПЛОЩ В 
КВ.М 

НАЧИН НА 
ТРАЙНО 
ПОЛЗВАНЕ 

АДРЕС/МЕСТ
НОСТ 

КАТЕГОР
ИЯ  ПРИ 
НЕПОЛИВ
НИ 
УСЛОВИЯ 

1 2 3 4 5 6 
73242.25.433   2.300 24139 Рибарник КЕРМЕТЛИКА  

 
за с. Костиево отпада: 
 

НОВ НОМЕР 
ПО КАД. 
КАРТА 

СТАР 
НОМЕР 
ПО КВС 

ПЛОЩ В 
КВ.М 

НАЧИН НА 
ТРАЙНО 
ПОЛЗВАНЕ 

АДРЕС/МЕС
ТНОСТ 

КАТЕГОРИ
Я  ПРИ 
НЕПОЛИВН
И 
УСЛОВИЯ 

1 2 3 4 5 6 
38950.18.22 018022 76378.93 Нива РУСАВОВ 

ГЬОЛ 
Х 

 
 
2. В раздел Х. Мери, пасища и ливади – общинска собственост. 

 
б. А) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, за общо ползване по 

землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи) 

 
за с. Войводиново се добавя: 
 

населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопани
свано от 
общинат
а 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м
. 

с.Войво
диново 

11845.15.1 
–              
ІV 
категория
-част в 
средната 
му част 

43 083, 
попадат 

в СДП 

       

 
за с. Костиево се добавя: 

 



населен
о място 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопани
свано от 
общинат
а 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м
. 

 с. 
Костиев
о 

38950.60.
605-Х 
категория 

55718  
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 
за с. Скутаре се добавя: 
 

населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопанис
вано от 
общината

№ на 
имот  
пасища

кв.м. № на 
имот 
ливади 

кв.
м. 

 С.Скута
ре 

66915.11.2
8  –  V 
категория 

15665, 
 изцяло 
попадат 

в СДП 

       

 
за с. Костиево отпада: 

 
населе
но 
място 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади 

кв.
м. 

Стопани
свано от 
общинат
а 

№ на 
имот  
пасища 

к
в.
м
. 

№ на 
имот 
ливад
и 

кв.
м. 

с. 
Костие
во 

         

  38950.18
.28-Х 
категори
я 

25800, 
изцяло 
попада 
в СДП 

       

  38950.60
.600-Х 
категори
я 

58732        

 
 

за с. Рогош отпада: 
 

населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопанис
вано от 
общината

№ на 
имот  
пасища

кв.м. № на 
имот 
ливади 

кв.
м. 

с. Рогош 

         



  62858.25.8
5- V 
категория 

5893, от 
тях 2790 

м2 в 
СДП 

       

  62858.26.8
0- V 
категория 

5767        

  62858.27.6
5- V 
категория 

24117        

 
 
 

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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

Р Е Ш Е Н И Е № 325 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правила за ползване  на мерите, 
пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2020-2021 година), 
приети и утвърдени с Решениe № 2, взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г. на ОбС 
„Марица” – област Пловдив. 
 
  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1,т. 8 и т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, в съответствие с 
изискванията на чл. 37 и; чл. 37 к и чл. 37 о от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи; чл. 121 и чл. 121 а от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица“ и за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските 
производители. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
І. Общински съвет „Марица”-област Пловдив изменя Раздел ІІІ. Размер и 

местоположение на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община 
„Марица”, приети и утвърдени с Решениe № 2, взето с протокол № 1 от 
28.01.2020 г., както следва:  

 
1. В буква А) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, за общо 

ползване по землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи) 

 
за с. Войводиново се добавя: 
 

населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопани
свано от 
общинат
а 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

с. 
Войводи
ново 

  
       

 

11845.15.1 
–              
ІV 
категория
-част в 
средната 
му част 

43 083, 
попадат 

в СДП 

       



 
за с. Костиево се добавя: 

 
населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопани
свано от 
общинат
а 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

с. 
Костиев
о 

         

  38950.60.6
05-Х 
категория 

55718  
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 

за с. Скутаре се добавя: 
 

населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопани
свано от 
общинат
а 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

с. 
Скутаре 

         

  

66915.11.2
8  –  V 
категория 

15665, 
 изцяло 
попадат 

в СДП 

       

 
за с. Костиево отпада: 

 
населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопани
свано от 
общинат
а 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

с. 
Костиев
о 

         

  38950.18.2
8-Х 
категория 

25800, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

  38950.60.6
00-Х 
категория 

58732        

 
 
 
за с. Рогош отпада: 

 



населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопани
свано от 
общинат
а 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

с. Рогош 

         

  62858.25.8
5- V 
категория 

5893, от 
тях 2790 

м2 в 
СДП 

       

  62858.26.8
0- V 
категория 

5767        

  62858.27.6
5- V 
категория 

24117        

 
 

МОТИВИ:  Във връзка с приключили договори за наем върху имоти с 
начин на трайно ползване „Мера“, „Пасище“, „Ливада“, промяна начина на 
трайно ползване на имоти с начин на трайно ползване „Мера“, „Пасище“, 
„Ливада“ и разделяне на имоти с начин на трайно ползване „Мера“, „Пасище“, 
„Ливада“, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 326 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 285, взето с протокол № 9 от 
27.08.2020 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за 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, и чл. 45, ал. 9 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с 
писмо вх. № ОбС – 381 от 08.09.2020г. на Областен управител на Област 
Пловдив. 

 След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № № 285, взето с 
протокол № 9 от 27.08.2020   г., както следва:  

1. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:                                                       
„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-501.4125, 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 908.20 (деветстотин и осем лева и 
20 ст.) лева.” 

Останалите точки от Решение № 285, взето с протокол № 9 от 27.08.2020 
година не се променят.  
 

МОТИВИ:  С писмо вх. № ОбС - 381 от 08.09.2020г. на Областен 
управител на Област Пловдив  на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА връща в 
законовия 7-дневен срок за ново обсъждане, респ. отмяна от Общински съвет 



„Марица“ Решение № 285, взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. като 
незаконосъобразно, Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



Р Е Ш Е Н И Е № 327 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
ОТНОСНО: Отмяна на решение № 291, взето с протокол № 9 от 

13.08.2018 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на 
строеж на Й. Д. А. и А. М. Д., върху общински урегулиран поземлен имот № 
12019.501.689 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил.  

 ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 89, ал. 3, т. 15 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на 
община „Марица“ 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
1.Общински съвет „Марица” отменя свое Решение №   291, взето с 

протокол № 9 от 13.08.2018 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за 
учредяване право на строеж на Й. Д. А. и А. М. Д върху недвижим имот частна 
общинска собственост, представляващ поземлен имот № 12019.501.689 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил, съответстващ на 
УПИ ХІV-общ., кв.42 по ЗРП, одобрен със Заповед № РД-09-198/06.2000 година 
на кмета на Община „Марица“ – област Пловдив.  

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. ІV и т.V от договора, като в 
посочения/определения 12-месечен срок не са извършвани плащания, не е 
сключен окончателен договор за суперфиция. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

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

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



Р Е Ш Е Н И Е № 328 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху имот между общината 
и физически лица в ПИ № 35300.502.57 с.Калековец. 

 ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т.2 и и 
чл. 86, ал. 1, т. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
I. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена 

от лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 
7740 лева (седем хиляди седемстотин и четиридесет лева) без ДДС, по (20,00 
лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 7740 лева 
(седем хиляди седемстотин и четиридесет лева) без ДДС, (по 20,00 лв/кв.м. без 
ДДС), като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз 
основа на горепосочената пазарна оценка. 

ІI. Общински съвет „Марица” приема решение за прекратяване на 
съсобствеността между общината и И. Б. Б., чрез продажба на частта на 
общината на съсобственика И. Б. Б., , като продаваемата съсобствена част 
представлява 387/1670 ид. части от поземлен имот с идентификатор № 
35300.502.57 с обща площ от 1670 кв.м. по кадастралната карта на с. Калековец, 
община „Марица”, област Пловдив, с трайно предназначение „Урбанизирана 
територия” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)”, номер по 
предходен план: УПИ ХІ-57, кв.4 по действащия рег. план на с. Калековец, 
одобрен със Заповед № РД-09-324/11.07.1997 година, за сумата от 7740 лева 
(седем хиляди седемстотин и четиридесет лева) без ДДС, по (20,00 лв/кв.м. без 
ДДС). 

Данъчна оценка на 387/1670 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор № 
35300.502.57 е в размер на 1592,50 лева. 

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

 IV. Възлага на кмета на общината да извърши всички правни и фактически 
действия по прекратяване на съсобствеността при условията на настоящото 
решение.“ 

 
 

МОТИВИ: Във връзка с осигуряване приходната част на бюджета, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 



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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

Р Е Ш Е Н И Е № 329 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на поземлен 
имот № 03839.36.317 в с. Бенковски, собственост на „ГРИЙНДРАЙВ“ ООД. 

  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1 т. 8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, при условията на чл.31, ал.1, т.1 и 
чл. 35 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинското 
имущество 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
І. Общински съвет „Марица“ приема дарение от “ГРИЙНДРАЙВ“ ООД със 

седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Южен, ул. „Коматевско 
шосе“ № 26, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 
205146915, представлявано от управителите му Иван  Узунов и Георги Терзиев, 
легитимиращ се като собственик съгласно нотариален акт № 65, том 115, дело № 
23221 от 06.12.2018 г. на следния поземлен имот:  

І.1. Поземлен имот с идентификатор 03839.36.317 с площ 302 кв.м., в 
местност „Тузлите“, трайно предназначение на територията „Земеделска“, начин 
на трайно ползване „За второстепенна улица“, стар идентификатор 03839.36.38 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, одобрени със 
Заповед № РД-18-81/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при 
граници и съседи: 03839.36.159, 03839.36.316, 03839.36.31, 03839.36.158.  

ІІ. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява описания в точка 
І.1. поземлен имот за публична общинска собственост, считано от деня, следващ 
датата на договора за дарение на този имот, сключен между дарителя и Кмета на 
Община „Марица“.   

ІІІ. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси върху 
разходите са за сметка на Община „Марица“. 

ІV. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив възлага на кмета на 
общината да извърши всички правни и фактически действия по процедурата за 
дарението и сключи договор за дарение, съобразно действащото 
законодателство. 

 
 
 

 
МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че горепосочения поземлен имот е с 

отреждане за второстепенна улица, който ще бъде използван за обществени 



нужди, с цел осигуряване на транспортен достъп до имоти, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 330 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

47086.22.18 – 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, 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  от НПУРОИ 

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

№ 47086.22.18,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 1566,00 лева, (хиляда петстотин шестдесет и шест), по 
1000 лв/дка), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 
1566,00 лева, (хиляда петстотин шестдесет и шест), по 1000 лв/дка), като цена за 
продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 47086.22.18, с площ 1566 кв.м., трайно 
предназначение "Земеделска” и НТП „Нива“ по кадастралната карта на с. 
Маноле, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, при граници: ПИ № 47086.22.94; ПИ 
№ 47086.22.118; ПИ № 47086.22.80, ПИ № 47086.22.20 ПИ № 47086.22.19,  
актуван с Акт за частна общинска собственост № 2355/10.10.2014 година, за 
сумата 1566,00 лева, (хиляда петстотин шестдесет и шест), по 1000 лв/дка). 

Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.22.18 е 232,30 (двеста 
тридесет и два лева и 30 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 1566,00 лева, (хиляда петстотин шестдесет и шест), по 1000 лв/дка), 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  25 
Гласували  25 

За  24 
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 № 331 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
62858.501.4145  и сграда с идент. 62858.501.4145.1, построена в имота по 
кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София. 

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

 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот № 

62858.501.4145,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 3808,00 (три хиляди осемстотин и осем) лева, без ДДС 
(по 7,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 3808,00 (три хиляди осемстотин и осем) лева, без ДДС (по 7,00 лв/кв.м. 
без ДДС) като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане 
въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в 
имота сграда с идентификатор 62858.501.4145.1, ЗП 57 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване,  изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 1596,00 (хиляда 
петстотин деветдесет и шест) лева, която се явява освободена доставка, съгласно 
чл.45, ал.3 от ЗДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 62858.501.4145, с площ 544 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. 
карта и кад.регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изп.директор на АГКК - София,  номер по предходен план: УПИ V -501.4145 
- жил.строителство, кв. 79  при граници и съседи:  ПИ № 62858.501.4146  ; ПИ № 
62858.501.4169; ПИ № 62858.501.4144; ПИ № 62858.501.1212, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 3289/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата 
по вписванията – гр.Пловдив за сумата 3808,00 (три хиляди осемстотин и осем) 
лева, без ДДС (по 7,00 лв/кв.м. без ДДС). 

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



извърши продажба на сграда с идент. 62858.501.4145.1, със застроена площ 57 
кв.м., бр. етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед 
№ РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана 
с Акт за частна общинска собственост № 3289/20.11.2018 г., надлежно вписан в 
Службата по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 1596,00 (хиляда петстотин 
деветдесет и шест) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 
от ЗДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.4145 е 1543,90 лева, а за 
сграда с идентификатор 62858.501.4145.1, застр. площ 57 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване – 1418,80 лева.  

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

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

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

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

 
МОТИВИ:  Има проявен интерес за закупуване на имота от страна на 

купувач. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  24 
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 № 332 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Продажба на № 87669.502.570 и сгради с идентификатори № 
87669.502.570.1; № 87669.502.570.2; № 87669.502.570.3 и № 87669.502.570.4 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, 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  от НПУРОИ 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1.Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка, изготвена по реда на 

чл.22, ал.3 от ЗОС от лицензирани оценители на „Пловдивинвест - 21” АД,  гр. 
Пловдив за поземлен имот № 87669.502.570 в  размер на 48108,00 лева без ДДС 
(четиридесет и осем хиляди сто и осем) лева, по 12,00 лв/кв.м., без ДДС и 

- За Сграда 87669.502.570.1, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 234 
кв.м. е изготвена справедлива пазарна оценка в размер на 43458,00 (четиридесет 
и три хиляди четиристотин петдесет и осем) лева, която се явява освободена 
доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 

За Сграда 87669.502.570.2, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 74 
кв.м. е изготвена справедлива пазарна оценка в размер на 3437,00 (три хиляди 
четиристотин тридесет и седем) лева, която се явява освободена доставка, 
съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 

За Сграда 87669.502.570.3, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 42 
кв.м. е изготвена справедлива пазарна оценка в размер на 1218,00 (хиляда двеста 
и осемнадесет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от 
ЗДДС. 

За Сграда 87669.502.570.4, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 35 
кв.м. е изготвена справедлива пазарна оценка в размер на 875,00 (осемстотин 
седемдесет и пет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 
от ЗДДС. 

и определя: 
-  за поземлен имот № 87669.502.570 сумата в размер на 48108,00 лева без 

ДДС (четиридесет и осем хиляди сто и осем) лева, по 12,00 лв/кв.м., без ДДС; 
- За Сграда 87669.502.570.1, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 234 

кв.м. сумата в размер на 43458,00 (четиридесет и три хиляди четиристотин 
петдесет и осем) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 
от ЗДДС. 

- За Сграда 87669.502.570.2, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 74 



кв.м.  сумата в размер на 3437,00 (три хиляди четиристотин тридесет и седем) 
лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 

- За Сграда 87669.502.570.3, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 42 
кв.м. сумата в размер на 1218,00 (хиляда двеста и осемнадесет) лева, която се 
явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 

За Сграда 87669.502.570.4, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 35 
кв.м. сумата в размер на 875,00 (осемстотин седемдесет и пет) лева, която се 
явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС,  

като цени за продажба на недвижимите имоти, предмет на разпореждане въз 
основа на горепосочената пазарна оценка. 

 
2.Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на: 
 - Поземлен имот № 87669.502.570 с площ 4009 кв.м., трайно 

предназначение на територията "Урбанизирана", НТП "Ниско застрояване (до 
10м)", при граници и съседи: ПИ № 87669.502.571; ПИ № 87669.502.505; ПИ № 
87669.502.504; ПИ № 87669.502.130, по кадастрална карта и кадастрални 
регистри на с.Ясно поле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
63/19.10.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София,  ул. "15-та" № 1-а, номер по 
предходен план: на УПИ Х-502.570, жил.стр. и ООД, кв.12, съгл. Заповед № № 
РД-09-131/12.02.2020 г. на кмета на Община за сумата 48108,00 лева без ДДС 
(четиридесет и осем хиляди сто и осем) лева, по 12,00 лв/кв.м., без ДДС; 

- Сграда 87669.502.570.1, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 234 
кв.м. за сумата в размер на 43458,00 (четиридесет и три хиляди четиристотин 
петдесет и осем) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 
от ЗДДС. 

- Сграда 87669.502.570.2, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 74 кв.м. 
за сумата в размер на 3437,00 (три хиляди четиристотин тридесет и седем) лева, 
която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 

- Сграда 87669.502.570.3, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 42 кв.м. 
за сумата в размер на 1218,00 (хиляда двеста и осемнадесет) лева, която се явява 
освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 

За Сграда 87669.502.570.4, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 35 
кв.м. за сумата в размер на 875,00 (осемстотин седемдесет и пет) лева, която се 
явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС, актувани с Акт за 
частна общинска собственост № 3710/05.08.2020 г., надлежно вписан в Службата 
по вписванията – гр. Пловдив.  

Общата данъчната оценка на земя и сгради е 27792,90 лева, в т.ч. за земя – 
8043,70 лв., за сграда 87669.502.570.1 – 15773,40 лв.; за сграда 87669.502.570.2 – 
2494,10 лв.; за сграда 87669.502.570.3 – 808,20 лв.; за сграда 87669.502.570.4 – 
673,50 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 имотите е:  



 
- за поземлен имот № 87669.502.570 в  размер на 48108,00 лева без ДДС 

(четиридесет и осем хиляди сто и осем) лева, по 12,00 лв/кв.м., без ДДС 
- за сграда 87669.502.570.1 – 43458,00 (четиридесет и три хиляди 

четиристотин петдесет и осем) лева, която се явява освободена доставка, 
съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС; 

  - за сграда 87669.502.570.2    – 3437,00 (три хиляди четиристотин тридесет 
и седем) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС;  

  - за сграда 87669.502.570.3    –   1218,00 (хиляда двеста и осемнадесет) 
лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС;  

  - за сграда 87669.502.570.4    –   875,00 (осемстотин седемдесет и пет)  лева, 
която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 

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

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

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

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 333 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Продажба на № 87669.502.571 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Ясно поле, 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 от НПУРОИ 

 След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка, изготвена по реда 
на чл.22, ал.3 от ЗОС от лицензирани оценители на „Пловдивинвест - 21” АД,  
гр. Пловдив за поземлен имот № 87669.502.571 в  размер на 61068,00 лева без 
ДДС (шестдесет и една хиляди и шестдесет и осем) лева, по 12,00 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 № 87669.502.571, с площ 5089 кв.м., трайно предназначение на 
територията "Урбанизирана", НТП "Ниско застрояване (до 10м)", при граници и 
съседи: ПИ № 87669.502.519; ПИ № 87669.502.505; ПИ № 87669.502.570; ПИ № 
87669.502.130; ПИ № 87669.502.132; по кадастрална карта и кадастрални 
регистри на с.Ясно поле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
63/19.10.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София,  ул. "15-та" , номер по 
предходен план: на УПИ ХІ-502.571, жил.стр. и ООД, кв.12 за сумата 61068,00 
лева без ДДС (шестдесет и една хиляди и шестдесет и осем) лева, по 12,00 
лв/кв.м., без ДДС). 

Данъчната оценка на поземлен имот № 87669.502.571 е в размер на 11151,00 
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 61068,00 лева без ДДС (шестдесет и една хиляди и шестдесет и осем) 
лева, по 12,00 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  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 334 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 

38950.57.94 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 от НПУРОИ 

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

№ 38950.57.94, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 2700,00 (две хиляди и седемстотин) 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 2700,00 (две хиляди и седемстотин) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без 
ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз 
основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.57.94 с площ от 540 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)" по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, 
при граници и съседи: ПИ № 38950.57.89; ПИ № 38950.57.95; ПИ № 38950.57.85; 
ПИ № 38950.57.93, номер по предходен план: VІІ-57.94, кв.70, съгласно ПУП-
ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-413 от 13.04.2016 г. на кмета на Община 
„Марица“, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2856/22.06.2017 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 2700,00 
(две хиляди и седемстотин) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.94 е 1915,70 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 
2700,00 (две хиляди и седемстотин) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС, в 
съответствие с т.1 и т.2. 

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



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

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  24 
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 № 335 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 
38950.57.105 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 от НПУРОИ 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот № 
38950.57.105, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 2650,00 (две хиляди шестстотин и петдесет) лева, без ДДС, 
по 5,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 2650,00 (две хиляди шестстотин и петдесет) лева, без ДДС, по 5,00 
лв/кв.м, без ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 38950.57.105 с площ от 530 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)" по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, при граници и 
съседи: ПИ № 38950.57.100; ПИ № 38950.57.106; ПИ № 38950.57.157; ПИ № 
38950.57.104; ПИ № 38950.57.99, номер по предходен план: ІХ-57.105, кв.71, 
съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-413 от 13.04.2016 г. на кмета 
на Община „Марица“, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
2876/05.07.2017 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за 
сумата 2650,00 (две хиляди шестстотин и петдесет) лева, без ДДС, по 5,00 
лв/кв.м, без ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.105 е 1880,20 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 
2650,00 (две хиляди шестстотин и петдесет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без 
ДДС, в съответствие с т.1 и т.2. 
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 



5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 
купувача на имота по т.1 и т.2. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба, съобразно 
действащото законодателство. 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  24 
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 № 336 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 

38950.57.130 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 от НПУРОИ 

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

№ 38950.57.130, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 2895,00 (две хиляди осемстотин деветдесет 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 2895,00 (две хиляди осемстотин деветдесет 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 ПИ № 38950.57.130 с площ от 579 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК - София, 
при граници и съседи: ПИ № 38950.502.912; ПИ № 38950.502.913; ПИ № 
38950.57.131; ПИ № 38950.57.85; ПИ № 38950.57.1129, номер по предходен 
план: УПИ ІХ-57.130, кв.47, съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-
413 от 13.04.2016 г. на кмета на Община „Марица“, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 2885/06.07.2017 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив, за сумата 2895,00 (две хиляди осемстотин деветдесет 
и пет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.130 е 2054,00 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 
2895,00 (две хиляди осемстотин деветдесет и пет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, 
без ДДС, в съответствие с т.1 и т.2. 

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



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

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

 
 

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  24 
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 № 337 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 
38950.57.135 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 от НПУРОИ 

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

№ 38950.57.135, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 3160,00 (три хиляди сто и шестдесет) 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 3160,00 (три хиляди сто и шестдесет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, 
без ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане 
въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

 2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.57.135 с площ от 632 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)" по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, 
при граници и съседи: ПИ № 38950.57.136; ПИ № 38950.57.157; ПИ № 
38950.57.137; ПИ № 38950.57.85, номер по предходен план: УПИ І-57.135, кв.72, 
съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-413 от 13.04.2016 г. на кмета 
на Община „Марица“, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
2889/07.07.2017 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за 
сумата 3160,00 (три хиляди сто и шестдесет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без 
ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.135 е 2242,00 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 
3160,00 (три хиляди сто и шестдесет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС, в 
съответствие с т.1 и т.2. 



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

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

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

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

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  24 
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 № 338 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 

38950.57.136 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 от НПУРОИ 

 След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

          1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот 
№ 38950.57.136, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 3400,00 (три хиляди и четиристотин) 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 3400,00 (три хиляди и четиристотин) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, 
без ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане 
въз основа на горепосочената пазарна оценка. 
 2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.57.136 с площ от 680 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК - София, 
при граници и съседи: ПИ № 38950.57.146; ПИ № 38950.57.157; ПИ № 
38950.57.137; ПИ № 38950.57.135, номер по предходен план: УПИ ІІ-57.136, 
кв.72, съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-413 от 13.04.2016 г. на 
кмета на Община „Марица“, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
2890/07.07.2017 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за 
сумата 3400,00 (три хиляди и четиристотин) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без 
ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.136 е 2412,30 лева. 
 3. Продажбата да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен 
търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата на имота е 



3400,00 (три хиляди и четиристотин) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС, в 
съответствие с т.1 и т.2. 

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

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

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

 
МОТИВИ: С оглед осигуряване приходната част на бюджета, Общински 

съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  24 
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 № 339 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 

ОТНОСНО:  Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
38950.502.4003 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 от НПУРОИ 

 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
           1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот 
№ 38950.502.4003,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив в размер на 6391,00 (шест хиляди триста деветдесет и един) 
лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от 
ЗОС и определя сумата от 6391,00 (шест хиляди триста деветдесет и един) лева, 
без ДДС, по 7,00 лв/кв.м, без ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, 
предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.502.4003 с площ от 913 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. 
карта и кад.регистри на с. Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК 1- София, при граници и съседи: ПИ 
№ 38950.502.71; ПИ № 38950.502.74; ПИ № 38950.502.9037; ПИ № 
38950.502.4002; ПИ № 38950.502.4001, номер по предходен план: 502.72, УПИ 
VІІ-общ. от кв.4, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
3551/13.12.2019 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за 
сумата 6391,00 (шест хиляди триста деветдесет и един) лева, без ДДС, по 7,00 
лв/кв.м, без ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.502.4003 е 3757,10 лева. 
3. Продажбата да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен 
търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата на имота е 
6391,00 (шест хиляди триста деветдесет и един) лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м, 
без ДДС, в съответствие с т.1 и т.2. 

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



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

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

 
МОТИВИ:  С оглед осигуряване приходната част на бюджета, Общински 

съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  24 
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 № 340 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот с идентификатор № 38950.60.604, образуван от 
поземлен имот с идентификатор № 38950.60.600 – публична общинска 
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, 
Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 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 „Нива“ на общински поземлен имот, както следва:    

- Поземлен имот № 38950.60.604, образуван от поземлен имот с 
идентификатор № 38950.60.600 с обща площ от 2.000 дка, с трайно 
предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Пасище“ 
в местността „Пусковица“, при граници и съседи: ПИ № 38950.501.9013; ПИ № 
38950.60.605 - публична общинска собственост по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” - област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК, актуван с акт за общинска собственост № 3720 от 03.09.2020 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: Във връзка с това, че част от терена не е постоянно затревена 

площ, не е подходяща за паша на селскостопански животни и би могла да се 
използва за други земеделски нужди, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 341 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран 
поземлен имот № 38950.501.4 по КК на с. Костиево 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 14,00  /четиринадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване на жилищна 
сграда в ПИ № 38950.501.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Костиево, Община “Марица”- област Пловдив, въз основа на пазарна оценка 
изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-
21” АД, гр. Пловдив. 

 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на    
Г. Г. К. да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж 
върху поземлен имот с идентификатор № 38950.501.4 с площ 907 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. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 
год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменена със Заповед № 
КД014-16-579/27.04.2011 г. на Началника на СГКК – Пловдив,  номер по 
предходен план УПИ ХVІІІ-716, кв.69  по ЗРП, одобрен със Заповед № № ИК-
1236/30.07.1986 година на кмета на Община „Марица“ – област Пловдив,  с 
отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, с административен адрес с. 
Костиево, ул. „Безименна”, при граници на имота: ПИ № 38950.501.9003; ПИ № 
38950.501.3; ПИ № 38950.501.5001, ПИ № 38950.501.9001 за построяване на 
жилищна сграда, съгласно предвижданията на застроителния план на с. 
Костиево, 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  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 342 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран 

поземлен имот № 38950.501.5001 по КК на с. Костиево 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 14,00  /четиринадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване на жилищна 
сграда в ПИ № 38950.501.5001 по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Костиево, 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    
Ж. Р. Д. да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж 
върху поземлен имот с идентификатор № 38950.501.5001 с площ 881 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. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменена със 
Заповед № КД014-16-579/27.04.2011 г. на Началника на СГКК – Пловдив,  номер 
по предходен план УПИ ХІХ-716, кв.69  по ЗРП, одобрен със Заповед № № ИК-
1236/30.07.1986 година на кмета на Община „Марица“ – област Пловдив,  с 
отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, с административен адрес с. 
Костиево, ул. „Безименна”, при граници на имота: ПИ № 38950.501.3; ПИ № 
38950.501.5002; ПИ № 38950.501.9001, ПИ № 38950.501.4 за построяване на 
жилищна сграда, съгласно предвижданията на застроителния план на с. 
Костиево, 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: Заявителката 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  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 343 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план на 
Община „Марица”, за поземлен имот с идентификатор № 62858.19.29 по 
кадастралната карта на с.Рогош и включването му в структурна единица 527-Смф. 

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

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Дава съгласие за отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план 
на Община „Марица”, за поземлен имот с идентификатор № 62858.19.29 по 
кадастралната карта на с.Рогош и включването му в структурна единица 527-
Смф.  

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

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

МОТИВИ: В опорния план към Общ устройствен план на Община „Марица“ 
имота е нанесен като имот от стопанския двор,  но в окончателния Общ 
устройствен план е пропуснат да се включи в структурната единица на стопанския 
двор и е нанесен в територия отредена за земеделско ползване. Поради тази 
причина е необходимо да се отстрани техническата грешка, като се включи 
поземлен имот № 62858.19.29 в структурната единица 527-Смф на бивш стопански 
двор на ТКЗС с.Рогош.  Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 344 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част 
от комплексен проект  на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН ОТ ТНН НА БКТП 
„АВТО2“  ДО НОВО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТЕПО, МОНТИРАНО ПРЕД 
ПИ 73242.45.6 4 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА с.ТРУД, ОБЩИНА 
„МАРИЦА“., по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения 
проект на ПУП-ПП. 

 
  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129(1) 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: 
 
Одобрява проект за Подробен устройствен план ПУП – Парцеларен план 

(ПП) ПУП –ПП на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН ОТ ТНН НА БКТП 
„АВТО2“  ДО НОВО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТЕПО, МОНТИРАНО ПРЕД 
ПИ 73242.45.64 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА с.ТРУД, ОБЩИНА 
„МАРИЦА, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект 
на ПУП-ПП. 

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

МОТИВИ: Във връзка с електрозахранване на  СОД и Охрана  в ПИ 
73242.45.63 „Електроразпределение Юг“ ЕАД предвижда изграждането на нова 
кабелна линия НН от ТНН на БКТП „АВТО2“ до ново електромерно  табло 
ТЕПО, монтирано пред ПИ №73242.45.64. Ето защо, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 345 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане  на Общинска програма за закрила на детето – 
община „Марица” за 2020 г. 

 
  ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.1, т.12 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 3, ал. 1 
от Правилника за прилагането на Закона за закрила на детето  

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Приема ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО – 
ОБЩИНА „МАРИЦА” за 2020 г, съгласно Приложение 1. 
 

 
МОТИВИ: На основание  чл.3 от Правилника за прилагането на Закона за 

закрила на детето /ППЗЗД/ и чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА е 
необходимо приемането на ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА 
ДЕТЕТО – ОБЩИНА „МАРИЦА” за 2020 г. от Общински съвет „Марица“. Ето 
защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 346 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими 

възстановими разходи по проект „Представяне на традиционни техники за работа с 
естествени материали“. 

  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от Закона за 
публичните финанси и Административен договор № BG06RDNP001-19.019-0004-
C01/23.06.2020 г с Държавен фонд „Земеделие“ за безвъзмездна финансова помощ. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на 
Община „Марица“ по извънбюджетната сметка за отчитане на Средствата от 
европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“, в размер на 19 656.00 лв, за 
изпълнението на проект „Представяне на традиционни техники за работа с 
естествени материали“, одобрен за финансиране по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г, с Административен договор 
№BG06RDNP001-19.019-0004-C01/23.06.2020 г.  
2.Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след получаване средствата от 
Управляващия орган на Безвъзмездната финансова помощ - Държавен фонд 
„Земеделие“. 
3. Възлага на Кмета на Община „Марица“  да извърши необходимите последващи 
действия по изпълнение на Решението. 

МОТИВИ: В процеса на изпълнение на проекта е необходимо осигуряване 
на финансов ресурс за извършване на допустими възстановими  разходи, които в 
последствие ще се верифицират от управляващия орган на програмата и 
възстановяват. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 347 

                                     Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 

ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими 
възстановими разходи по проект „Основен ремонт на вътрешната ел.инсталация в 
читалище „Васил Левски -1930“ в с. Бенковски в Община Марица“. 

  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от Закона за 
публичните финанси и Административен договор № BG06RDNP001-19.032-0006-
C01/26.08.2020 г.  с Държавен фонд „Земеделие“ за безвъзмездна финансова 
помощ. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на 
Община „Марица“ по извънбюджетната сметка за отчитане на Средствата от 
европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“, в размер на 51 815.16 лева, за 
изпълнението на „Основен ремонт на вътрешната ел.инсталация в читалище 
„Васил Левски -1930“ в с. Бенковски в Община Марица“, одобрен за финансиране 
по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г, с 
Административен договор № BG06RDNP001-19.032-0006-C01 от 26.08.2020 
година. 
2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след получаване средствата от 
Управляващия орган на Безвъзмездната финансова помощ - Държавен фонд 
„Земеделие“. 
3. Възлага на Кмета на Община „Марица“  да извърши необходимите последващи 
действия по изпълнение на Решението. 

МОТИВИ: В процеса на изпълнение на проекта е необходимо осигуряване 
на финансов ресурс за извършване на допустими възстановими  разходи, които в 
последствие се верифицират от управляващия орган на програмата и се 
възстановяват. Ето защо, общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 348 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими 

възстановими разходи по проект „Рехабилитация и реконструкция на 
водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево“. 

  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от Закона за 
публичните финанси и Административен договор  №16/07/2/0/00395 от 
27.06.2018 г. с Държавен фонд „Земеделие“ за безвъзмездна финансова помощ 
по проект „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф 
Игнатиево. 

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

Община „Марица“ по извънбюджетната сметка за отчитане на средствата от 
европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“, в размер на 210 674.56 лева, 
за изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна 
мрежа в     с. Граф Игнатиево“, одобрен за финансиране по Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г, с Административен договор 
№ №16/07/2/0/00395 от 27.06.2018 г, за разплащане на завършения подобект 
„Доставка и монтаж на пречиствателно съоръжение за питейни води и 
съпътстващи СМР”. 

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

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

МОТИВИ: С цел ускоряване процеса на изпълнение на проекта, е 
целесъобразно средствата да бъдат осигурени под формата на временен 
безлихвен заем от бюджета на Община „Марица“, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 349 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчет за 
изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и годишния отчет за 
състоянието на общинския дълг на Община „Марица” към 31.12.2019 год. 

  ОСНОВАНИЕ: Чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал.1, т.6 и ал. 2  от ЗМСМА, чл.140, 
ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.9 от Закона за общински дълг.   

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
1. Приема отчета за касовото изпълнение на Община „Марица” към 31.12.2019 г. 
по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1. 
2. Приема изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и сметки 
за чужди средства на Община „Марица” към 31.12.2019 г., съгласно Приложения 
№ 2, № 3, № 4, № 5и № 6. 
3. Приема отчета и информацията за касовото изпълнение на бюджета, сметките 
за средства от ЕС и сметките за чужди средства към 31.12.2019 г. – обобщен -  
Приложение № 7.  
4. Приема отчета за изпълнението на инвестиционната програма на Община 
„Марица” . към 31.12.2019 г., съгласно Приложение № 8. 
5. Приема отчет на план-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране, 
сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 
съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 
2019 г., съгласно Приложение № 9. 

МОТИВИ:  Настоящото  предложение  е в изпълнение на разпоредбите на 
Закона за публичните финанси и Закона за общинския дълг. Ето защо, общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 350 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчет за 
изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и годишния отчет за 
състоянието на общинския дълг на Община „Марица” към 31.12.2019 год. 

  ОСНОВАНИЕ: Чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал.1, т.6 и ал. 2  от ЗМСМА, чл.140, 
ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.9 от Закона за общински дълг.   

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община 
„Марица” към 31.12.2019 год., съгласно Приложение № 10. 
 

МОТИВИ: Настоящото  предложение  е в изпълнение на разпоредбите на 
Закона за публичните финанси и Закона за общинския дълг. Ето защо, общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 351 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ за инвитро процедура. 

  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 18 от  
Правилника за финансово подпомагане на изследвания  и процедури, свързани с 
лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с 
репродуктивни проблеми на територията на Община „Марица“ . 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ в размер 
на    3000 лева /Три хиляди лева/ на Н. Г. К за лечение на безплодие чрез инвитро 
процедура и дейности по асистирана репродукция. 

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  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 352 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 
 
 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6  и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 
3 от  Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ 
на жители на Община „Марица“. 

 
След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

Общински съвет „Марица” отпуска ежемесечна финансова помощ – 54.00 
лева месечно на З. З. Д.,. Средствата са за пътуване по направление с.Крислово - 
гр.Пловдив, срещу представена фактура за транспортна услуга на стойност на 
ученическата карта за времето на учебната 2020/2021 г. 

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  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 353 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 
 
 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ.  

  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6  и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, 
ал. 3 от  Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 
помощ на жители на Община „Марица“. 

 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” отпуска ежемесечна финансова помощ – 47.60 
лева месечно на И. Р. Н.,. Средствата са за пътуване по направление с.Граф 
Игнатиево - гр.Пловдив, срещу представена фактура за транспортна услуга 
на стойност на ученическата карта за времето на учебната 2020/2021 г.  

2. Общински съвет „Марица” отпуска ежемесечна финансова помощ – 47.60 
лева месечно на Й. Р. Н. Средствата са за пътуване по направление с.Граф 
Игнатиево - гр.Пловдив, срещу представена фактура за транспортна услуга 
на стойност на ученическата карта за времето на учебната 2020/2021 г. 

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  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 354 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ  
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6  и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 
3 от  Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ 
на жители на Община „Марица“. 

 

След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ в 
размер на 1000 лв /Хиляда лева/ на А. А. Ч., от  с. Бенковски.  

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  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 355 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 
 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6  и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 
3 от  Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ 
на жители на Община „Марица“. 

 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ в размер 
на 300 лв /Триста лева/ на А. Г. А., от        с. Ясно поле.  

 
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  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 356 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 
 
 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ.  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6  и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 
3 от  Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ 
на жители на Община „Марица“. 

 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ в 
размер на 2000 лв /Две хиляди лева/ на А. Г. Т. от с. Войсил. 

 
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  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 357 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 

 
 
        ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6  и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 
3 от  Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ 
на жители на Община „Марица“. 

 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ в размер 
на 1 000 лв. / хиляда лева/ на Д. И. Д.  от с. Маноле,  

 
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  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 358 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 
 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6  и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 
3 от  Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ 
на жители на Община „Марица“. 

 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ в 
размер на 500 лв. /Петстотин лева/ на К. С. К., от   с. Трилистник.  

 
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  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 359 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част 
от комплексен проект  на трасе на „Второстепенна водопроводна мрежа РЕ-
HDФ90 по полски път с ПИ 78080.59.16 за захранване на ПИ 78080.59.19, ПИ 
78080.59.20 и ПИ 78080.59.21, местност „Гълъбиците“, по КК на с.Царацово, 
Община „Марица““, по следата на вариант единствен, нанесен върху 
приложения проект на ПУП-ПП. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 129(1) 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: 
 

Одобрява проект за ПУП – Парцеларен план (ПП) част от комплексен 
проект  на трасе на „Второстепенна водопроводна мрежа РЕ-HDФ90 по полски 
път с ПИ 78080.59.16 за захранване на ПИ 78080.59.19, ПИ 78080.59.20 и ПИ 
78080.59.21, местност „Гълъбиците“, по КК на с.Царацово, Община „Марица““ 
по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-
ПП.. 

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

МОТИВИ: Във връзка с изграждане на второстепенен уличен водопровод, 
общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 360 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част 
от комплексен проект  на трасе на „Второстепенен уличен водопровод 
захранващ ПИ 73242.61.57, по полски пътища, местност „Герена“, землище 
с.Труд, Община Марица, област Пловдив“, по следата на вариант единствен, 
нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП. 

 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 129(1) 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: 
 
Одобрява проект за ПУП – Парцеларен план (ПП) част от комплексен 

проект  на трасе на „Второстепенен уличен водопровод захранващ ПИ 
73242.61.57, по полски пътища, местност „Герена“, землище с.Труд, 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: Във връзка с изграждане на второстепенен уличен водопровод, 
общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 361 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 

ОТНОСНО:  Приемане и одобряване на Схема за определяне на място за 
ситуиране  на: „Навес за извършване на обредни ритуали“ в УПИ IV-323, кв.49, 
по плана на с. Трилистник /гробищен парк/ - ПИ 501.323, по КК на с. 
Трилистник, Община „Марица“. 

 

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

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” приема и одобрява Схема за определяне на 

място за ситуиране  на: „Навес за извършване на обредни ритуали“ в УПИ IV-
323, кв.49, по плана на с. Трилистник /гробищен парк/ - ПИ 501.323, по КК на с. 
Трилистник, Община „Марица“. 
 

Обща площ за разполагане на навеса: 30,00кв.м. 

 
МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, общински 

съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 362 

Взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. 
 
        ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6  и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 
3 от  Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ 
на жители на Община „Марица“. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ в размер 
на    1000 лева /Хиляда лева/ на Д. Р. Т., от с. Войводиново. 

 
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  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 363 

Взето с протокол № 10 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 държ. дофин. местни  

ЕБК ЕБК д-ти д-ти д-ти  
1 2 3 4  5 6 7 8  

   Р А З Х О Д И 0 0 0 0  

1 52-03 311 

Проектиране, доставка и изграждане на 
автоматизирана поливна система в ДГ с. 
Строево -15 500  -15 500

2 51-00 311 

Инженеринг - проектиране, авторски 
надзор и реконструкция на 
автоматизирана поливна система в ДГ с. 
Строево +15 500  +15 500

3 52-06 714 
Изграждане на фитнес площадка на 
открито с. Войсил + 5 000  + 5 000

4 97-00 998 Резерв - 16 242  - 2 622 - 13 620

5 52-03 606 

Инженеринг – проектиране, авторски 
надзор и изпълнение на СМР за 
временно поставяне на 2 броя рекламно-
информационни елементи в с. Труд  и в 
с. Рогош в изпълнение на проект 
„Реконструкция и рехабилитация на 
уличната мрежа и прилежащите 
съоръжения“ + 8 620  + 8 620

6 10-98 322 
Други разходи, некласифицирани в 
другите параграфи и подпараграфи + 2 622  + 2 622

7 52-03 626 
Придобиване на друго оборудване, 
машини и съоръжения + 11 900  +11 900



8 10-16 626 Вода, горива и енергия - 3 000  - 3 000

9 10-20 626 Външни услуги - 4 900  - 4 900

10 10-30 626 Текущ ремонт - 4 000  - 4 000

     

 
 

МОТИВИ: Промените са по  разходната част на бюджета, без да се изменя 
общия му размер и са  свързани с компенсирани промени между дейности, 
параграфи и обекти в капиталовите разходи.  Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 


