
  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 3 
 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 

 
ОТНОСНО: Избор на временна комисия за изработване на Правилника за 

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

 
 

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

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
 

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

 

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

 
 

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



  

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 4 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Избор на Заместник – председател/ и/. 

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

 
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 

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

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

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

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 5 
 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

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

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

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   

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

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

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

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 6 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 

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

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

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 

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

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

 
за с. Желязно отпада: 
 
населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопанис
вано от 
общината

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 



  

с. 
Желязно 

         

 29235.21.43
-част от 
234517 м2 
свободни-
ІV 
категория   

234517        

 
за с. Ясно поле отпада: 
 
населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопанис
вано от 
общината

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

с. Ясно 
поле 

         

   87669.17
.4- 
V 
категори
я  

1533
3

     

 
за с. Войсил се добавя: 
 
населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопанис
вано от 
общината

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

с. 
Войсил 

         

 12019.15.8 
– 
VІ 
категория 

47560, 
изцяло 
попада 
в СДП 

       

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

31250, 
изцяло 
попада 
в СДП 

       

 
 
за с. Желязно се добавя: 
 
населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопанис
вано от 
общината

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 



  

с. 
Желязно 

         

 29235.21.44
, образуван 
от ПИ № 
29235.21.43
, ІV 
категория   

232717        

 29235.21.45
, образуван 
от ПИ № 
29235.21.43
, ІV 
категория   

3000        

 
за с. Калековец се добавя: 
 
населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопанис
вано от 
общината

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

с. 
Калеков
ец 

         

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

90000, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 
за с. Скутаре се добавя: 
 
населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопанис
вано от 
общината

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

с. 
Скутаре 

         

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

60000, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 



  

 
за с. Ясно поле се добавя: 
 
населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопанис
вано от 
общината

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

с. Ясно 
поле 

         

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

1233
2

     

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

3000      

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

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 7 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот с 
идентификатор № 78080.501.831 – частна общинска собственост по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община “Марица”- област 
Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК. 
 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и дейността на 
общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската 
собственост и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица“. 
 

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

идентификатор № 78080.501.831 – частна общинска собственост по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община “Марица”- област 
Пловдив, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 16 680,00 (шестнадесет хиляди шестстотин и осемдесет) 
лева, с включен ДДС, по 20,00 лв/кв.м, с включен ДДС, определена по реда на 
чл.22, ал.3 от Закона за общинската собственост и определя сумата от 16 680,00 
(шестнадесет хиляди шестстотин и осемдесет) лева, с включен ДДС, по 20,00 
лв/кв.м, с включен ДДС, като цена за продажба на общинския поземлен имот, 
предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши  продажба на поземлен имот с идентификатор № 78080.501.831 с площ 
от 834 кв.м., трайно предназначение на територията "Урбанизирана", НТП "За 
друг обществен обект, комплекс" по кадастрална карта и кадастрални регистри  на 
с.Царацово, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на 
Изп.директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ ІХ-501.831, КОО, кв.5, ул. 
"Захари Стоянов" № 2-а, при граници и съседи: ПИ № 78080.501.1111; ПИ № 
78080.501.1108; ПИ № 78080.501.832; ПИ № 78080.501.1107; ПИ № 
78080.501.830, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3499/28.10.2019 
година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, при начална 
тръжна цена за продажбата на имота в размер на 16 680,00 (шестнадесет хиляди 
шестстотин и осемдесет) лева, с включен ДДС, по 20,00 лв/кв.м, с включен ДДС.  

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



  

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

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

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

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

 
МОТИВИ:  С цел осигуряване приходната част на бюджета, Общински 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 3 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 8 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

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

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

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

продажба на поземлен имот с идентификатор № 78080.501.1019 по кадастралната 
карта на с.Царацово, област Пловдив в размер на 10 620,00 (десет хиляди 
шестстотин и двадесет) лева, с ДДС, по 20,00 лв/кв.м. с ДДС), въз основа на 
пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, която към месец ноември 2019 г. е в размер 
на  10 620,00 (десет хиляди шестстотин и двадесет) лева, с ДДС, по 20,00 лв/кв.м. 
с ДДС).  

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

 Данъчната оценка на поземлен имот № 78080.501.1019 е 1908,80 (хиляда 
деветстотин и осем лева и 80 ст.) лева. 

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

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



  

законодателство. 
 

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 9 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

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

 

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

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

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

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

 
  
 
 
 
 
 



  

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 10 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

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

 

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

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 

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

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

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

 
 
 



  

  
МОТИВИ: Съгласно сключен договор за присъединяване на 

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



OBIIII4HA "MAPTIqA"
flnongun, 6yn. "Mapuqa" 57 A

e- m ail : obshtina@marits a. org

_ OEJIACT TIJIOBNVIB
mer.: 032/ 907 800

Qarcc: 032/ 951 934
web: www.maritsa.bg

2019 z./:

uux. IIETbP
Bpemenno dnoucuocmma
Itmem na O6u4un& ,,Maput4a"
cbzJtacHo Peweuue Ne 171,

$emo c npomoKot Ne 8 om 22.04.2019 z.

ua O6tquncKu cb6em ,,Maput4a"

IIPOTOKOJI

nuec 25.04.2019 f., B r.r3rrbJrHeHlre Ha 3anonea J\b PA-09-3651I1.03.20I9 r. na Kuera Ha O6uuna
,,Mapuqa" r{ BbB Bpb3Ka c Pemenae Ns 10, B3ero c nporoKon J\! 3 or 05.02.2019 r., I{3M. c Pemeuue J\! 88,

B3ero c nporoKon Jtl! 6 or 21.03.2019 r. 14 3rurBJreHlrfl, Ha co6crseuuuv Ha iKr.rBorHoBb.4nu o6errl4 c rlacIaIITHI{

cerrcKocrorraHcKr.r xr4BorHr4, perucrpr{paHu B Irlurerpzpanara znQopMarl}roHHa cl4creMa na BAEX, xenaerqu

Aa HaeMar Mepu z nacr{qa or O6ruuncKu.s no3eM:ren $oH4 Ha reprrropvflTa Ha O6ruuna <Mapzqa>-o6lacr
II:rosAus

Ce cr6pa KoMlrcuq B cbcraB :

. llpeacelaren: lrHx. llerrp Munros-3aM. KMer Ha O6utuua,,Mapuqa"
qreHoee: 1. [ecucnasa KrrauraHoBa - .{upexrop na 4r.rpexqur OC

2.Tans. Crafironcra- Cr. ercneor OC
3. ,{nrrr.ro fropron - Cr. encn.piOCrr

Korvrucrasra 3arroqHa 3aceAaHue s 9:30 qaca, clc 3ap:a.tra.qa olpe.4enz ueo6xoAvrMa'ra 3a BceKr4 KaHAr4Aar

'Jlour or rracr.rqa, Mepr.r r4 rrvrBarv no peAa Ha qJr. 37 u, an 4 or 3ClI33 u pasnpeAenr{ r,rMorure c HaqI4H Ha
-1pafino rroJr3BaHe ,,llacr4rr1e", ,,Mepa", ,,fIkrBaaa" Ha repr4Topr4flTa Ha O6quna <Mapuqa>-o6racr llroeAze.
flpn pasnpeAeneHr4ero rrpeAprMcrBo vMar KaHAVAarr4, Kor4To Ao Aarara Ha pa3npeAeneHuero ca rIoJI3B€uII{ cborBerHl4Te
LrMour no AofoBoplr c t43TeKbJr cpor. OcraHarrvrre Hepa3npeAeJreHz r{Mort4 ce pa3npeAeJltr Iro Bb3xoAflIII peA, Karo ce

3aroqBa or Jurr1ara, Korrro npuTe)KaBar naft-uarHo )xrrBotrHcKw. eg:'z'le.vtri:z'.

Bceru or rrJreHoBere Ha KoMr,rcu.rrra noAnr,rca reKnapaqvq, qe:

1. He e ,,cB6p3aHo ruqe" ro cMr,IclJIa na 3axoua 3a nporlieoAeficreue Ha Kopynr1nflTav 3a orHeMaHe Ha

He3aKoHHo npra4o6uro r{MyrrlecrBo c KaHAr.rAarr4Te 3a npeAocraBtHe Ha rracvu\a, Meplr rl JIITBaAI4 or
O6uuncrur rro3eMJren Qon4 Ha repr4TopvflTa Ha O6rquHa <Mapuqa>-o6racr fllonAzn vrlr c ruleHoBe Ha

TexHr4Te yrrpaBr4Tenv LrJrkr Ko HTponHr,r opf aHr4.

2. Hnra MarepuaneH r4HTepec or pe3ynrarrrre or 3aceAaHr.rero.

3. HqNaa qacreH rlr{Tepec [o cMr4cbJra Ha 3aroua 3a nporr4no4eficrnue Ha Kopy[\LrflTa I,I 3a orHeMaHe Ha

He3aKoHHo npz4o6raro LrMyrrlecrBo or pe3ynrarr4Te or 3aceAaHr4ero.

4. 3aArnNaBa ce ra nt3v s rafiHa o6croqrercrBara, Kor4lo e y3Han lal sss Bpb3Ka c pa6orara cu n

KOMIICI.'TA,

5. He e cBbp3auo nr{ue no cMrrcbJra na T3 c rroAaJrr4Te 3arBJreHr4r 3a HaeMaHe Ha rlaclzrlla, Meplr v rvBaLLr
or O6rqraucKlu rro3eMren $on4 Ha repr,rropvflTa Ha O6rquna <Mapuqu-o6lacr llroeAus krrrv c qreHoBe Ha

TexHr4Te yrrpaBr.rTenu hrrvr KoHTponHr,r opf aHr,r.

CleA rzsnurHeHr{e Ha ropHraTe nporleAypr4 KoMlrcrlsra rrpvtcrrrrlr KbM pa3fnex.{aHe Ha 3asBJIeHI,Itra IIo
pe4aHa TsxHoro nocribrrBaHe 3a HaceJreHoTo M.scTo.

Заличени обстоятелства 
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД



KoNatacrlsra
KOHCTATIIPA:

I. 3a HaeuaHe Ha rrac[qa, Mepu \r [rrtBaav or O6uluncKuq [o3eMJreH QoIIa rro KaAacrpaJlHara

KapTa II KaAacTpaJIHIITe perIICTpI{ na C. BOfiCIIJI ca BXOAIIpaJIII KaHAIIAaTIITe' KaKTo CJIeABa:

- KanAuAar Jlb 1. 3a Qusuuecxo JIIIqe: 3EMEAEJICKII IPOII3BOAIITEJI MAPAtr I{BAHOBA

IIETPAKOBA c nocroqHeH aApec s c. Boftcnr, O6uuua,,Mapnqa"-o6racr JlroeAue'

c uoAaAeuo 3ajrBJreHlr. . gr.Nn 94-00-903107 .03.2019 roALrHa 3a HaeMaHe Ha no3eMJIeHI4 I4MOrI4 C HaqI{H

na rpaftHO rroJBBaHe ,,fIaCI4Iqe" IIo KaAaCTpanHaTa KapTa 14 KaAaCTpaJIHIITe perI4CTpLI Ha C' Roftcl4n 3a

rrocro{HeH aApec n rP. Illoe4ran.
c noAaAeso ,*"n.rrre c Bx.Jlb 70-00-174108.03.2019 rOArrHa 3a HaeMaHe Ha TIO3eMJIeHH LtMort4 c HarIr4H

ua rpafiuo noJBBaHe ,,flac[rqe" IIO KaAacTpuIHaTA KapTa I'I KaAacTpaJIHIITe perI4CTplI Ha c' Boftc-'rl 34

OTIIIEXAAHE HA TIACIIqHZ XLIBOTHI'I.

II. 3a HaeMaHe Ha rracuula, Meprr rr Jrrrr,anllr or o6utuucKrrfl rro3eMJreH oona rlo KaAacrpaJrHara

Kapra rr KaAacrpaJrHr{Te perrrcrprr na c. rpaQ Lrrnarueno ca BxoAupaJrrr KaHAr'IAarr{Te' KaKTo cJIeABa:

- KanAuAar Ns 1. 3a Qnruvecrco ,r"q.' 3EMEAEICKLI IIPOI{3BOALITEJI JIATIIH PAHIEJIOB

|EHOB c [ocroqHeH aApeC B c. fpaQ ]1rr]Haruer,o, o6ruuna ,,Mapuqa"-o6[acr fhoeAue'

- c uo,uaA."o =u""n.uze- 
c Bx.J\lb 94-00-584131.01.2019 foALrHa 3a HaeMaHe Ha TIO3eMJIeHLI LIMOTI{ C

Har{r,H na rpalHO noJr3BaHe,,flacutqe" rro KaAacrpurlATa Kapra I4 KaAacrpaJIHI{Te per?ICTpIr na c' fpa$

IrlrHarueeo 3a orrJlexAaHe Ha TIaoLIUIHI4 xrrBorHLI'

III. 3a HaeMaHe Ha rracl{rla, Mepu v JrnBaav or o6uuucKrrf rro3eMJreH Qona rlo KaAacrpaJlHara

KapTa rr KaAacTpaJIHIrTe penIIcTpII ua c. Ka.neKoBeII ca BxoAI{paJIII KaIIAIIATIt-e:*T1533^cJI€ABa:

- KaHtuAar r\! l. 3EMEAEJIcKTT [potI3BoArrrEJI TIETIP I{BAHOB flTAHAXUIICKIT c rocroqHeH

orrJIeX,IIaHe Ha nacuqHl',I XLIBOTHI{.

- Kauaular Nb 2. 3a rcPuAlrrlecKo

flron4ue, yl. ,,froau ExsaPx" No 19,

aApec B c. Ka,reroeeu, O6urusa ,,Map[qa"-o6racr flrtoeAlan'

-CnoAa.ueHo3atBrIeHI'IecBx'Nb94-00-862105'03'2019
HaqLIH Ha rpafiHo rIoJI3BaHe ,,flacuqe" rlo KaAacrpaJlHara Kapra

Jrrrqe: ,,EuPtt EOOA, cbc ceAaJll4ure I4 aApec Ha ylpaBneHlre: rp'

rrpeAcraBn.f,BaHo or ynpaBl4renr Eopuc feopruen BepaHcxu' c

3a oTrJIeXAaHe Ha rlacl{nlHl4 nfl',IBOTHII.

IV. 3a HaeMarre Ha rracurua, Mepr.r tr Jrr{BaArr or o6qnncKrrs rIo3eMJIeH soua rlo KaAacrpaJrHara

KapTa II KaAacTpaIHIITe perIIcTpII na c. KpucJIoBo ca BxoAIIpaJIII KaHAIIAaTIITS' KaKTo cJIeABa:

_ KanluAar J\b 1. 3EMEAEJI6KLI [por[3BoAtITEJI Ar,rMr{TbP TIETKOB KAHAPOB c nocronHeH aApec

e c. Kpucloeo, O6rquua,,Mapuqa"-o6racr ilrosAne'

c noAaAeuo 3arrBrreHpre c Bx.J\b 94-00-892106.03.2019 roAI4Ha 3a HaeMaHe

Ha rpaftno rIoJr3BaHe ,,llaczrqe" rlo KaAacTpanHaTa KapTa Ir KaAacTpanHI4Te

aApec B c. PaAuHoso, O6rqusa,,Mapuqa"-o6racr fhoeaIae'

C nolaneno 3aqBIeHLIe c Bx.Nb 94-00-626106.02.2019 roAI'IHa 3a HaeMaHe

ua rpaftHo rroJr3BaHe ,,Ilacr4rqe" rro KaAacTpanHaTa KapTa I'I KaAacTpanHI4Te

foAI{Ha 3a HaeMaHe Ha IIO3eMJIeHIT I'IMOTI4 C

r4 KaAacrpaJIHI{Te perllcrpl4 Ha c' KareKoeeq

HA IIO3CMJIEHII I,IMOTI4 C HAqI'IH

perl4crpll ua c. KPucnoBo 3a

HA IIO3CMJIEHI4 LIMOTIZ C HAqLIH

perl4crpl4 sa c. Pa[uHoBo 3a

..' oTfJIeXAaHe Ha nacI4IrIHI',I XI{BOTHI{.

V. 3a HaeMaHe Ha rracurqa, Mepr,r *r il*rBan*r or O6uuncK[q [o3eMJlerr oona rlo KaAacrpaJrHara

KapTa rr KaAacTpaJrHrrTe pefncTpll na c. PaAuHoBo ca BxoAIIpaJIII KaHAIIAaTUTet KaKTO CJIeABa:

- Kan,uular Ns 1. 3EMEAEJICKTT IrOII3BOALITEJI MAPLIH CTOflHOB rrErIEPrrroB c nocro'IHeH

OTf NCXAAHC HA TIACUTIHII XIIBOTHI'I.

vI. 3a HaeMaHe Ha rlacuula, Meprr tr JrrrBa.urr or oouuncKuq [o3eMJreH rDosa rlo KaAacrpaJrHara

KapTa II KaAacTpaJIHuTe perl{cTpl{ na c. CrpoeBo ca BxoAIIpaJIII KaHA[AaTIITe' KaKTo cJIeABa:

Kanauaai Ns 1. 3EMEAEJICKTI [porr3BoAtITEJI TIETKO IIBAHOB AAPMXAITCKI{ c nocronHeH

aApec B rp. Cte4uneulle, o6ract flrosAlas'

c uoAaAeHo 3aJrBJreHLre c Bx.Ns 94-00-59210I.02.2019 rOAr4Ha 3a HaeMaHe Ha rIO3eMneHI4 IrMorpI c HaqI',IH

na rpafruo uon3BaHe ,,llac[r1e" rro KaAacrpanHara Kapra r,r KaAacrpaJIHpITe pefl{crppl na c' crpoeBo 3a

oTltIelI(AaHe Ha rIacI4rqHI'I XI'IBOTHII.

- Korrlucusra o6croftHo ce 3arro3Ha c lpeAcraBeHr.rre or KaHAI{AurilTe AoKyMeHTI4 (IlpnnoNenne Ns 1

KbM Hacroflrqur nPoroxon.)
C:reA raro ycraHoBq peAoBHocrra Ha rroAaAeHrzTe AoKyMeHTI4, KoMI'IcI4tra orlpeAenu neo6xoAuuara 3a

BceKr{ KaH.u4Aar rrnou or rracr,rnra, Mepr4 v nvnarv or O6utuncKlrf, rlo3eMleu Qou4, cr'rJlacHo rIoAaAeHI4re

3aflBre14fl,r{ [o peAa Ha qr. 37 u, wt.4 or 3Cll33 u pasnpeAeJILI I4M6TI4T9, KaKTO CIISABa:



PA3IIPEAEJIEHIIE:

r. ga HanNtlrtn ul ulcllrun ot ono s gEN,uIuIUnro Hl c. noIzcI4I:

- 1. 3a Sn:y.recrco rIIIqe: 3EMEAEJICKI{ IPOI43BOAIITEJI MAPI4fl I4BAHOBA IIETPAKOBA c

rrocTotHeH aApeg B c. BOilcnl, O6utrana,,Mapuqa"-O6lacr lhoeAxB, KaKTO CneABa:

- IIorgsaHLI [o3eMJIeHI4 I4MorIr c HTII ,,flaculqe", ,,Mepa", ,,fIvBaaa" - HfMA'
O6ru 6pofi mprBorr.rHcKr.r eAr.rHrrqr:21.6 XE c HopMa IIMII:a XE: 414.000 AKa 3a I4MorI4 or 7-7

Karefoput; 282.000 AKa 3a I,IMoTLI or 8-10 Kareropl4t'

Karo sge npeABrrA ropHoro r{ B5B Bpb3Ka crc 3asereHae Bx.Nb 94-00-903107.03.2019 roAuHa, KaKro Ir

Cranoerure ua Kruera Ha c. Boficnn c sx. Ie 10-00-165/13.03.2019 r. u [exnapa\vfl or Mapua I'IsaHoea

flerparona, KoMr{cr.rqra onpeAen}r Aa ce rpeAocraB.flr Ha: 3EMEAEJICKI4 nPoI43BoAr4TEJrMAPvlA I4BAHOBA

fIETpAKoBA nacurua or OII@ 3a cpoK or 5 (ner) cronaHcKr.r ToALIHLI (2019-2020 r.;2020-2021 r.;2021-2022

r. ; 2022 -2023 r.; 2023 -2024 r. ), rar<ro crIeABa:

flo:evnen
unror Ng

Ka'reropna fl,roul:a
HAEMAHE,

cro6pareHa c

qr Jlh,aJl 4

or 3CIl33
IARU A

3A'B.IEH I,'ETO

HA

)I(l.rBoTHoB6Aa

(AKal

HaqnH Ha

TpailHo

no,t3BaHe

Mecrnoc'r Onuc sa BhAoBere r 6po;r nacuulull ]KhBorHll, orrnex'4aHl't B )KI4BorHoBbAeH

o6err (nocrorHex o6er<r) Ng 1201910016 /crap 4203-00871' pecucrpupaan e

hHrerpnpauara uH$opvaunoHHa ctlcreMa Ha EABX' 3n MAPht I4BAHOBA

NETPAKOBA

Bxrose nacfluHu
xrBorHH. cbrnacHo.E

2 e or AP na 3CII33

KoeS

3a

npilpashrsaHe

HA

CbOTBfrHIfl

Bt! xtrBoTHh

nu I J{G

crraacro $ 2

: or .{P na

3Cn33

Onilc Ha

Btloaqe I
6pot
naqr uHl
cencKocTonaH

CKI XYBOTHU

orfneruaHH B

XHBOTHOB!AH

ur o6em

6poH

XIBOTHHCKh

e!ilHtql no

BH!OBE

XI BOTH I

HopMa

[TM,rl 3a

XE-Kar l-7
(rKa Ha )l(E)

HopMa llMJl 3a

XE-kar 8- l0
(aKa Ha )KE)

flo:eulex quor
Ns 12019 22 1 c

ntow or 126,'747

AK ,

HTfl"I]acu ure",

c Boicul

\/ 26 747
t43urlro fionaaa
s CAII

flacuule Aaa rale Osue Ha,q 12

Meceua

015 102 15 3 15.000 30 000

[Io:eureH rvor
Ns 12019 22 3 c
nrour or 29,302

aKa, HTll
"flacNute", c
Rnnnu n

29.302 nswsto
nonaaa e CAfl

flacuure Aau rale Osqe-
(aeroxroHur)
nopoau Haa 12

Meceua

0 15 82 t23 15.000 30 000

O6uro: 156.049 27.6 rs.000 30.000

- 2.3a rcpgArrqecKo Jrrrqe: ,,EnP" EOOA, cra ce1Lantrule I4 aApec Ha yrlpaBJreHlre: rp. fInoBAI4B, yn.

,,iLoau Er:apx" Nb 19, flpeAcraBn.f,BaHo or yrrpaBl{Ten.f, Eopuc feopruen Bepancru, c rlocro-sHeH aApec B rp.

flroeAr4s, KaKTo cneABa:

- florssaHll no3eMJIeHH I,IMorI,I c HTII ,,Ilacurqe", ,,Mepa", ,,fIvrBaya" - floseNareHz I4Morl4 c HTII

..flacnure" c o6ua [norq 24.900 AKa, IV Kareropl4s cbrJlacHo AoroBopl4 3a HaeM.

O6ur 6pofi xlrBorrrHcKrr eAr{Hr.rqrr: 9.00 }{E c HopMa IIMJI :a XE: 135.000 AKa 3a I4MorI{ or 1-7

Kareropr,rs; 270.000 AKa 3a I4MorIr or 8-10 Karefoprq.

Karo nse rpeABr{A fopHoro r,r Bt,B'Bpb3Kacbc 3asBneHl4e Bx.Nb 70-00-174108.03.2019 roAIlHa, KaKro 14

CraHoer,rrue Ha KMera Ha c. Boficul c BX. Ne 10-00-165/13.03.2019 f., KoMI{cI4sra oilpeAenl{ ,{a ce

lpeAocraBsr Ha: ,,Bl,tP" EOOA, [peAcraBnrBaHo or yrlpaBl4Tent Eopuc feoprl4en Bepaucru nacI4IIIa or

OnO 3a cpoK or 5 (rrer) crorraHcKl{ roAItHIr (2019-2020 r.;2020-2021 r.;202I-2022 r.;2022-2023 r.;2023-

2024 r.), KaKro cneABa:



ffi ulHl.l )KI4BOTHI4, orl-Jle)K,[aHl,r B XHBOTHOBbAeH

o6eKr (nocrotHeH o6eKr) l1b 1201940011 Scrap 4203-0102' perhcrphpaHn B

14urerptrpaHara rHtfoprnlaunoHHa cl4creMa Ha BABX"'EnP" EOOA

flo:eu,reH
Hvor Ns

Kareropar flnoul 3a

HaeNlaHe,

cro6pa:eHa c

gst 31 u, u't 4

or 3Ctl33
lLKU rl

3A'IBJIEH hCTO

HA

)To4BOTHOB'bAa

(axa)

Haqnx sa

TpadHo

nOJr3BaHe

Mec'rHocr

Bil!oBe naciluH il

xHBOTHT. ctilacHo,6
2 o or AP na 3CIl33

KoeQuureHr
3a

nprpasHtBaHe

HA

CTOTBSH ilfl

3h! )kuBoaHtr

rru I XE
ctraacno $ 2

3 or ,lF Ha

3Cn33

Onrc na

BITOBfrE X

6por

nach uH x

cencKofronAH

CKI XHAOTHU

OTTNEXAAHH 3

XIBOTHOB6AH

ur o6em

5pofi

X'EOTIHCKH

eatrHilur no

BU!OBe

XIBOTHI

HopMa

[Mll 3a

)KE-Kar l-7
(aKa Ha )}(E)

Hopua IIM,]l :a
XE-Kar 8- 10

(aKa Ha XE)

Oeqe Ha,u 12

Meceua

0. l5

0. l5

8 t.2 15.000 30 000

52 78 15.000 30.000
3eueaercra:eur
c uou or 66,000

aKa,
npeacTaDntBaLua
qACT B

ceBepoH3TOqHaTa

uy uacr or fll4
N 12019 7 65, c

uour 90,901

ara,HTfI
"flacuue", c

Boii cRn

IV 66.000
r.r3u{no nonaaa
e CAII

flacnule [-opeH

fepeH

(JBue-MaRKH

OT MCCTH14

(an'roxroHHu)

nopoail Haa l2
Meceua

9 15.000 30.000

O6uro: 66.000

il ?A II TIA IIo ETO HA C. IPA(D AT
JI JIATIIH PAHIEJIOB

n-^----^ 
^fr6rDa!

IEHOB c

rrocToflHeH aApec B c. fpaQ I'Irnar1aeeo, O6uluna,,Maprlqa"-o6lacr flrron4rae' KaKTo cJIeABa:

- fIOIgSaU[ IIO3SMJI9HI4 I4MOTI'I C HTII ,,flaggtqe", ,,Mepa"' "JIunAgA'' - IIOSSNIIeHII I'IMOTI4 C HTll
cHo AofoBopv3a HaeM'

a IIMII 3a XE: 440'000 AKa 3a I4MorI4 or I-7

4.15 XE c HopMa llMiI sa XE: 812'250 'uKa 3a

10 rareroPur.

Karo ese rpeABIrA ropHoro I,I BbB Bpb3Ka :"H"";
rrporoKon l1e 11 o't 2L02'2019 r' ua KC sa c' v' r Het'

tr4rnarueeo c BX. Ns 10-00-122127.02'2019 r', EJICKI4

IIPOI43BOAI4TEn JIATI4H PAH|E'IIOB fEHOB nz roAIlHIl

(2019-2020f.;2020-2021r.;2021-2022f.;2022-2023r.;2023-2024f'),KaKrocrIeABa:

ffinacnuH[lxhBoTHtl,oTfIe)|(AaHHB)|tl.,IBoTHoB6AeH
o6exr (uocrogHeu o6exr) Ns 4198-0200, pertrcrpupaH n 14u'rerpnpaHara

unrpopuaur.rouHa cilcreN4a na BAEX, 3n IATI'IH PAH|EJIOB IEHOB

fl,rour:a
HAEMAHE,

cro6pa:ena c

ttr.37 u,ut.4
or 3Cfl33

ltxal a

3aJlBJleHheTo

HA

)KhBOTHOB'bAA

B Ks Na.

flo3eNr,reH

ulror Ns

XE-xar 8-10

(!Ka Ha )l(E)
[MJl 3a

)KE-Kar l-7
(axa ra XE)

BHAoBe nacHuHH

xreorur, cluacno $

2 g or AP xa 3Cfl33

foseaa Haa 24

Nteceua - N4eco
6l 000 n:ur,ro61.000 aKa s



qacr or fII4 Ne

17806 61.1,

uerntr c nloul
or 340,1 I 7

AKA, HTII
"flachue", c.

fp. HrHarueeo
foseaa or 6 ao
?4 Meoer ta - Nte

06 t0 6 l 5000 30000

Osue Haa 12

Meceua

0.r5

015

015 I 5000 30000

320 48 r 5000 30000
Oeue ot N.tecrHu

(aeroxroHHu)

nopoAu saa 12

Meceua
')) 20.000 40.000

O6uro: 61.000

54.15 15.000 30.000

III. 3 EMAHE OT OIIO B
- 1. 3a Sn:uuecrco

flJIAHIXVflICK.VI c

N fIETbP IIBAHOB

rrocrosHeHaApecBc.KaneKoBeu,o6ur4Ha,,Mappl{a"-o6ractillou4ran'KaKTo
cneABa:

- flolgnaru4 rro3eMJleHr,r r,rMoTIl C HTII ,,flacvfqe", ,,Mepa"' ,'Jl]qBan.a'-'.-- \l*u'
O6ui 6pofi xr.rBorr4HcKtr erv'krr\pr:25.8 XE c ropM;nMff sa XE: 387'000 AKa 3a I'IMorI4 o"t l-7

Karefoprq; 774,000 IKa3aI'IMorI4 or 8-10 Kareroprq'

BrrcHI4e Bx.Nb 94-00-862105'03'2019 roAIrHa' KaKro I{

eII I4 AoKn aIiH:[- 3ailvcKlr Ha Krrlera Ha c' KaJIeKoBeII c

.12,20|8r.'xouucl4qTaollpeAenvllaceilpeAocTaBsT
OB -flJIAHAXI4frCKI4nacutt\aor OfI@ 3a cpoK or

t.; 2021-2'022 r '; 2022-2023 r '; 2023-2024 t '; 2024-

8-2029 r.;), KaKro cneABa:

OTHT,I, OTI-JIEX(AAHil B )KhBOTHOB'bAOH

lc"raP 4147-0l|2l, PerucrPuPauu e

na EAEX, 3ll flETbP I4BAHOB

.8nAH,UXI4IZCKI4

flo:eMreH
r,nror Nt

Kareropur flnoor 3a

HAEMAHE,

cr,o6pa:eua c

.t|t 5 | A, i]lt. I

ot 3Cfl33
llt<a] u

3a.,lBIeHneTo

HA

)KhBOTHO86A4

HaqnH Ha

'rpaitHo

non3BaHe

Mecrsocr

B hnoBe nacxuHh

xtBorHH, CbrnacHo $

2 a m,P na 3CII33

Ontrc Ha

ailaoBfre u

6poq

nacuuHtr

cencKoqonaH

CKX XhBOTHH

oTneroaHu B

XUDOTHOBbIH

rr o6ec

bpoft
xxBoTxHckil

eAHHtqx no

atrAOBe

XUBOTHX

HOpMa

nM,Il 3a

Xb-xaT r- /

(rKa Ha )I(E)

HopMa nM,q 3a

)lc-xar 8-10

(aKa Ha )KE)
3a

npilpasHtBaHe

HA

CIOTBqHil'
a{I X[B6HH
KlM I )I(E
cruacno $ 2

3or.FHa

1 24 24 15.000 30,000
120 000 v2 e
ueHTpanHaTa
nry vac'r ua fIH
Nc 35300.4.3,
uenurr c nJloul

or 646.781

arca, HTfl
"flacuqe", c.

KareKoseq

IV t20 000
ra3urro nonaaa

e CA|I

Ilacuue fsonca foBeaa Haa 14

N4eceua - N4nBKO

foeeAa Ha

e'u:pacr o'r 6 ao

24 ureceua-

M,'rt Ko

06 3 l8 r 5.000 l0 000

25.8 l s.000 30.000

Oburo: r 20.000



III. 3A HAEMAHE HA TIACLIIIIA OT OTI(D B 3EMJII4IIIETO HA C. KPI4CJIOBQ:
- 1. 3a Su:uvecKo rrrrue: 3EMEAEJICKI4 IIPOI43BOAI4TEI AI,IMI4TbP fIETKOB KAHAPOB

c rrocro.sHeH aApec n c. Kpuclono, O6u1uua,,Mapzqa"-o6ract flron4zn, KaKTo cneABa:

- florseaHI4 Iro3eMJreHI4 I,IMorI4 c HTll ,,fIacvrr1e",,,Mepa", ,,fIvtBaaa" - lloseuleHl4 LtMorI4 c HTII
,,flactarqe" c o6qa rrnoul 50.738 .4ra, IV Karefopt4t cbrJlacHo .qoroBopv 3a HaeM.

- O6ru 6poft NranorlrHcKr4 elr,rHr4rlpr: 48.75 XE c HopMa IIMJI ga }ItE: 731.250.4Ka 3a IlMorI4 or l-7
Kareropu;l; 1462.500 AKa 3a LIMoTLI or 8- 10 Kareropus.

Karo ese rpeABrrA ropuoro 14 BbB Bpb3Ka crc 3asereuue Bx.J\! 94-00-892106.03.2019 foAI4Ha, Kaxro LI

nporoKoJr J\! 3 or 20.11.2018 r. na KC na c. Kpucrono r CraHoer.rrue Ha Krraera Ha c. KpncJIoBo BX. lle l0-00-
633 or 30.11.2018 f., KoMr4crrsra onpe.uenv Ia ce npe.4ocraBqr na: 3EMEAEnCKI4 IIPOITI3BOAVITEI

trVIMI4TTP ilETKOB KAHAPOB racurra or Oll(D 3a cpoK or 5 (ner) croIIaHcKrI roALIHa (2019-2420 r.;
2020 -2021 r .; 2021 -2022 r. ; 2022-2023 r. ; 2023 -2024 r .), KaKro cneABa:

flo:evleu
uuor Ng

Kareropnr flnoul:a
HaeMaHe,

cr,o6pa:eHa c

vn.37 u,ut 4

or 3Cfl33
IAKa./ U

3arBneHheTo

HA

)K14BOTHOB6,IIA

HaquH sa

rpailHo
NOJT3BAHE

MecrHocr Onac Ha B[AoBere u 6por nacruxu xr4BorHtt, orl-,1o1(aaHl'I B xhBorHoBGAeH

o6ercr (nocronHeH o6ercr) Ns 4148-0034/, pervcrprpaHu e I4HrerpupaHara

nH$opnaunoHHa cilcreMa Ha EAEX, 3Il AHMI'IT-bP IETKOB KAHAPOB

BilroBe nacruHH
xuaornu, ctuacuo $

2 s m,IlP na 3Cn33

KoeQuuxeHr

3a

npilpaBHrsaHe

HA

C!fr8ilHil'
BilA XtrB6HI
xrv I )l{E
cluacno $ 2

: or ,{P na

3Cn33

Onilc Ha

BtrlOAqe X

6poa

nacxuHl
cencKofionaH
CKh XIBOTHH

oTrneMaHu B

xxBmHoobAH

rc o6em

6poi
XIBOThHCKI

eaHHhuH no

BhloBe

XIBOTHU

nopMa

flM,rl 3a

)l(E-Kar I -7

(nKa Ha XE)

HopMa IIMJI 3a

XE-Kar 8-l 0
(lxa na XE)

39918 3 13 -
IV xareropur,
c Kpucrooo c

HTII
,.fIachue"

IV 39.102
u3urno nonaAa

a CAtl

flacnu{e

Kpucloao
Onqe or mecruu
(ao'roxrouna)
nopoal4

015 313 46.95 I 5.000 30 000

39918 10.68-
cso6oaHl.r
62260 u2 s
ceBepHara My
qacr - IV
KaTefophr, c
Kpnclooo c
HTII
,,flacuute"

IV 62.260
r.r3urjlo noflaaa

e CAII

flacaute Tpraronu
ua

Oeue HaA 12

Meceqa

015 t2 8 ls 000 30 000

O6uro: 10r362 48.75 r 5.000 30 000

IV. 34 HAEMAHE HA fIACI4IIIA OT OTIID B 3EMJILIIIIETO HA C. PANLIHOBO:
- 1. 3a Qu:uuecrco Jrrrqe: 3EMEAEJICKPI IPOI,I3BOAIITEJI MAPI,IH CTO.flHOB

TIEIIEPI4IOB c nocroflHeH aApec B c. PaArzHoBo, O6rqrana ,,Maprqa"-o6:racr fllonglan, KaKro

cneABa:

- florseaHr,r no3eMJIeHu r4Mo'rvr c HTll ,,flaculqe", ,,Mepa", ,,JIaBaaa" - Hgnta.

- O6rq 6pofi xueorr4HcKr4 eAr.rHr.rqu: 84 ){tE c HopMa IIMJI sa XE: 1260.000 AKa 3a vMorlz or I-7
Kareropr4{; 2520.000 AKa 3a r.rMorlr or 8-10 Kareroplrq; 2)KE c HopMa IIMJI sa XE: 40.000 AKa 3a LIMorI4 or
1-7 rareropr4s; 80.000 AKa 3a r4Morr.r or 8-10 Karefopl{t.

Karo ege rpeABrrA ropHoro r.r BbB Bpb3Ka cbc 3a{BneHr4e Bx.Ne 94-00-626106.02.2019 roIIrHa, KaKro Ir
rrporoKon Nq 02 or 26.02.2019 r. na KC Ha c. PaAunono r4 CraHoBr4rrle Ha Kuera Ha c. Pa4aHoBo BX. J\'e 10-

00-128 or 28.02.2019 r., rouzcvr.nra onpeAenr.r Aa ce npeAocraBsr Ha: 3EMEAEnCKI4 IIPOI43BOAVITEI
MAPI4H CTOTHOB r{EIIEPI4|OB nacurqa or OII@ 3a cpoK or 10 (aecer) crorraHcKl4 ToALIHLI (2019-2020
r.;2020-2021r.;2021-2022 r.;2022-2023 r.;2023-2024 r.;2024-2025 r.;2025-2026 r.;2026-2027 r.;2027-
2028 r.;2028-2029 r.;), KaKro cneABa:



Onnc Ha BlraoBere u 6por nacnulHh )l(llBorH14, orr'te)l(AaHn B )KhBorHoBtAeH

o6err (nocroaHeH o6er<r) Nc 4202-0015, perncrpt{paHh e I'lHrerpllpaHara

riHQopMau!'roHHa cucreMa na BABX, 3n MAPI4H CTOTHOB qEnEPI4fOB

flo:e trl,ren

nuor Nl
Kareropra llrout:a

HaeMaHe,

c'uo6pa:eua c

'rr 37 il, an 4
or 3Cfl33

lltcal A

3arBreHaero
HA

)KABOTHO86.|lA

Ha,rliH ua

'rpahHo

NOJI3BAHE

MecrHocr

tsilAoae nachuHu

xilBoTHl, c!uacHo $

2 B or AP Ha 3Cn33

oe+rurem
3a

npilpaBHtBaHe

HA

cloTafrHut
EH! XHAOTHh

xru I XE
crrracno ! 2

3 o,ry Ha

3Cn33

On rc HA

BHIOBflC il

6por
nact qH il

cencKofronaH

CKh XHBOTEh

OTTNCruAHil B

X'AOTHOB!AH

rr o6em

5 poii

XffBOTIHCK'

eailHuql no

3 hIOBe

XUBOTHX

HopMa

flM.[:a
)KE-xar l-7
(aKa Ha XE)

HopMa flM,rl 3a

XE-xar 8- l0
(aka Ha XE)

61412 28.11 I c

nnou or
91 898 ara, c

PaaHHoeo c

HTN
,,flacu ule"

91.898 l43uqno

nonaaa e C.IIfl
IlacuUle t{epeeuxoo

Kilaae H eu

foseaa uaa 24

Meceua - M,ltKo

fogeaa Haa 24

Meceua - Meco

84 84 t5 000 30 000

I 2 2 20 000 40.000

O6uro: 91.898
84 15.000 30.000

) 20.000 40.000

v.3 tIA OT OTI(D B AC EBO:

- 1. 3a 0"r""--..*o ,r"q., 3EMEAEJICKI4 IIPOLI3BOApITEJf IIETKO trIBAHOB

AAPAAXAHCKI4 c nocrorHeH aApeC B Ip. cbeAI{HeHLIe, O[nacT fllon4un, KaKro cJIeABa:

- florseaHlr rro3eMJreHlr I4MorLI c HilI ,,flaclril1e", ,,Mepa", ,,IIvBala" - floseNareHz I4Morrr c HTII

..flacuufe,, c o6ua nnou 97.458 AKa, v Karefoplrr cr,fJIaCHO AOTOBOpI'I 3a HaeM' KOI',ITO Ll3-tldrfar Ha

10.07.2019 r.
O6ur 6pofi xI'IBoTLIHoKu el;vr:e^urJr4: 9 )ItE' c

Kareroput; 270.000 AKa 3a LIMOTI'I or 8-10 Kareropl4q'
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О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А” 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 11 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

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

 

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

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 



  

  
МОТИВИ: Чрез реализация на процедурата се очаква да се разширят 

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 12 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

/А. Иванова 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 13 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

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

 

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

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 

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

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

  
МОТИВИ: Позволява да се осигуряват средства за развитието на 

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 14 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

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



  

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

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

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 15 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Заявление от „ЕМУ“ АД представлявано от и.д. Таню 
Георгиев Танев и Георги Костадинов Димитров за издаване на разрешение за 
изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  
поземлени имоти с идентификатори № 38950.54.563, 38950.54.564, 38950.54.565, 
38950.54.566, 38950.54.567, 38950.54.568, 38950.54.570 и 38950.54.572 в 
м.”Бураго” по кадастралната карта на с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска 
област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен 
имот за „складова производствена база“. 

 

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

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 

ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор № 38950.54.563, 38950.54.564, 38950.54.565, 38950.54.566, 
38950.54.567, 38950.54.568, 38950.54.570 и 38950.54.572 в м.”Бураго” по 
кадастралната карта на с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област за 
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски 
нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за  

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

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

Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 



  

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

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

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

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

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

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

Възложителя „ЕМУ“ АД представлявано от и.д. Таню Георгиев Танев и 
Георги Костадинов Димитров да изготви проектите от името на общината, както и 
да представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 
институции.  

Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за опазване 
на земеделските земи за провеждане на процедура по промяна на 
предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, във 
връзка изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 

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

 Възлага на „ЕМУ“ АД представлявано от и.д. Таню Георгиев Танев и 
Георги Костадинов Димитров да проведе процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на 
проекти на техническата инфраструктура.    

Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни 
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План 

за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 



  

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

  
МОТИВИ: С цел осъществяване на инвестиционно намерение, Общински 

съвет Марица намира решението за целесъобразно. 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 16 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Заявление от Р. Р. Д. за издаване на разрешение за изработване 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен 
имот с идентификатор № 61412.11.24 в м.”Край селото” по кадастралната карта на 
с.Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ 
за отреждане на урегулиран поземлен имот за „жилищно строителство“. 

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

124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане 
на Закона за опазване на земеделските земи  
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 

ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор № 61412.11.24 в м.”Край селото” по кадастралната карта на 
с.Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ 
за отреждане на урегулиран поземлен имот за  

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

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

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

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



  

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

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

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

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

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

Възложителя Р. Р. Д. да изготви проектите от името на общината, както и да 
представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 
институции.  

Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за опазване 
на земеделските земи за провеждане на процедура по промяна на 
предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, във 
връзка изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 

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

 Възлага на Р. Р. Д. да проведе процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на 
проекти на техническата инфраструктура.    

Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни 
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План 

за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

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

 
 

  



  

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 17 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

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

 

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

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 

ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор № 11845.59.148 в м.”Баш пара” по кадастралната карта на 
с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ 
за отреждане на урегулиран поземлен имот за  

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

кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска попада по 
Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 142-Псп с 
нетни устройствени показатели Пз<60%, Кинт – 1,2,  Поз>30% и височина  на 
застрояване до 10 м. 

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

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на 



  

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

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

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

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

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

Възложителя „ТОПЧО БГ“ ЕООД с управител Ангел Иванов Топалиев да 
изготви проектите от името на общината, както и да представлява общината при 
съгласуване и одобряване пред съответните институции.  

Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за опазване 
на земеделските земи за провеждане на процедура по промяна на 
предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, във 
връзка изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 

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

 Възлага на „ТОПЧО БГ“ ЕООД с управител Ангел Иванов Топалиев да 
проведе процедурата по промяна на предназначението на имоти общинска 
собственост, във връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура.    

Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни 
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План 

за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

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

 



  

  
МОТИВИ: С цел осъществяване на инвестиционно намерение, Общински 

съвет Марица намира решението за целесъобразно. 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 18 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

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

 

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

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

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

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

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



  

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

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 19 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 

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

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

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

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

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

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

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

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



  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



  

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

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

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

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

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

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

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

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

/А. Иванова/ 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 20 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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



  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



  

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

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

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

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

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

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

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

  
МОТИВИ: Целта е временно да се задоволи неотложната нужда на 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 21 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ. 

 

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

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

  
МОТИВИ: Предоставени са необходимите документи и лицето отговаря на 

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 22 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

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

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

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

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

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

  
МОТИВИ: Предоставени са необходимите документи и лицето отговаря на 

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

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 23 
 

Взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г. 
 
 

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

 

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

 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
 

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

№ 
по 
ред 

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

наименование на разхода 
Всичко   
/лева/ 

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

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

1 13-04 
 Данък при придобиване на имущество по дарения 

и възмезден начин   82 000     

   Р А З Х О Д И 82 000  82 000  
1 

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

2 
52-06 603 

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

- 157   
- 157 

 
3 

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

+ 157   
+ 157 

 
4 

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

+10 000   
+10 000 

 
 

МОТИВИ: Промените по  бюджета са свързани с: 

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

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

 - увеличение средствата за помощи по решение на общинския съвет; 



  

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 




