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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 298 

Взето с протокол № 9 от 23.07.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица” – област Пловдив за 2021 година”. 

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

 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема предложените 
актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – 
област Пловдив за 2021 година”, както следва: 
 
 
I. В раздел „ІІІ. По предложения от кметове на населени  места и 
общинска администрация за започване на процедура за продажба  по чл.35 
от ЗОС“: 
За с.Скутаре се добавя: 
ПИ 502.672 НТП Ниско застрояване (до 10м)  -  644 кв.м. 
 
За с. Царацово се добавят: 
ПИ 51.338 НТП Изоставена орна  земя           -     2000 кв.м.  
ПИ 51.339 НТП Изоставена орна  земя           -     3379 кв.м.  
 

I. В раздел „ХVІ. Прехвърляне безвъзмездно на имоти - публична 
общинска собственост в собственост на държавата“ 

  
1. На МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА за 
изграждане на обект „Рехабилитация на участък Пловдив-Бургас, 



Фаза 2“, позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на 
надлези/подлези за железопътния участък Пловдив- Бургас“  

 
 
За с.ВОЙВОДИНОВО СЕ ДОБАВЯТ: 
 
1. Поземлен имот № 11845.29.22   с площ  588 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на 
с.Войводиново, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
99/12.11.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София; 
2. Поземлен имот № 11845.29.25   с площ  236 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на 
с.Войводиново, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
99/12.11.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София;  
  
За с.СКУТАРЕ СЕ ДОБАВЯТ: 
 
1. Поземлен имот № 66915.10.164 с площ 1447 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на 
Изп.директор на АГКК-София;  
2. Поземлен имот № 66915.10.165  с площ  40 кв.м., трайно предназначение 
на територията: "Територия на транспорта", НТП "За местен път" по 
кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-
София;  
3. Поземлен имот № 66915.10.166 с площ 710 кв.м., трайно предназначение 
на територията: "Територия на транспорта", НТП "За местен път" по 
кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-
София; 
4. Поземлен имот № 66915.10.167 с площ 198 кв.м., трайно предназначение 
на територията: "Територия на транспорта", НТП "За местен път" по 
кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-
София;  
5. Поземлен имот № 66915.10.171 с площ 2005 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на 



Изп.директор на АГКК-София;  
6. Поземлен имот № 66915.10.172   с площ  9 кв.м., трайно предназначение 
на територията: "Територия на транспорта", НТП "За местен път" по 
кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-
София;  
7. Поземлен имот № 66915.10.174   с площ  2 кв.м., трайно предназначение 
на територията: "Територия на транспорта", НТП "За местен път" по 
кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-
София;  
8. Поземлен имот № 66915.11.167 с площ 257 кв.м., трайно предназначение 
на територията: "Територия на транспорта", НТП "За местен път" по 
кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-
София;  
9. Поземлен имот № 66915.10.168  с площ  83 кв.м., трайно предназначение 
на територията: "Територия на транспорта", НТП "За местен път" по 
кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-
София; 
10. Поземлен имот № 66915.17.179 с площ 146 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на 
Изп.директор на АГКК-София;  
11. Поземлен имот № 66915.17.186 с площ  52 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на 
Изп.директор на АГКК-София;  
12. Поземлен имот № 66915.19.101 с площ 217 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на 
Изп.директор на АГКК-София;  
13. Поземлен имот № 66915.19.103 с площ 1167 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на 
Изп.директор на АГКК-София;  
14. Поземлен имот № 66915.19.104 с площ 1959 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 



местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на 
Изп.директор на АГКК-София;  
15. Поземлен имот № 66915.19.98 с площ 764 кв.м., трайно предназначение 
на територията: "Територия на транспорта", НТП "За местен път" по 
кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-
София;  
16. Поземлен имот № 66915.19.99 с площ 2257 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на 
Изп.директор на АГКК-София;  
17. Поземлен имот № 66915.21.21 с площ 264 кв.м., трайно предназначение 
на територията: "Територия на транспорта", НТП "За местен път" по 
кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-
София;  
18. Поземлен имот № 66915.22.127 с площ 22 кв.м., трайно предназначение 
на територията: "Територия на транспорта", НТП "За местен път" по 
кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-
София;  
19. Поземлен имот № 66915.22.129  с площ  5 кв.м., трайно предназначение 
на територията: "Територия на транспорта", НТП "За местен път" по 
кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-
София;  
20. Поземлен имот № 66915.22.202 с площ 958 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на 
Изп.директор на АГКК-София;  
21. Поземлен имот № 66915.22.203 с площ 1185 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на 
Изп.директор на АГКК-София;  
22. Поземлен имот № 66915.22.207 с площ 387 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на 
Изп.директор на АГКК-София;  



23. Поземлен имот № 66915.23.81 с площ  928 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на 
Изп.директор на АГКК-София;  
24. Поземлен имот № 66915.24.123 с площ 1196 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на 
Изп.директор на АГКК-София;  
25. Поземлен имот № 66915.24.125 с площ 279 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на 
Изп.директор на АГКК-София;  
26. Поземлен имот № 66915.502.1811 с площ 42 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Урбанизирана", НТП "За второстепенна 
улица" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София;  
27. Поземлен имот № 66915.502.1812 с площ 576 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Урбанизирана", НТП "За второстепенна 
улица" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София;  
28. Поземлен имот № 66915.502.1813 с площ 1150 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Урбанизирана", НТП "За второстепенна 
улица" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София;  
29. Поземлен имот № 66915.502.1814 с площ 1077 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Урбанизирана", НТП "За второстепенна 
улица" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София;  
30. Поземлен имот № 66915.502.1815 с площ 92 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Урбанизирана", НТП "За второстепенна 
улица" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София;  
31. Поземлен имот № 66915.502.1816 с площ 65 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Урбанизирана", НТП "За второстепенна 
улица" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област 



Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София;  
32. Поземлен имот № 66915.502.1808 с площ 470 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Урбанизирана", НТП "За второстепенна 
улица" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София;  
33. Поземлен имот № 66915.502.1798 с площ 1541 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Урбанизирана", НТП "За второстепенна 
улица" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София;  
34. Поземлен имот № 66915.502.1800 с площ 1699 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Урбанизирана", НТП "За второстепенна 
улица" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София;  
35. Поземлен имот № 66915.502.1804 с площ 78 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Урбанизирана", НТП "За второстепенна 
улица" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София;  
36. Поземлен имот № 66915.502.1819 с площ 882 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Урбанизирана", НТП "За второстепенна 
улица" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София; 
37. Поземлен имот № 66915.502.1820 с площ 1902 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Урбанизирана", НТП "За второстепенна 
улица" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София;  
38. Поземлен имот № 66915.502.1821 с площ 1274 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Урбанизирана", НТП "За второстепенна 
улица" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София;  
39. Поземлен имот № 66915.502.1473 с площ 10 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Урбанизирана", НТП "За второстепенна 
улица" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София;  
40. Поземлен имот № 66915.502.1809 с площ 49 кв.м., трайно 



предназначение на територията: "Урбанизирана", НТП "За второстепенна 
улица" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София;  
41. Поземлен имот № 66915.502.1801 с площ 208 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Урбанизирана", НТП "За второстепенна 
улица" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София;  
42. Поземлен имот № 66915.502.1802 с площ 241 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Урбанизирана", НТП "За второстепенна 
улица" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София;  
 
 
За с.ТРИЛИСТНИК СЕ ДОБАВЯТ: 
 
1. Поземлен имот № 73122.12.97   с площ  41 кв.м., трайно предназначение 
на територията: "Територия на транспорта", НТП "За местен път" по 
кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Трилистник, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-14/19.02.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София;  
2. Поземлен имот № 73122.12.95  с площ  112 кв.м., трайно предназначение 
на територията: "Територия на транспорта", НТП "За местен път" по 
кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Трилистник, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-14/19.02.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София;  
3. Поземлен имот № 73122.12.100 с площ 1475 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на 
с.Трилистник, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
14/19.02.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София;  
4. Поземлен имот № 73122.12.102 с площ 1332 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на 
с.Трилистник, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
14/19.02.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София; 
 
 

МОТИВИ: С годишната програма Община „Марица” се стреми, 
както да покрие всички нормативни изисквания по управление на 
общинската собственост, така и да увеличи в значителна степен 



ефективността и прозрачността на управлението на своята собственост. 
Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 299 

Взето с протокол № 9 от 23.07.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 142, взето с протокол № 5 

от 20.04.2021год. на Общински съвет „Марица“ относно издаване 
разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) на  поземлен имот с идентификатор № 
62858.501.2336 с начин на трайно ползване-депо за битови отпадъци с 
промяна предназначението „за жилищно застрояване“ по 
кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска 
област.  

ОСНОВАНИЕ: чл.45, ал.9 и чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСА,  в 
съответствие с чл. 124а, ал.1, чл.16, ал.1 от ЗУТ и чл. 28, ал.2 от 
Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи. 

 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 

1.Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване проект 
на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен 
имот с идентификатор № 62858.501.2336 с начин на трайно ползване-
депо за битови отпадъци по кадастралната карта на с.Рогош, Община 
„Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ с отреждане „Жилищно застрояване“; 

2.Проектите да се съгласуват със СГКК-Пловдив и съответните 
териториални администрации, а при необходимост и със 
специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, 
съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.; 

 3.Дава съгласие да се проведе процедура по промяна предназначението на 
ПИ№62858.501.2337-полски път във връзка с изготвянето на проекти за 
елементите на техническата инфраструктура.   

 
 



МОТИВИ: С цел  осъществяване на инвестиционното намерение  на 
възложителя,  Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 300 

Взето с протокол № 9 от 23.07.2021 г. 
ОТНОСНО: Допускане за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ на 
урегулиран поземлен имот /УПИ/- ХVІІ-502.1912-зеленина и детска 
площадка в кв.58 по регулационния план на с.Скутаре, община „Марица“. 

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

 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1.Разрешава изработването ПУП-ПРЗ на УПИ ХVІІ-502.1912-зеленина и 
детска площадка в кв.58 с промяна предназначението „за жилищно 
строителство“ по регулационния план на с.Скутаре, община „Марица“. 
2. С образуването на новият УПИ за жилищно застрояване се променя 
собствеността от публична в частна общинска собственост. 
 

МОТИВИ:       С цел задоволяване на нарасналите жилищни нужди  на 
населението от с.Скутаре е необходимо промяна предназначението на 
УПИ ХVІІ-502.1912-зеленина и детска площадка в „жилищно 
застрояване“.Мероприятията по озеленяване на имота не са 
осъществени.Няма изградени паркове, градини или детска площадка, както 
и мемориални обекти/паметници или паметни плочи/ Ето защо Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  15 
Против  0 
Въздържали се 9 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 301 

Взето с протокол № 9 от 23.07.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Свикване на редовно годишно общо събрание на 

акционерите на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ“ АД на 12.08.2021 г. от 11,00 часа в 
заседателната зала на болницата, находяща се в гр. Пловдив, бул. 
„България“ № 234, сектор „В“, етаж 1. 

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

 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Определя Лилия Иванова Пенева, който да представлява Община 
„Марица“ в редовно годишно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - 
ПЛОВДИВ“ АД, свикано с покана с вх. № 92-01-152(1)/07.07.2021 г. от 
„УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив на 12.08.2021 г. от 11,00 часа, 
което ще се проведе в заседателната зала на болницата, находяща се в град 
Пловдив, бул. “България“ № 234, сектор „В“, етаж 1.  
2.  Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ЗА“ решението по т. 1 от дневния ред на редовното годишно 
общо събрание, свикано с покана вх. № 92-01-152(1)/07.07.2021 г. от 
„УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив.  
3. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ЗА“ решението по т. 2 от дневния ред на редовното годишно 
общо събрание, свикано с покана вх. № 92-01-152(1)/07.07.2021 г. от 
„УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив. 
4. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ЗА“ решението по т. 3 от дневния ред на редовното годишно 
общо събрание, свикано с покана вх. № 92-01-152(1)/07.07.2021 г. от 
„УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив. 
5. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ЗА“ решението по т. 4 от дневния ред на редовното годишно 



общо събрание, свикано с покана вх. № 92-01-152(1)/07.07.2021 г. от 
„УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив. 
6. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ЗА“ решението по т. 5 от дневния ред на извънредното общо 
събрание, свикано с покана вх. № 92-01-152(1)/07.07.2021 г. от „УМБАЛ - 
ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив. 
7.  Упълномощава определения представител на Община „Марица“ със 
същите права ако при липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от 
Търговския закон редовното годишно общо събрание на акционерите в 
„УМБАЛ Пловдив“-АД град Пловдив бъде отложено за 07.09.2021 година 
от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред. 
 
 

МОТИВИ: Във връзка с получена Покана в деловодството на община 
„Марица“ с вх. № 92-01-152(1)/07.07.2021 г. от „УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД 
гр. Пловдив, относно свикване на редовно годишно общо събрание на 
акционерите на дружеството на 12.08.2021 г. от 11,00 часа и с оглед 
участието на Общината като акционер в горепосоченото дружество, е 
необходимо да бъде проведена сесия на Общински съвет „Марица“ до 
11.08.2021 г., за изрично упълномощаване на представител, който да 
участва и гласува, по представения в поканата дневен ред. Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 302 

Взето с протокол № 9 от 23.07.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Марица 

в общото събрание на „Асоциация по В и К“ – Пловдив и даване на мандат 
за начина на гласуване по отделните точки от предварително обявения 
дневен ред в писмо на Областния управител на Област Пловдив-
изх.№АВК-02-65 от 15.07.2021г. на представителя на Общината в общото 
събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 25.08.2021г. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2, в изпълнение на правомощията по чл.21, 
ал.1 т.15 от ЗМСМА и чл.198е, ал.5 от Закона за водите 

 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 
1.Упълномощава инж. Огнян Бориславов Влахов – Началник отдел УПКР 
в Община „Марица“ да представлява Община  „Марица“ в общото 
събрание на Асоциация по В и К –Пловдив, свикано на 25.08.2021г., да 
изрази позицията на Община „Марица“ по предварително планиран дневен 
ред в писмо на Областния управител на област Пловдив– изх.№АВК-02-65 
от 15.07.2021г..и му дава мандат да гласува както следва: 
 
1.1. По т.1 от предварителния дневен  ред относно: „Приемане на решение 
за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на 
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Пловдив за 2022г.в размер на 
24999,10лв. 
 
Да гласува със „ЗА“ приемане препоръчителния размер на вноската на 
държавата в бюджета на Асоциация по В и К на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Пловдив за 
2022г. в размер на 24999,10лв. 
 
 1.2. По т.2 от предварителния дневен ред относно: „Съгласуване на Бизнес 
план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ЕООД 



гр.Пловдив като В и К оператор за периода 2022-2026г. 
 
Да гласува със „ЗА“  съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността 
на „Водоснабдяване и канализация“ЕООД гр.Пловдив като В и К оператор 
за периода 2022-2026г 
 
1.3. По т.3 от предварителния дневен ред относно: „Одобряване на 
Подробна инвестиционна програма – 2021г. на „Водоснабдяване и 
канализация“ЕООД гр.Пловдив 
 
Да гласува със „ЗА“ одобряване на Подробна инвестиционна програма – 
2021г. на „Водоснабдяване и канализация“ЕООД гр.Пловдив 
 
1.4. По т.4 от предварителния дневен ред относно: „Други“. 
 
Общински съвет упълномощава представителя на Община Марица да 
изслуша представената информация и да уведоми Общински съвет 
„Марица“. 
 
След участието в заседанието на Общото събрание на Асоциацията, 
присъствалия представител на Община Марица да уведоми Общински 
съвет „Марица“ за взетите решения. 
 

МОТИВИ: Според действащото законодателство Асоциацията по В и 
К- Пловдив е водещ регулаторен орган за управление, планиране и 
изграждане на водоснабдителните и канализационни системи за 
територията на област Пловдив. Ето защо Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 303 

Взето с протокол № 9 от 23.07.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Допълнителни възнаграждения на председател на 

общински съвет, кмет на община и кметове на кметства  

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.5 във връзка с чл.26, ал.1  от ЗМСМА,  
чл.4, ал.5  от ПМС № 67/2010г. 

 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

1. Определя на председателя на общински съвет „Марица“, на кмет 
на община и кметовете на кметства в Община „Марица”, 
допълнително възнаграждение, както следва:  
/По приложение/ 

2. Допълнителните възнаграждения да се включат във ведомостите 
за работни заплати за м. юли 2021 г. 

 
МОТИВИ: На основание чл.26, ал.1 и чл.21 ал.1, т.5 от ЗМСМА 

общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя 
на съвета, както и на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на 
действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на 
персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.  
Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 304 

Взето с протокол № 9 от 23.07.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община 

„Марица“ за 2021 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  2021 г., както следва: 
  / лева / 
 

№ по 
ред 

§§ 
№ д-

ст Източник на финансиране, обекти, 
наименование на разхода 

Всичко   
/лева/ 

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

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

   Р А З Х О Д И 0  0 0

1 
51-00 

738 
Основен ремонт на електр. инсталация в 
сградата на читалище с. Бенковски -3200  -3200

2 55-03 738 
Поставяне на мълниезащитна система на 
читалищната сграда в с. Бенковски  +3200  +3200  

3 55-03 738 
Поставяне на мълниезащитна система на 
читалищната сграда в с. Царацово +3200  +3200  

4 97-00 998 Резерв 
-3200 

 
-3200  

5 55-03 714 
Капиталов трансфер за орг. с нестоп. цел – 
Закупуване на автомобил за Хандбален 
клуб с. Труд +10000 

 
+10000  

6 52-04 
122 

 
Закупуване на транспортни средства -10000  -10000  

7 52-04 629 Закупуване на автовишка - 27000  - 27000  

8 51-00 322 
Конструктивно укрепване, ремонт и 
саниране на сградата на ОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“ с. Войводиново +27000  

+2700
0  

 



 
МОТИВИ: Необходимост от поставяне на мълниезащитни системи 

на читалищните сгради в    с. Бенковски и с. Царацово.  Промените са  
компенсирани между разходните параграфи и не водят до промяна в 
общия размер на бюджета. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 305 

Взето с протокол № 9 от 23.07.2021 г. 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 459, взето с протокол № 13 

от 21.12.2020 г. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост и чл. 78 а от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
1. Общински съвет „Марица”-област Пловдив изменя свое Решение № 459, 
взето с протокол № 13 от 21.12.2020 г., както следва:    
§ 1. Точка І се изменя, както следва:   
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Пасище” в „Деградирала орна земя” на общински поземлен 
имот, както следва: 
- Поземлен имот № 69874.121.24, с обща площ от 2.613 дка, с трайно 
предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Пасище“ в местността „УМАТА“, при граници и съседи: ПИ № 
69874.501.83; ПИ № 69874.501.959; ПИ № 69874.121.23; ПИ № 69874.93.23 
- публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Строево, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-82/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
актуван с акт за общинска собственост № 3722 от 08.09.2020 г. 

МОТИВИ: Теренът е неравен и обрасъл с бурени и храсти, 
неизползваем за производство на селскостопанска растителна продукция. 
Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 306 

Взето с протокол № 9 от 23.07.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение за сключване на предварителен 

договор за уреждане на имуществените отношения по реда на чл.15, ал.3 и 
ал.5 от Закона за устройство на територията 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, чл. 
200, ал. 2 от ЗУТ, чл. 19 от ЗЗД, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 108 от 
НПУРОИ 

 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 I. Да се сключи предварителен договор по чл.15, ал. 3 от ЗУТ, а 
именно: 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР 
за уреждане на имуществените отношения по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от 

Закона за устройство на територията 
 

Днес, ___.___.2021 г., в гр.Пловдив, между: 
ОБЩИНА "МАРИЦА" - област Пловдив със седалище и адрес на 

управление гр. Пловдив, бул."Марица" 57 А, ЕИК 000472182, 
представлявана от Димитър Иванов Иванов - Кмет на община „Марица” от 
една страна, 

и 
Я. А. Д., от друга страна, 

на основание чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, чл. 200, ал. 2 от ЗУТ, чл. 19 от ЗЗД, 
чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 108 от НПУРОИ, като се взеха предвид 
Заповед № РД-09-739 от 21.05.2019 г., Заповед № РД-09-1754 от 31.12.2020 
г. и Заповед № РД-09-426 от 05.04.2021 г. на кмета на община „Марица“, 
Решение № 2, взето с протокол № 24 от 15.07.2021 г. на ЕСУТ при община 
„Марица”, с който е приет проект за изменение на ПУП-ПРЗ и в 
изпълнение на решение № __ взето с протокол № __ от __.__.2021 г. на 
Общински съвет „Марица”, с оглед уреждане на имуществените 
отношения, свързани с одобряването на проект за изменение на подробен 
устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на УПИ ІІІ-



57.89 и УПИ ІV-57.90 от кв.70 по действащия кадастрално регулационен 
план на с. Костиево, с цел образуване на нови УПИ, се сключи настоящия 
предварителен договор. 
 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 
 

1. ОБЩИНА МАРИЦА, представлявана от кмета Димитър Иванов 
Иванов се задължава след влизане в сила на изменение на подробен 
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), допуснат 
във връзка със Заповед № РД-09-739 от 21.05.2019 г., допълнена със 
Заповед № РД-09-1754 от 31.12.2020 г. и Заповед № РД-09-426 от 
05.04.2021 г. на кмета на община „Марица“ да прехвърли на Я. А. Д, 
собствеността върху следния недвижими имот  – общинска собственост, а 
именно:  

1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 38950.57.161 
/три, осем, девет, пет, нула, точка, пет, седем, точка, едно, шест, едно/ с 
площ 331 кв.м., представляващ част от ПИ № 38950.57.90, включен в 
новообразувания УПИ ІІІ-57.162 /съгласно проект за изменение на ПУП-
ПРЗ, приет с решение № 2, взето с протокол № 24 от 15.07.2021 г. на ЕСУТ 
при община „Марица”/,  

която част от поземлен имот се обединява с ПИ с идентификатор 
38950.57.89 (три, осем, девет, пет, нула, точка, пет, седем, точка, осем, 
девет), находящ се в с. Костиево, община „Марица“, област Пловдив, 
област Пловдив, ЕКАТЕ 38950, с площ от 799 (седемстотин деветдесет и 
девет) квадратни метра по кадастралната карта и кадастрални регистри, 
одобрени със Заповед № РД РД-18-84 от 06.12.2007 г. на изпълнителния 
директор на АГКК-София, трайно предназначение на територията: 
„Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „Ниско застрояване (до 10 m)“ 
при граници на поземления имот: 38950.57.90, 38950.57.95, 38950.57.94, 
38950.57.93, 38950.57.88, 38950.502.9029 собственост на Я. А. Д  

на стойност 1 655 /хиляда шестстотин петдесет и пет/ лева без ДДС, 
определена от Общински съвет „Марица“ на база пазарна оценка от 
лицензиран оценител, която стойност Я. А. Д следва да внесе в касата на 
общината или да преведе по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, 
BIC SOMBBGSF, код за вид плащане 44 56 00, при банка "Общинска 
банка" АД ФЦ Пловдив в срок от 1 месец след влизане в сила на заповедта 
на кмета на община „Марица“ за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ 
приет с Решение № 2, взето с протокол № 24 от 15.07.2021 г. на ЕСУТ при 
Община „Марица“. 

2. В случай че изменението на ПУП-ПРЗ, приет с Решение № 2, взето 
с протокол № 24 от 15.07.2021 г. на ЕСУТ при Община „Марица“, не влезе 
в сила шест месеца след сключване на настоящия договор, се извършва 



нова оценка, въз основа на която се сключва окончателния договор за 
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община „Марица“ и 
Я. А. Д.  

3. Община „Марица“ се задължава да прехвърли собствеността на 
поземления имот, предмет на настоящия договор чрез сключването на 
окончателен договор в срок до два месеца след влизане в сила на заповедта 
на Кмета на Община „Марица“ за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ 
приет с Решение № 2, взето с протокол № 24 от 15.07.2021 г. на ЕСУТ при 
Община „Марица“. 

4. Преди сключване на окончателния договор Я. А. Д, се задължава 
да внесе за негова сметка дължимите разноските по сделката, включително 
всички данъци, такси и ДДС върху разходите.  

5. В случай, че дължимите суми по т.1 и т.4 от настоящия договор не 
бъдат внесени в уговорените срокове и не се представят документи за 
извършените плащания, настоящия договор се счита за прекратен и Я. А. 
Д, не могат да черпят от него права и да иска сключване на окончателен 
договор.   

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

 

ЗА ОБЩИНА „МАРИЦА”                      

 
...............................              ............................... 
ДИМИТЪР ИВАНОВ          Я. А. Д 
Кмет на община „Марица”     
 
 
................................                                               
АНДРИАНА ШОПОВА                                 
Началник отдел ФСД                                                  
 
 
 II. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС 
върху разходите са за сметка на купувача. 
  

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



МОТИВИ: Във връзка с уреждане на имуществени отношения,   
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 307 

Взето с протокол № 9 от 23.07.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 

имот  № 62858.501.4131  по кадастрална карта и кадастралните регистри на 
с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, вр. Чл.8, ал.1 и 
чл.35, ал.1 от ЗОС и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 от 
НПУРОИ 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 6360,00 
(шест хиляди триста и шестдесет) лева, без ДДС (по 10,00 лв/кв.м. без 
ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 62858.501.4131, въз 
основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на поземлен имот № 62858.501.4131 в размер на 6360,00 (шест 
хиляди триста и шестдесет) лева, без ДДС (по 10,00 лв/кв.м. без ДДС). 

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 62858.501.4131  с площ  636 кв.м., 
с трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта на с. Рогош, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София,  номер по предходен план: парцел  VІІ-
501.4131, жил. строит., кв.77, при граници и съседи: ПИ № 62858.501.4130; 
ПИ № 62858.501.4169; ПИ № 62858.34.17; ПИ № 62858.34.16; ПИ № 
62858.34.15; ПИ № 62858.501.34.41, актуван с Акт за частна общинска 
собственост  № 3933/02.07.2021 година, надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив.  

Данъчната оценка на имота е в размер на 2256,20 (две хиляди двеста 
петдесет и шест лева и 20 ст.) лева.   



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

5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се 
дължат от купувача на гореописания поземлен имот по т.2. 

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

МОТИВИ: С оглед осигуряване на 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  24 
Гласували  24 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 1 


