
  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 82 
Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

87669.502.242 и сградите, построени в имота с идентификатори № 
87669.502.242.6; № 87669.502.242.5 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Ясно поле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

1. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот с идентификатор №  87669.502.242  с 
площ  3627 кв.м., трайно предназначение "Урбанизирана територия", с НТП "За 
друг обществен обект, комплекс" по кадастрална карта и кадастрални регистри на 
с.Ясно поле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63/19.10.2007 г. на 
Изп. директор на АГКК-София, изм. със Зап. № КД-14-16-614/05.05.2011 г. на 
Началника на СГКК-Пловдив, съответстващ на УПИ V-242 – Дом за възрастни 
хора с физически увреждания, кв.31 и построените сгради: 

-  Сграда № 1 с идент. 87669.502.242.6  Заведение за социални грижи, 
застр.площ 787 кв.м., бр. етажи 2 представляваща "Корпус-А" - източна част на 
"Дом за възрастни хора с физически увреждания",  

- Сграда № 2 с идент. 87669.502.242.5 Заведение за социални грижи, застр. 
площ 753 кв.м., бр. етажи 1 представляваща "Корпус-Б" - западна част на "Дом за 
възрастни хора с физически увреждания"  

2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена за 
продажба на поземлен имот с идентификатор № 87669.502.242  с площ  3627 
кв.м., трайно предназначение "Урбанизирана територия", с НТП "За друг 
обществен обект, комплекс" по кадастрална карта и кадастрални регистри на 
с.Ясно поле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63/19.10.2007 г. на 
Изп. директор на АГКК-София, изм. със Зап. № КД-14-16-614/05.05.2011 г. на 
Началника на СГКК-Пловдив, съответстващ на УПИ V-242 – Дом за възрастни 
хора с физически увреждания, кв.31 в размер на 18 135 (осемнадесет хиляди сто 
тридесет и пет) лева, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС, въз основа на пазарна оценка 
изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-
21” АД, гр. Пловдив, която към месец април 2015 г. е в размер на 18 135 
(осемнадесет хиляди сто тридесет и пет) лева, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС.. Данъчна 
оценка на имота е в размер на 6695,00 (шест хиляди шестстотин деветдесет и пет) 
лева. 

3. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена за 
продажба на Сграда № 1 с идент. 87669.502.242.6  Заведение за социални грижи, 



  

застр.площ 787 кв.м., бр. етажи 2 представляваща "Корпус-А" - източна част на 
"Дом за възрастни хора с физически увреждания" в размер на 560 625 (петстотин 
и шестдесет хиляди шестстотин двадесет и пет) лева без ДДС, въз основа на 
пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, която към месец април 2015 г. е в размер на 
560 625 (петстотин и шестдесет хиляди шестстотин двадесет и пет) лева без ДДС. 
Данъчна оценка на имота е в размер на 65696,20 (шестдесет и пет хиляди 
шестстотин деветдесет и шест лева и 20 ст.) лева.  

4. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена за 
продажба на Сграда № 2 с идент. 87669.502.242.5 Заведение за социални грижи, 
застр. площ 753 кв.м., бр. етажи 1 представляваща "Корпус-Б" - западна част на 
"Дом за възрастни хора с физически увреждания" в размер на 253 752 (двеста 
петдесет и две хиляди седемстотин петдесет и два) лева без ДДС, въз основа на 
пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, която към месец април 2015 г. е в размер на 
253 752 (двеста петдесет и две хиляди седемстотин петдесет и два) лева без ДДС. 
Данъчна оценка на имота е в размер на 31429,00 (тридесет и една хиляди 
четиристотин двадесет и девет) лева.  

5. Продажбата на поземлените имоти по т.1 да се извърши съгласно чл.78, 
ал.1 и 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имотите е 832 512 (осемстотин тридесет и две хиляди петстотин 
и дванадесет) лева без ДДС,  в съответствие с т. 2 т. 3 и т. 4  

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

от купувача на гореописаните поземлени имоти в т.1. 
8. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 

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

МОТИВИ: Във връзка с постъпило инвестиционно предложение за 
закупуване на терена и сградите, с цел окончателно завършване и реализация 
на същите и осигуряване приходната част на бюджета, Общински съвет 
Марица намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 
За  16 
Против  1 
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 № 83 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за одобряване на проект за подробен устройствен 
план /ПУП/-Парцеларен план /ПП/ на трасе за проектиране на „Кабелна линия 20kV с 
обща дължина L=1335m от ЖР стълб № 19/10/9 на ВЛ 20kV „Динк“, находящ се в 
39918.501.415 с.Крислово до новопроектиран БКТП в УПИ I – 004002, животновъден 
комплекс до 200 крави и инсталация за биогаз (ПИ с идент.№ 29235.4.51), землище на 
с.Желязно, Община „Марица“, Област Пловдив по следата на вариант единствен, 
нанесена върху приложения ПУП-ПП и регистър на засегнатите от трасето имоти. 

 
ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от 

ЗУТ. 
 

След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Одобрява проект за подробен устройствен план /ПУП/-Парцеларен план /ПП/ 

на трасе за проектиране на „Кабелна линия 20kV с обща дължина L=1335m от ЖР 
стълб № 19/10/9 на ВЛ 20kV „Динк“, находящ се в с.Крислово до новопроектиран 
БКТП в УПИ I – 004002, животновъден комплекс до 200 крави и инсталация за биогаз 
(ПИ с идент.№ 29235.4.51), землище на с.Желязно, Община „Марица“, Област 
Пловдив по следата на вариант единствен, нанесена върху приложения ПУП-ПП и 
регистър на засегнатите от трасето имоти. 

 
Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК чрез общински 

съвет „Марица” пред административен съд-гр.Пловдив в 30 дневен срок от 
обнародването му в държавен вестник. 
 

МОТИВИ: Във връзка с възникналото инвестиционно намерение, 
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 № 84 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 
 

ОТНОСНО: Предложение за изменение  на Общ устройствен план на Община 
„Марица”, за разширение на структурна единица 186 - Псп (складово-
производствена зона), в местност „КЕРЕМЕДЧИЙКАТА“ по кадастралната карта 
на с.Царацово, Община „Марица“, област Пловдив. 
  

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във връзка с 
чл.127,ал.9 от ЗУТ. 

След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ във 

връзка с чл. 127, ал. 9  Общински съвет „Марица”: 
Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, за 

разширение на структурна единица 186 - Псп (складово-производствена зона) в 
местност „КЕРЕМЕДЧИЙКАТА“ по кадастралната карта на с.Царацово, Община 
„Марица“, област Пловдив, включващо поземлени имоти |№ 78080.50.14, 
78080.50.13, 78080.50.12, 78080.50.9, 78080.50.11, 78080.50.16, 78080.50.15    
представляващи земеделски земи в обхвата на разширението на зоната по 
кадастралната карта на с.Царацово с обща площ 21.696 дка., по приложената 
ситуация-предложение за изменение, неразделна част от настоящата докладна. 

Възлага на Кмета на Община „Марица“, област Пловдив да извърши 
последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи 
за прилагане на същия.  

МОТИВИ: поради възникнало инвестиционно намерение, Общински съвет 
Марица намира решението за целесъобразно. 

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

/А.Иванова/ 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 85 
Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 

 
ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на 
Община „Марица”. 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23  и  ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост и чл.79, във връзка с  чл.76, ал.3 от 
Административнопроцесуалния кодекс. 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на 
Община „Марица” 

 
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община 
„Марица” 

            § 1. Чл. 121 се изменя, както следва: 
(1) Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават 

под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи на собственици или ползватели на 
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на 
регистрираните животни в съответното землище и/или в съседни землища на 
територията на общината по цена, определена по пазарен механизъм, но не по-
ниска от средното годишно рентно плащане за общината или землището, в размер 
на 6 лева на декар за пасищата и мерите и 7 лева на декар за ливадите. Пазарната 
цена се актуализира ежегодно до края на месец ноември на текущата календарна 
година. 

(2) Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под 
наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения 
към Държавата, Държавен фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд, 
общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

(3) Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за 
общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с 
категории и средните годишни рентни плащания за землището или за общината 
се обявява в общината и кметствата и се публикува на интернет страницата на 
общината в срок до 1 март на предходната стопанска година.  



  

(4) Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които 
имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя 
и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от 
притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не 
повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и 
до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. 
Приравняването на броя на различните видове и категории животни към 
животинска единица е, както следва:  

 
№ по 
ред 

Видове пасищни животни,  
съгласно § 2в от ДР на ЗСПЗЗ 

Коефициент за 
приравняване на 

съответния вид животни 
към 1 ЖЕ 

1 2 3 
1. Говеда над 2-годишна възраст 1 
2. Говеда на възраст от 6 месеца до 2 

години 
0,6 

3. Биволи над 2-годишна възраст 1 
4. Биволи на възраст от 6 месеца до 2 

години 
0,6 

5. Овце 0,15 
6. Кози 0,15 
7. Коне над 6-месечна възраст 1 
8. Магарета 1 
9. Мулета 1 
10. Катъри 1 

 (5) Лицата подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 
март на предходната стопанска година, към което прилагат: 

1. Копие от документ за самоличност за физическите лица; копие от 
документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на 
упълномощеното лице; 

2. Копие от документ за регистрация, карта за идентификация по 
БУЛСТАТ и удостоверение за актуално състояние, когато физическото лице 
е регистрирано като земеделски производител; 

3. Копие от документ за регистрация или ЕИК за юридическото лице и 
ЕТ, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; 

4. Копие от документ за самоличност на физическото лице, 
представляващо търговеца при провеждането на процедурата. Документ за 
самоличност и нотариално заверено пълномощно, когато търговеца се 
представлява от лице, различно от лицата имащи право на 
представителство; 

5. Документ за регистрация на животновъден обект с пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ; 

6. Документ от компетентните органи за липса на: 



  

• Данъчни задължения към Община „Марица“, към общината по 
постоянен адрес за физическото лице или по седалище и адрес на 
управление за юридическото лице и ЕТ; 

• Задължение към Държавен фонд Земеделие; 
• Задължение към държавния и общинския поземлен фонд и за земи 

по чл. 37в ал. 3 т. 2 от ЗПСЗЗ.  
 (6) На заявителя се предоставят пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд под наем или аренда само за регистрираните постоянни 
животновъдни обекти или за регистриран един временен животновъден 
обект. За останалите регистрирани временни животновъдни обекти не се 
извършва разпределяне на площи. 

 (7) Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата 
за всеки кандидат площ по реда на ал. 4 и разпределя имотите за всяко землище. 
Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при 
наличие на необходимите площи в срок до 1 май на предходната стопанска 
година. Протоколът се обявява в кметството, публикува се на интернет 
страницата на общината с посочени, ако има наличие на остатък на имоти и може 
да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок 
пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако 
съдът разпореди друго. 

(8) При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в 
землището съответната комисия извършва допълнително разпределение в 
съседно землище, което се намира в рамките на общината и съставя протокол за 
окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни на предходната 
стопанска година. Този ред се прилага до изчерпване на имотите за индивидуално 
ползване от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по ал. 4. 
Разпределението се извършва последователно в съседното землище по реда на 
постъпване на заявленията. Протоколът се обявява в кметството и се публикува 
на интернет страницата на общината с посочени наличие на недостиг или остатък 
на имоти и може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти 
в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на 
протокола, освен ако съдът разпореди друго. 

(9) При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в 
землището и съседните землища на територията на общината съответната 
комисия съставя протокол с посочено наличие на недостиг на имоти. След 
допитване до съседни общини или общини от съседни области за наличие на 
излишък и получен положителен отговор от тяхна страна, комисията извършва 
допълнително разпределение на предоставените площи от съседна община или 
община от съседна област и съставя протокол за окончателното разпределение на 
имотите в срок до 1 юни на предходната стопанска година. Разпределението се 
извършва последователно по реда на постъпване на заявленията. Протоколът се 
обявява в кметството, публикува се на интернет страницата на общината и се 
изпраща в съседната община или община от съседна област. Протоколът може да 
се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок 
пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако 
съдът разпореди друго. 



  

 (10) При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд 
след разпределението по ал. 7, ал. 8 и ал. 9, по заявление от правоимащото лице в 
срок до 10 юни на предходната стопанска година, комисията по ал. 7 предоставя 
служебно на министъра на земеделието  и храните или оправомощено от него 
лице протоколите по ал. 7, ал. 8 и ал. 9, копие от заявлението за допълнително 
разпределение на имоти от държавния поземлен фонд. 

(11) Директорът на областната дирекция „Земеделие“ назначава комисия, в 
състава на която се включват представители на общинските служби по земеделие 
и на областната дирекция „Земеделие“. Комисията разпределя допълнително 
необходимата за всеки кандидат площ по реда на ал. 4 в съответното и/или 
съседни землища и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите 
от държавния поземлен фонд в срок до 1 юли на предходната стопанска година. 

(12) Протоколът по ал. 11 се обявява в кметството и в сградата на 
общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на 
общината и на съответната областна дирекция „Земеделие“. Протоколът може да 
се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок 
пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако 
съдът разпореди друго. 

(13) Въз основа на протоколите на комисиите по ал. 7 и ал. 11 и след 
заплащане на наемната или арендната цена кметът на общината, съответно 
директорът на областната дирекция „Земеделие“, кметът на съседната община 
или община от съседна област, сключва договори за наем или аренда. 
Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Договорите се сключват 
след 01 октомври на текущата календарна година и съдържат данните по ал. 1, 4, 
7, 8, 9 и 11, регистрират се в общинската служба по земеделие. Наемната или 
арендна цена при сключване на договори за наем или аренда с Община „Марица“ 
се заплаща преди сключване на договора за първата стопанска година, а за всяка 
следваща стопанска година в срок до 02 октомври на годината.  

(14) Договорите се изменят по искане на лицето в срок до 01 октомври на 
текущата стопанска година при условие, че е намалило или ликвидирало 
животните си с двустранно подписано допълнително споразумение към договора 
за наем или аренда към 02 октомври на текущата стопанска година за срока на 
договора. 

(15) Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен 
фонд за индивидуално ползване се отдават под наем или аренда чрез търг по реда 
на Глава шеста от наредбата, в който се допускат до участие само собственици на 
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска 
година. 

(16) Останалите след провеждане на търга по ал. 15 свободни пасища, мери 
и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански 
животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско 
и екологично състояние, по ред, определен в Правилника за прилагане на Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи. Договорите се сключват за 
една стопанска година. 

(17)  Приходите от наемните и арендните плащания за ползване на пасища, 



  

мери и ливади от държавния поземлен фонд постъпват в бюджета на 
Министерството на земеделието и храните, а от общинския поземлен фонд – в 
бюджета на съответната община. 

(18) В договорите за наем и аренда се предвижда увеличаване на наемната 
или арендната цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, 
публикуван от Националния статистически институт. 

(19) Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, за които са 
сключени наемни или арендни договори, не могат да се преотдават за ползване на 
трети лица. 

(20) Договорите за наем и аренда по ал. 15:  
1. могат да се прекратяват или изменят преди изтичането на срока, по 

искане на ползвателя; 
2. се прекратяват преди изтичането на срока при промяна на условията по 

чл. 37и, ал. 4, освен в случаите на настъпили форсмажорни обстоятелства. 
(21) Общината прекратява договорите за наем и аренда за имоти по чл. 19 

от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, сключени по реда 
на чл. 37и, ал. 12, 13 и 14 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, и предоставени от общинския съвет по реда на § 27 от 
преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение 
на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 
2010 г.), след издаване на решението на общинската служба по земеделие и 
изтичане на стопанската година, в която е издадено решението. 

(22) В срок до 30 ноември на текущата стопанска година кметовете по 
населени места представят информация в общината в дирекция „Общинска 
собственост“  за мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд на 
територията на съответното землище, които да се предоставят за общо и 
индивидуално ползване за следващата стопанска година. 

 (23) Общинският съвет в срок до 31 декември на текущата стопанска година 
определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците: 

1. размера и местоположението на мерите и пасищата от общинския 
поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване за следващата стопанска 
година в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на 
територията на съответното землище; 

2. правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината 
за следващата стопанска година. 

(24) Правилата за ползване на мерите и пасищата по ал. 23, т. 2 съдържат: 
1. перспективен експлоатационен план за паша; 
2. частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и за индивидуално 

ползване,и тяхното разграничаване; 
3. частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене; 
4. прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите; 
5. мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като 

почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни 
мероприятия, наторяване, временни ограждения; 

6. ветеринарна профилактика;  
7. частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, за 



  

засяване с подходящи тревни смески; 
8. построяване на навеси; 
9. въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси; 
10. охрана; 
11. режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните 

дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на 
развитието на животновъдството на територията на общината; 

12. карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, 
определени в Системата за идентификация на земеделските парцели. 

(25) Правилата по ал. 23, т.2 се обявяват в интернет страницата на общината. 
(26) Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство от общия 

брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и 
пасищата, което съдържа: 

1. годишен план за паша; 
2. съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално 

ползване; 
3. задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и 

пасищата. 
(27) Към решението се прилага списък с данни за земеделските стопани или 

техни сдружения, регистрирани като юридически лица, отглежданите от тях 
животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и 
пасища, карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, 
определени в Системата за идентификация на земеделските парцели, както и 
други данни, необходими за кандидатстване за подпомагане по схемата за единно 
плащане на площ. 

(28) Кметът на общината, района, кметството съгласува списъка с областната 
дирекция по безопасност на храните. 

(29) Решението на общинския съвет е правно основание за общо ползване на 
мерите и пасищата за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските 
производители.  

(30) Земеделски стопанин, включен в списъка по ал. 27, може да получи 
заверено от кмета на общината, района, кметството копие на решението за 
определяне на ползването на мерите и пасищата. 

(31) Пашата на пасищни селскостопански животни се извършва по пасищни 
райони и пасища (поддържани площи), без да се надвишава допустимото 
натоварване и при спазване определените от кметовете по населени места 
маршрути за движение на животните, пунктовете за събирането им и схеми на 
прокарите за отвеждане на животните до местата за паша. 

(32) Свободните мери, пасища и ливади, за които няма сключени наемни 
договори или договори за аренда, след отпадане от списъка за предоставени мери, 
пасища и ливади за общо ползване, могат да се предоставят под наем за 
устройване на пчелини само в случаите, когато е поискано устройване на пчелини 
под 10 пчелни семейства. Отдаването под наем се извършва след решение на 
общински съвет чрез търг с явно наддаване или конкурс по реда на Глава шеста 
от настоящата Наредба по цени, определени от Общинския съвет.  



  

(33) Отдадените под наем/аренда мери, пасища и ливади, за които наемната 
цена е заплатена, се предават на наемателя/арендатора от кмета на общината или 
упълномощено от него лице с двустранен приемно-предавателен протокол. 

(34) За поставяне на временни постройки за отглеждане на животни, 
съгласно изискванията на Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в 
земеделските земи без промяна на предназначението им, издадена от министъра 
на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, обн., ДВ, бр. 85 от 6.11.2012 г., в сила от 6.11.2012 г., в 
отдадените под наем или аренда мери и пасища– общинска собственост, за които 
наемната цена/цената за арендно плащане е заплатена и има сключен договор за 
наем или аренда, наемателите - физически или юридически лица подават молба 
до кмета на общината. В молбата се посочва броя на отглежданите животни и 
номерата на поземлените имоти, върху които лицето желае да постави временни 
постройки за отглеждане на животни, брой постройки.  

(35) Всяка молба се завежда в деловодния регистър на общината. Молби, 
които не са попълнени по образец, се връщат на животновъда от служителя, 
приемащ молбите за допълнения/ корекции.  

(36) За стопанската 2015-2016 г. сроковете по чл. 121 се удължават с четири 
месеца. 

§ 2. Наредбата е приета с Решение №85, взето с Протокол №4 от 07.04.2015г. 
на Общински съвет „Марица”.  

 
МОТИВИ: В изпълнение на чл.8, ал.2 от Закона за общинската 

собственост, с решение на Общински съвет „Марица“- област Пловдив № 215, 
взето с протокол № 14 от 18.12.2008 г. на общински съвет „Марица” е приета 
Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица“. Наредбата е изменена и допълнена с Решения № 1/29.01.2009 
г.;  № 49/08.04.2011 г.; № 141/28.08.2012 г., № 40/26.02.2013 г., № 47/04.03.2014 г., 
№ 326/10.12.2014 г. и № 1/29.01.2015 г. на Общински съвет „Марица“- област 
Пловдив. 

Във връзка с последните изменения в Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи, (ДВ. Бр. 14 от 20.02.2015 г.) се налага необходимостта да се 
измени правната норма на чл.121 от приетата НИД на наредбата по чл.8, ал.2 от 
ЗОС, тъй като е налице цялостна промяна на реда за отдаване под наем на мери, 
пасища и ливади от общинския поземлен фонд. Ето защо Общински съвет 
Марица намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
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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 №86 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на наредбата за 

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

ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал.1, т.7 и  ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл.26 и 
чл.28 от ЗНА, съгласно чл.76, ал.3, чл.77, чл.79 АПК. 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на  
Община „Марица”. 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРАТИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА” 
§ 1. В Приложение 4 към чл.41 „Такси за технически услуги предоставяни 

на територията на община „Марица“, т. 13.4 се изменя, в частта вид услуга, както 
следва: 

точка 13.4 „За съгласуване на външни електрически линии”    

§ 2. В Приложение 4 към чл.41 „Такси за технически услуги предоставяни 
на територията на община „Марица“, се създава нова точка 13.4.1, както следва: 

точка 13.4.1; вид услуга: „За съгласуване на телекомуникационни кабели и 
линии„;  мярка: „метър“; размер на таксата в лева: 0,40 лева, но не по-малко от 30 
лева и не повече от 300 лева; срок за извършване на услугата: 30 дни;  

МОТИВИ: През последните години при съгласуване на инвестиционни 
проекти за благоустрояване и обекти на техническата инфраструктура постъпват 
все повече предложения  за съгласуване на телекомуникационни кабели и линии. 
Конкретна такса за този вид услуга липсва в наредбата, което налага 
приравняването и към подобен род инфраструктура. Ето защо Общински съвет 
Марица намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 87 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 
 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 78, взето с протокол № 9 от 
16.05.2000 година на Общински съвет „Марица“  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, при условията на § 4 от ПРЗ на Закона за народните 
читалища, чл. 96, ал.3 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество, във връзка с чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
    І. Общински съвет „Марица”- област Пловдив изменя свое решение № 

78, взето с протокол № 9 от 16.05.2000 година, като точка 1 придобива следното 
съдържание: 

 „1. Общински съвет „Марица” отстъпва безвъзмездно право на ползване 
на читалищата, представляващи юридически лица на бюджетна издръжка върху 
имоти, публична общинска собственост, както следва: 

С. БЕНКОВСКИ – НЧ „Васил Левски”  с. Бенковски, вписано в 
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 207 от 
20.04.2010 г. по фирмено дело № 4744/1997 г. по описа на Пловдивски окръжен 
съд 

- Сграда с идентификатор № 03839.501.368.3 – с предназначение Сграда за 
култура и изкуство със ЗП 384 кв.м., 2 етажа, актувана с Акт за ПОС № 
17/16.02.2001 г.; 

С. ВОЙВОДИНОВО – НЧ „Виделина-1928г. - с. Войводиново, 
вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 201 
от 10.05.2013 г. по фирмено дело № 4749/1997 г. по описа на Пловдивски 
окръжен съд 

- Сграда с идентификатор № 11845.502.330.1 – с предназначение Сграда за 
култура и изкуство със ЗП 240 кв.м., 2 етажа, актувана с Акт за ПОС № 
10/28.07.1999 г.; 

 - Сграда с идентификатор № 11845.502.330.2 – с предназначение Сграда за 
битови услуги със ЗП 6 кв.м., 1 етаж; 

 - Сграда с идентификатор № 11845.502.330.3 – с предназначение Сграда за 
битови услуги със ЗП 6 кв.м., 1 етаж; 

- Сграда с идентификатор № 11845.502.330.4 – с предназначение Сграда за 
битови услуги със ЗП 29 кв.м., 1 етаж; 



  

С. ВОЙСИЛ – НЧ „Христо Ботев - 1930 г.”  с. Войсил, вписано в 
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 114 от 
26.03.2013 г. по фирмено дело № 4917/1997 г. по описа на Пловдивски окръжен 
съд 

- Сграда с идентификатор № 12019.501.50.1 – с предназначение Сграда за    
култура и изкуство със ЗП 379 кв.м., 2 етажа, актувана с Акт за ПОС № 
2007/05.03.2013 г.; 

С. ГРАФ ИГНАТИЕВО – НЧ „Изгрев-1927 г.”  с. Граф Игнатиево, 
вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 146 
от 26.03.2010 г. по фирмено дело № 4920/1997 г. по описа на Пловдивски 
окръжен съд 

- Сграда с идентификатор № 17806.501.676.2 – с предназначение Сграда 
за култура и изкуство със ЗП 981 кв.м., 2 етажа, актувана с Акт за ПОС № 
17/23.03.2001 г.; 

С. ДИНК – НЧ „Просвета -1938 г.“ с. Динк, вписано в регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 31 от 01.02.2012 г. по 
фирмено дело № 4922/1997 г. по описа на Пловдивски окръжен съд 

- Сграда с идентификатор № 21169.501.152.2 – с предназначение 
Селскостопанска сграда със ЗП 289 кв.м., 1 етаж, актувана с Акт за ПОС № 
0569-05/06.12.2007 г.; 

С. КАЛЕКОВЕЦ – НЧ „Пробуда“ с. Калековец,   вписано в регистъра 
на юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 63 от 25.02.2013 г. по 
фирмено дело № 6585/1997 г. по описа на Пловдивски окръжен съд 

- Сграда с идентификатор № 35300.502.411.1 – с предназначение Сграда 
за култура и изкуство със ЗП 721 кв.м., 2 етажа, актувана с Акт за ПОС № 
7/29.07.1999 г.; 

С. КОСТИЕВО – НЧ „Никола Вапцаров -1928 г.“ – с. Костиево, 
вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 154 
от 15.04.2013 г. по фирмено дело № 4919/1997 г. по описа на Пловдивски 
окръжен съд 

- Сграда с идентификатор № 38950.501.220.1 – с предназначение Друг 
вид обществена сграда със ЗП 488 кв.м., 2 етажа, актувана с Акт за ПОС № 
13/14.02.2001 г.; 

С. КРИСЛОВО- НЧ „Просвета“ – с. Крислово, вписано в регистъра 
на юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 105 от 12.03.2010 г. по 
фирмено дело № 4926/1997 г. по описа на Пловдивски окръжен съд 

- Сграда с идентификатор № 39918.501.507.1 – с предназначение 
Селскостопанска сграда със ЗП 226 кв.м., 2 етажа, актувана с Акт за ПОС № 
2128/06.12.2013 г.; 

С. МАНОЛЕ – НЧ „Просвета – 1927 г.“ – с. Маноле, вписано в 
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 175 от 
22.04.2013 г. по фирмено дело № 4755/1997 г. по описа на Пловдивски окръжен 
съд 

- Сграда с идентификатор № 47086.501.555.1 – с предназначение Сграда 
за култура и изкуство със ЗП 633 кв.м., 2 етажа, актувана с Акт за ПОС № 
10/28.07.1999 г.; 



  

- Сграда с идентификатор № 47086.501.555.3 – с предназначение Сграда 
за култура и изкуство със ЗП 77 кв.м., 1 етаж;  

С. МАНОЛСКО КОНАРЕ – НЧ „Пробуда– 1929 г.“ – с.- Манолско 
Конаре, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с 
Решение № 29 от 26.01.2010 г. по фирмено дело № 4927/1997 г. по описа на 
Пловдивски окръжен съд 

- Сграда с идентификатор № 47113.502.88.1 – с предназначение Сграда 
за култура и изкуство със ЗП 548 кв.м., 2 етажа, актувана с Акт за ПОС № 
2288/04.04.2014 г.; 

- Сграда с идентификатор № 47113.502.88.2 – с предназначение Сграда 
за култура и изкуство със ЗП 32 кв.м., 1 етаж, актувана с Акт за ПОС № 
2288/04.04.2014 г.; 

С РАДИНОВО – НЧ „Отец Паисий -1934“ – с. Радиново, вписано в 
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 113 от 
11.07.2013 г. по фирмено дело № 4758/1997 г. по описа на Пловдивски окръжен 
съд 

- Сграда с идентификатор 61412.501.142.1 – с предназначение Сграда за 
култура и изкуство със ЗП 322 кв.м., 2 етажа, актувана с Акт за ПОС № 
01/19.02.2001 г.; 

С. РОГОШ – НЧ „Изгрев -1927“ – с. Рогош, вписано в регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 165 от 19.04.2013 г. по 
фирмено дело № 4916/1997 г. по описа на Пловдивски окръжен съд 

 
- Сграда с идентификатор № 62858.501.185.1 – с предназначение Сграда 

за култура и изкуство със ЗП 705 кв.м., 2 етажа, актувана с Акт за ПОС № 
58/20.01.2003 г.; 

С. СТРОЕВО – НЧ „Пробуда – 1929 г.“ – с. Строево, вписано в 
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 331 от 
29.07.2013 г. по фирмено дело № 4918/1997 г. по описа на Пловдивски окръжен 
съд 

- Сграда с идентификатор № 69874.501.418.1 – с предназначение 
Административна, делова сграда със ЗП 594 кв.м., 2 етажа, актувана с Акт за 
ПОС № 12/26.02.2001 г.; 

С. ТРИЛИСТНИК – НЧ „Йордан Колев – 1928 г.“ – с. Трилистник, 
вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 190 
от 08.05.2013 г. по фирмено дело № 4925/1997 г. по описа на Пловдивски 
окръжен съд 

- Сграда с идентификатор № 73122.501.87.2 – с предназначение Сграда 
за култура и изкуство със ЗП 560 кв.м., 2 етажа, актувана с Акт за ПОС № 
03/01.02.2001 г.; 

- Сграда с идентификатор № 73122.501.87.1 – с предназначение Сграда 
за култура и изкуство със ЗП 32 кв.м., 1 етаж; 

С. ТРУД –  НЧ „Светлина-1929 г.“ – с. Труд, вписано в регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 233 от 30.05.2013 г. и 
Решение № 429 от 28.10.2013 г. по фирмено дело № 4757/1997 г. по описа на 
Пловдивски окръжен съд 



  

- Сграда с идентификатор № 73242.501.599.1 – с предназначение Сграда 
за култура и изкуство със ЗП 185 кв.м., 1 етаж, актувана с Акт за ПОС № 
21/20.03.2001 г.; 

- Сграда с идентификатор № 73242.501.599.2 – с предназначение Сграда 
за култура и изкуство със ЗП 100 кв.м., 2 етажа, актувана с Акт за ПОС № 
21/20.03.2001 г.; 

- Сграда с идентификатор № 73242.501.599.7 – с предназначение Сграда 
за култура и изкуство със ЗП 15 кв.м., 1 етаж, актувана с Акт за ПОС № 
21/20.03.2001 г.; 

С. ЦАРАЦОВО – НЧ „Дядо Иван Арабаджията“ – с. Царацово, 
вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 194 
от 08.05.2013 г. по фирмено дело № 4754/1997 г. по описа на Пловдивски 
окръжен съд 

- Сграда с идентификатор № 78080.501.864.2 – с предназначение Сграда 
за култура и изкуство със ЗП 393 кв.м., 2 етажа, актувана с Акт за ПОС № 
2/27.08.2000 г.; 

С. ЯСНО ПОЛЕ – НЧ „Васил Левски – 1936 г.“ – с. Ясно поле, 
вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 59 
от 28.02.2014 г. по фирмено дело № 4956/1997 г. по описа на Пловдивски 
окръжен съд 

- Сграда с идентификатор № 87669.502.209.1 – с предназначение Сграда 
за култура и изкуство със ЗП 379 кв.м., 2 етажа, актувана с Акт за ПОС № 
04/20.02.2001 г.; 

 
II. Съгласно § 4, ал.2 от Закона за народните читалища гореописаните 

имоти се предоставят за ползване  до прекратяване на читалището, под 
условие, че се ползват единствено за читалищни нужди. 

ІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 
предприеме необходимите действия за предоставяне правото на ползване  на 
имотите, съгласно разпоредбите на чл.96 от НПРУОИ. 

 
МОТИВИ: С цел обезпечаване необходимостта от сграден фонд, за 

осъществяване функциите на читалищата и тяхното индивидуализиране на 
територията на Община „Марица” област Пловдив, Общински съвет Марица 
намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 88 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Създаване на Временна комисия към Общински съвет 
Марица. 

ОСНОВАНИЕ: чл.48, ал.1, пр.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА;  чл. 
4а, т.4 от ЗФВС и чл.67, ал.1  от Правилника за организацията и дейността на 
общински съвет Марица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация. 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Създава временна комисия към Общински съвет Марица и определя 
числения състав от 5 души. 

2. Избира членове на комисията в състав: 
Г-н Росен Димов 
Г-н Костадин Танев 
Г-н Пламен Петков 
Г-н Петър Славков 
Г-н Георги Какалов 

3. Определя срока на действие на комисията до 3месеца от датата на 
вземане на решението. 
 

 МОТИВИ: В изпълнение на Решение № 38, взето с протокол № 
2/16.02.15г. и в приложение на чл.4а, т.4 от Закона за физическото възпитание и 
спорта, съгласно които материалноправни разпоредби общините насърчават 
развитието на физическото възпитание и спортта, като осъществяват финансови, 
стопански и контролни функции на общинската спортна дейност. 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  20 
Против  1 
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 № 89 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за 
управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на Община 
„Марица”-област Пловдив за 2015 година” 

 ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 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 управление и 
разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на Община „Марица”-
област Пловдив за 2015 година”, както следва: 
 
  1. В раздел  „VІІ. Свободни терени и помещения – общинска 
собственост за отдаване под наем“ се добавя: 
За с. Войводиново 

1. Част от СО с идент. № 11845.63.9.1.1 с площ за отдаване 236 кв.м. 
 
За с. Калековец 

1. Помещение в сграда с идентификатор – 35300.502.412.1.14 – 20,40 кв.м. 
 
 

 3. В раздел  ,,ІХ. Придобиване на имоти, собственост на физически и 
юридически     лица“  се добавя: 
 
С. ЦАРАЦОВО ЕКАТТЕ 78080 
 
 Чрез извършване на отчуждителни процедури за имоти, собственост 
на физически и юдирически лица, за изграждане на обект „Реконструкция и 
разширение на Голямоконарско шосе, разположен на територията на две 
общини: Пловдив и „Марица“, област Пловдив, в обхвата на Община 
„Марица“ – от землищната граница с община Пловдив до транспортен възел 
„Царацово“ – път ІІІ-805“,  както следва: 
ЗА ГЛАВНО ПЛАТНО 
  
 1. ПИ № 88.1 с площ 0,115 дка, с НТП „За складова база“, собственост на 
Ася М.Станимирова, Виктор Н. Николов и Васка Д. Димитрова; 
 2. ПИ № 88.3 с площ 0,160 дка, с НТП „Нива“, собственост на Станю 
Кръстев Петков;  



  

 3. ПИ № 88.4 с площ 0,157 дка, с НТП „За друг обществен обект, 
комплекс“, собственост на Цветка Сп. Михайлова; 
 4. ПИ № 88.6 с площ 0,160 дка, с НТП „Нива“, собственост на Ламбри Вл. 
Ламбрев; 
 5. ПИ № 88.33 с площ 0,221 дка, с НТП „За складова база“, собственост на 
„ТИ ЕФ ТИ“ ООД; 
 6. ПИ № 88.34 с площ 0,138 кв.м. с НТП „За складова база“, собственост на 
„ТИ ЕФ ТИ“ ООД; 
 7. ПИ № 88.37 с площ 0,138 дка, с НТП „За складова база“, собственост на 
Найден Сп. Бончевски; 
 8. ПИ № 88.38 с площ 0,135 дка, с НТП „За складова база“, собственост на 
Тодор К. Нушев; 
 9. ПИ № 88.42 с площ 0,433 дка, с НТП „За ремонт и поддържане на 
транспортни средства“, собственост на „АГРИ-М“ ООД; 
 10. ПИ № 88.43 с площ 0,286 дка, с НТП „За второстепенна улица“, 
собственост на „МАТ-СТАР“ ООД; 
 11. ПИ № 88.313 с площ 0,043 дка, с НТП „За складова база“,“, 
собственост на „ДАНИ-96“ ООД; 
 12. ПИ № 88.314 с площ 0,126 дка, с НТП „За селскостоп., горски, 
ведомствен път“, собственост на „ДАНИ-96“ ООД; 
 13. ПИ № 88.315 с площ 0,132 дка, с НТП „За друг поземлен имот за 
движение и транспорт“, собственост на „НИКОЛ и ИВЕЛИНА-2001“ ООД; 
 14. ПИ № 88.319 с площ 0,346 дка, с НТП „За складова база“, собственост 
на „Н и Н Транспорт Логистика“ АД; 
 15. ПИ № 101.1 с площ 0,005 дка, с НТП „Нива“, собственост на 
„АЛЕКСИВА“ ЕООД; 
 16. ПИ № 101.6 с площ 1,306 дка, с НТП „За автогараж“, собственост на  
Гергана Спасова Титюкова; 
 17. ПИ № 103.3 с площ 0,062 кв.м. с НТП „За складова база“,, собственост 
на Огнян Велков Дюкенджиев; 
 18. ПИ № 103.5 с площ 0,017 дка, с НТП „Нива“, собственост на 
„ДЕМАТО“ ООД и Никола Костадинов Найденов; 
 19. ПИ № 103.12 с площ 0,983 дка, с НТП „За друг обществен обект, 
комплекс“, собственост на Огнян Велков Дюкенджиев; 
 20. ПИ № 103.13 с площ 0,122 дка, с НТП „За селскостоп., горски, 
ведомствен път“,, собственост на Огнян Велков Дюкенджиев; 
 21. ПИ № 105.1 с площ 0,698 дка, с НТП „Нива“, собственост на Митра 
Борисова Лилова; 
 22. ПИ № 134.1 с площ 1,319 дка, с НТП „За друг обществен обект, 
комплекс“, собственост на „СВ. СТИЛИЯН“ ООД; 
ЗА ЛОКАЛНО ПЛАТНО ЮГ – 2 
 
 23. ПИ № 105.2 с площ 0,035 кв.м. с НТП „За складова база“,  собственост 
на Рангел Василев Андреев; 
 24. ПИ № 105.3 с площ 0,075 дка, с НТП „За търговски обект, комплекс“, 
собственост на  „МААТЕКС“ ООД; 



  

 25. ПИ № 105.5 с площ 0,121 дка, с НТП „За друг вид застрояване“, 
собственост на „ТЕД ИНВЕСТ“ ЕООД; 
 26. ПИ № 105.6 с площ 0,243 дка, с НТП „Нива“, собственост на Виктория 
Лефтерова Лефтерова; 
 27. ПИ № 105.12 с площ 0,051 дка, с НТП „Нива“, собственост на Мина 
Николова Попова; 
 28. ПИ № 105.13 с площ 0,051 дка, с НТП „За друг вид произв., складов 
обект“, собственост на Светослава Николаева Ангелова; 
 29. ПИ № 105.400 с площ 0,025 дка, с НТП „За друг вид произв., складов 
обект“, собственост на Радка Ненова Попова – Янева; 
 30. ПИ № 105.401 с площ 0,076 дка, с НТП „За друг вид произв., складов 
обект“, собственост на Радка Ненова Попова – Янева и Димитър Пл. Кацаров; 
 31. ПИ № 105.402 с площ 0,195 дка, с НТП „За друг вид произв., складов 
обект“, собственост на „МАКСКОМ“ ЕООД; 
ЗА ЛОКАЛНО ПЛАТНО ЮГ - 3 
 
 32. ПИ № 101.6 с площ 0,005 дка, с НТП „За автогараж“, собственост на  
Гергана Спасова Титюкова; 
 33. ПИ № 101.8 с площ 0,029 дка, с НТП „За друг обществен обект, 
комплекс“, собственост на Донка Тодорова Гърдева; 
 34. ПИ № 102.1 с площ 0,087 дка, с НТП „За складова база“,  собственост 
на Никола Костадинов Найденов и „КЛИМЕКС“ ЕООД; 
 35. ПИ № 102.8 с площ 0,053 дка, с НТП „За второстепенна улица“, 
собственост на „СИЕНИТ ИНВЕСТ“ ООД; 
 36. ПИ № 102.6 с площ 0,074 дка, с НТП „За друг вид произв., складов 
обект“, собственост на Спас Василев Спасов; 
 37. ПИ № 103.2 с площ 0,182 дка, с НТП „За складова база“, собственост 
на Огнян Велков Дюкенджиев; 
 38. ПИ № 103.3 с площ 0,341 дка, с НТП „За складова база“, собственост 
на Огнян Велков Дюкенджиев; 
 39. ПИ № 103.11 с площ 0,002 дка, с НТП „За ремонт и поддържане на 
транспортни средства“, собственост на Елена Христова Генева; 
 40. ПИ № 116.16 с площ 0,059 дка, с НТП „За складова база“, собственост 
на „МОНОЛИТ 2001“ ЕООД; 
 41. ПИ № 116.399 с площ 0,090 дка, с НТП „За складова база“, собственост 
на Донка Атанасова Василева; 
 42. ПИ № 116.400 с площ 0,058 дка, с НТП „За складова база“, собственост 
на Донка Атанасова Василева; 
ЗА ЛОКАЛНО ПЛАТНО ЮГ - 4 
 
 43. ПИ № 88.1 с площ 0,075 дка, с НТП „За складова база“, собственост на 
Ася М.Станимирова, Виктор Н. Николов и Васка Д. Димитрова; 
 44. ПИ № 88.3 с площ 0,312 дка, с НТП „Нива“, собственост на Станю 
Кръстев Петков;  
 45. ПИ № 88.4 с площ 0,314 дка, с НТП „За друг обществен обект, 
комплекс“, собственост на Цветка Сп. Михайлова; 



  

 46. ПИ № 88.6 с площ 0,337 дка, с НТП „Нива“, собственост на Ламбри Вл. 
Ламбрев; 
 47. ПИ № 88.33 с площ 0,589 дка, с НТП „За складова база“, собственост 
на „ТИ ЕФ ТИ“ ООД; 
 48. ПИ № 88.34 с площ 0,391 кв.м. с НТП „За складова база“, собственост 
на „ТИ ЕФ ТИ“ ООД; 
 49. ПИ № 88.37 с площ 0,310 дка, с НТП „За складова база“, собственост 
на Найден Сп. Бончевски; 
 50. ПИ № 88.38 с площ 0,313 дка, с НТП „За складова база“, собственост 
на Тодор К. Нушев; 
 51. ПИ № 88.319 с площ 0,745 дка, с НТП „За складова база“, собственост 
на „Н и Н Транспорт Логистика“ АД; 
 52. ПИ № 88.320 с площ 0,108 дка, с НТП „За складова база“, собственост 
на „Н и Н Транспорт Логистика“ АД; 
 53. ПИ № 88.42 с площ 1,394 дка, с НТП „За ремонт и поддържане на 
транспортни средства“, собственост на „АГРИ-М“ ООД; 
 54. ПИ № 88.43 с площ 0,252 дка, с НТП „За второстепенна улица“, 
собственост на „МАТ-СТАР“ ООД; 
 55. ПИ № 88.44 с площ 0,692 дка, с НТП „За друг вид произв., складов 
обект“, собственост на „МАТ-СТАР“ ООД; 
 56. ПИ № 88.313 с площ 0,367 дка, с НТП „За складова база“, собственост 
на „ДАНИ-96“ ООД; 
 57. ПИ № 88.315 с площ 0,227 дка, с НТП „За друг поземлен имот за 
движение и транспорт“, собственост на „НИКОЛ и ИВЕЛИНА-2001“ ООД; 
 58. ПИ № 88.316 с площ 0,044 дка, с НТП „За друг обществен обект, 
комплекс“, собственост на „НИКОЛ и ИВЕЛИНА-2001“ ООД; 
ЗА ЛОКАЛНО ПЛАТНО ЮГ - 5 
 
 59. ПИ № 84.19 с площ 0,008 дка, с НТП „За друг поземлен имот за 
движение и транспорт“, собственост на Трайчо Георгиев Димитров и Георги 
Петров Тафров 

МОТИВИ: С цел откриване на процедура по изградждане на 
инфрастурктурата на територията на Община Марица и д цел осигуряване на 
постоянни източници на приходи за общинския бюджет за обезпечаване 
финансирането на голяма част от общинските дейности, както и осъществяване 
на своята жилищна политика и своите социални функции за населението, 
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 1 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 90 
 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 
 
 ОТНОСНО: Приемане на решение за отдаване под наем на част от 
oбщински имот, представлявяащ терен за разполагане  на “Стационарен 
преместваем обект за кафе- аперитив” в ПИ с идентификатор № 73242.501.4 по 
КККР на с. Труд, Община „Марица”, Област Пловдив. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 
собственост, във вр. чл. 50 от НПУРОИ на Община “Марица” - област Пловдив,  
чл. 5, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 и чл. 11  от НРУППОТДОДТ  на община “Марица”. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

І. Общински съвет „Марица” дава съгласие да бъде проведен търг за 
отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на: 
 Част от общински имот, публична общинска собственост, представлявяащ 
терен за разполагане  на “Стационарен преместваем обект за кафе- аперитив”, с 
площ за разполагане 30.38 кв.м., съгласно одобрена схема приета с Решение № 
11, взето с Протокол № 25 от 28.10.2014 г. на ЕСУТ при Община “Марица” и 
одобрена от Директора на д-я УТ на Община “Марица” на основание чл.142, ал. 6, 
т.1, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и НРУППОТДОД и от Общински съвет на Община 
“Марица” с Решение № 354, взето с Протокол № 13 от 16.12.2014 г .   

Теренът попада в общински поземлен имот с идентификатор № 73242.501.4, 
целия с площ 1882 кв.м., при съседи: 73242.501.1802, 73242.501.68, 73242.501.67, 
73242.501.66, 73242.501.1928, 73242.501.65, 73242.501.2700, 73242.501.1806, 
73242.501.2701 и 73242.501.2696, с трайно предназначение на територията: 
“Урбанизирана”, начин на трайно ползване : “За второстепенна улица”, с 
админидтративен адрес на имота: с. Труд 4199, ул. Янтра № 2 по КККР  на с 
Труд, област Пловдив, Община “Марица”, одобрени със Заповед № РД 18-
76/20.11.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК – София. 

 
 
 
 
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 тръжна месечна наемна цена е 2.00 
/два лева/ лева на кв.м. без ДДС или 60.76 лв. / шестдесет лева и седемдесет 
стотинки/ без ДДС за 30.38 кв.м. 
   Данък върху добавената стойност се начислява върху достигнатата 
окончателна месечна наемна цена.  
  II. Упълномощава Кмета на Община “Марица” - Област Пловдив да 
организира и проведе търга за отдаване под наем и сключи наемния договор, 
съобразно действащото законодателство.  
 

МОТИВИ: Предвид търсенето и предлагането на услугата,  необходима 
на жителите на с.Труд, Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 91 
Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

78080.85.288 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Царацово, Община “Марица”- област Пловдив. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от 

ЗОС и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот с идентификатор № 78080.85.288 с площ 
от 496 кв.м., с трайно предназначение „Земеделска територия” в местността „Две 
могили“  и НТП „Изоставена орна земя“ по кадастрална карта на с. Царацово, 
област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-87/05.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на имот № 000288 по 
КВС, при граници и съседи: ПИ № 78080.85.291; ПИ № 78080.85.289; ПИ № 
78080.85.287; ПИ № 78080.85.10 и ПИ № 78080.85.285,  актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 2392/04.02.2015 г надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив. 

2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена за 
продажба на поземлен имот с идентификатор № 78080.85.288 с площ от 496 кв.м., 
с трайно предназначение „Земеделска територия” в местността „Две могили“  и 
НТП „Изоставена орна земя“ по кадастрална карта на с. Царацово, област 
Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-87/05.12.2007 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София в размер на 992,00 (деветстотин деветдесет и два) лева, 
по 2,00 лв/кв.м., 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 февруари 2015 г. е в размер на 992,00 (деветстотин деветдесет и два) лева, 
по 2,00 лв/кв.м. 

Данъчна оценка на имота е в размер на 46,20 (четиридесет и шест лева и 20 
стотинки) лева. 

 3. Продажбата на поземления имот по т.1 да се извърши съгласно чл.78, 
ал.1 и 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 992,00 (деветстотин деветдесет и два) лева, по 2,00 
лв/кв.м.  в съответствие с т.2.  

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



  

 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 

от купувача на гореописания поземлен имот в т.1. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 

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

  
МОТИВИ: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината, 

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  22 
Против  0 
Въздържали се 2 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 92 
Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 

 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 11845.55.902, частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-99 от 12.11.2008 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. 78 а от Правилника за прилагане на 
закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Изоставена орна земя” в „За селскостопански, горски, ведомствен 
път” на общински поземлен имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор № 11845.55.902, образуван от ПИ                    
№ 11845.55.141, с площ от 1,051 дка, с трайно предназначение „Земеделска 
територия” и с начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“ в местността 
„Турланките“, при граници и съседи: ПИ № 11845.55.63; ПИ № 11845.55.901; 
ПИ № 11845.502.907; ПИ № 11845.502.709; ПИ № 11845.62.23; ПИ № 
11845.502.704; ПИ № 11845.55.65 и ПИ № 11845.55.64 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Войводиново, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед                  № РД-18-99 от 12.11.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за частна общинска 
собственост  № 2369 от 13.12.2014 г.  

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне 
процедура по промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. 
общински поземлен имот в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразяване на 
промяната по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне 
процедура по отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост.  



  

 
МОТИВИ:  С цел осъществяване достъпа на частни парцели до поземлен 

имот с идентификатор № 11845.502.907 с начин на трайно ползване „За 
второстепенна улица“. 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  23 
Против  0 
Въздържали се 1 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 93 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулирани 
поземлени имоти в полза на лица с установени жилищни нужди. 

 
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а, ал.1 от 

ЗОС и чл.89, ал.1, т.4 и ал.3 от НПУРОИ. 
 
След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в 
размер на 20,00 /двадесет/ лева, изготвена от лицензирани оценители на 
„Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда и определя 
пазарна цена 20,00 /двадесет/ лева, за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда в ПИ № 
78080.501.981. 
            2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на Илия 
Михайлов Янков с ЕГН 820207****, с постоянен адрес с.Царацово, ул. „Божил 
Ходжев” № 22 да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на 
строеж върху поземлен имот с идентификатор № 78080.501.981 с площ 606 кв. м., 
с Трайно предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване 
„Незастроен имот за жилищни нужди” 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 ХІІ-общ., кв.68 
по ЗРП, с административен адрес с.Царацово, ул. „Теменуга”, при граници на 
имота: ПИ № 501.980; ПИ № 115.7; ПИ № 501.982 и ПИ № 501.1161 за 
построяване на жилищна сграда съгласно предвижданията на застроителния план 
на с. Царацово, Община „Марица”, област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече 
определената и одобрена цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрени 
архитектурни проекти с установена площ за застрояване и спазване на условията 
по чл.89 от НПУРОИ. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на 
гореописаното право на строеж съгласно изискванията на Закона за общинската 
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 



  

 
МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 89, ал. 

1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица”- област Пловдив са спазени и 
кандидатите отговарят на нормативно определените условия, включително имат 
установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от обсъждане и 
вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо право на 
строеж на жилищна сграда. Ето защо Общински съвет Марица намира решението 
за целесъобразно. 

  
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е №94  
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 
 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулирани 

поземлени имоти в полза на лица с установени жилищни нужди. 
 
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а, ал.1 от 

ЗОС и чл.89, ал.1, т.4 и ал.3 от НПУРОИ. 
 

След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

  1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в 
размер на 20,00 /двадесет/ лева, изготвена от лицензирани оценители на 
„Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда и определя 
пазарна цена 20,00 /двадесет/ лева за  1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда в ПИ № 
78080.501.998. 
            2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на Донета 
Тодорова Георгиева с ЕГН 930308****, с постоянен адрес с.Царацово, ул. „Иван 
Арабаджията” № 6 да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на 
строеж върху поземлен имот с идентификатор № 78080.501.998 с площ 610 кв. м., 
с Трайно предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване 
„Незастроен имот за жилищни нужди” 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 ХVІІ-общ., 
кв.63 по ЗРП, с административен адрес с.Царацово, ул. „Здравец”, при граници на 
имота: ПИ № 501.1162; ПИ № 501.999; ПИ № 501.1008; ПИ № 501.1009; ПИ № 
501.1010 и ПИ № 501.997 за построяване на жилищна сграда съгласно 
предвижданията на застроителния план на с. Царацово, Община „Марица”, област 
Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече 
определената и одобрена цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрени 
архитектурни проекти с установена площ за застрояване и спазване на условията 
по чл.89 от НПУРОИ. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 



  

“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на 
гореописаното право на строеж съгласно изискванията на Закона за общинската 
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 
 

МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 89, ал. 
1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица”- област Пловдив са спазени и 
кандидатите отговарят на нормативно определените условия, включително имат 
установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от обсъждане и 
вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо право на 
строеж на жилищна сграда. Ето защо Общински съвет Марица намира решението 
за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 95 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 03839.19.24, частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 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; във връзка с чл. 78 а от Правилника за прилагане на 
закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Изоставена орна земя ” в „Гори и храсти в земеделска земя” на 
общински поземлен имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор  № 03839.19.24 с площ от 2.000 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Изоставена орна земя”, местност „Лилов кладенец”, при граници и съседи: ПИ 
№ 03839.22.108; ПИ № 03839.19.44; ПИ № 03839.19.23 и ПИ № 03839.22.34 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за частна общинска 
собственост  № 1328 от 29.10.2010 г. и Акт №  01 от 19.06.2012 г. за поправка 
на Акт за частна общинска собственост № 1328 от 29.10.2010 г. 

 ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне 
процедура по промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. 
общински поземлен имот в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразяване на 
промяната по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне 
процедура по отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 3 от Закона за 



  

общинската собственост.  
  

МОТИВИ:  Във връзка със залесяване с дървесен вид акация на общински 
поземлени имоти в селата Бенковски и Рогош, Общински съвет Марица намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 96 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 03839.19.49, частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 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; във връзка с чл. 78 а от Правилника за прилагане на 
закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 

на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Изоставена орна земя ” в „Гори и храсти в земеделска земя” на 
общински поземлен имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор  № 03839.19.49 с площ от 15.615 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Изоставена орна земя”, местност „Лилов кладенец”, при граници и съседи: ПИ 
№ 03839.19.16; ПИ № 03839.19.18; ПИ № 03839.19.19;  ПИ № 03839.19.20; ПИ 
№ 03839.19.44; ПИ № 03839.19.9; ПИ № 03839.19.10; ПИ № 03839.19.11  и ПИ 
№ 03839.19.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Бенковски, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-81 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за 
частна общинска собственост  № 1899 от 14.06.2012 г.  

 ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне 
процедура по промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. 
общински поземлен имот в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразяване на 
промяната по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне 
процедура по отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 3 от Закона за 



  

общинската собственост.  
  

МОТИВИ: Във връзка със залесяване с дървесен вид акация на общински 
поземлени имоти в селата Бенковски и Рогош, Общински съвет Марица намира 
решението за целесъобразно. 

 
 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 97 
Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 

 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 03839.20.71, частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 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; във връзка с чл. 78 а от Правилника за прилагане на 
закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши:  
 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Изоставена орна земя ” в „Гори и храсти в земеделска земя” на 
общински поземлен имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор  № 03839.20.71 с площ от 53,971 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Изоставена орна земя”, местност „Мурджови драки”, при граници и съседи: 
ПИ № 03839.21.34; ПИ № 03839.20.106; ПИ № 03839.20.1;  ПИ № 03839.19.47; 
ПИ № 03839.19.43  и  ПИ № 03839.19.44 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Бенковски, Община „Марица” - област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор 
на АГКК, актуван с акт за частна общинска собственост  № 1900 от 14.06.2012 
г.  

 ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне 
процедура по промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. 
общински поземлен имот в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразяване на 
промяната по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

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



  

Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне 
процедура по отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост.  

 
МОТИВИ: Във връзка със залесяване с дървесен вид акация на общински 

поземлени имоти в селата Бенковски и Рогош, Общински съвет Марица намира 
решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 98 
Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 

 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 03839.19.16, частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 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; във връзка с чл. 78 а от Правилника за прилагане на 
закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Изоставена орна земя ” в „Гори и храсти в земеделска земя ” на 
общински поземлен имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор  № 03839.19.16 с площ от 1,479 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Изоставена орна земя”, местност „Лилов кладенец”, при граници и съседи: ПИ 
№ 03839.19.18; ПИ № 03839.19.49; ПИ № 03839.19.15 и ПИ № 03839.22.34 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за частна общинска 
собственост  № 1321 от 29.10.2010 г. и Акт  №  01 от 19.06.2012 г. за поправка 
на Акт за частна общинска собственост № 1321 от 29.10.2010 г. 

 ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне 
процедура по промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. 
общински поземлен имот в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразяване на 
промяната по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне 
процедура по отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост.  

 



  

МОТИВИ: Във връзка със залесяване с дървесен вид акация на общински 
поземлени имоти в селата Бенковски и Рогош, Общински съвет Марица намира 
решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 99 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 03839.19.18, частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 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; във връзка с чл. 78 а от Правилника за прилагане на 
закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

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

на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Изоставена орна земя ” в „Гори и храсти в земеделска земя ” на 
общински поземлен имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор  № 03839.19.18  с площ от 1,999 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Изоставена орна земя”, местност „Лилов кладенец”, при граници и съседи: ПИ 
№ 03839.19.19; ПИ № 03839.19.49; ПИ № 03839.19.16 и ПИ № 03839.22.34 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за частна общинска 
собственост  № 1322 от 29.10.2010 г. и Акт №  01 от 19.06.2012 г. за поправка 
на Акт за частна общинска собственост № 1322 от 29.10.2010 г. 

 ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне 
процедура по промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. 
общински поземлен имот в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразяване на 
промяната по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне 
процедура по отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 3 от Закона за 



  

общинската собственост.  
 

 МОТИВИ: Във връзка със залесяване с дървесен вид акация на общински 
поземлени имоти в селата Бенковски и Рогош, Общински съвет Марица намира 
решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 100 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот № 03839.19.19, частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 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; във връзка с чл. 78 а от Правилника за прилагане на 
закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Изоставена орна земя ” в „Гори и храсти в земеделска земя ” на 
общински поземлен имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор  № 03839.19.19  с площ от 1,998 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Изоставена орна земя”, местност „Лилов кладенец”, при граници и съседи: ПИ 
№ 03839.19.20; ПИ № 03839.19.49; ПИ № 03839.19.18 и ПИ № 03839.22.34 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за частна общинска 
собственост  № 1323 от 29.10.2010 г. и Акт №  01 от 19.06.2012 г. за поправка 
на Акт за частна общинска собственост № 1323 от 29.10.2010 г. 

 ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне 
процедура по промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. 
общински поземлен имот в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразяване на 
промяната по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне 
процедура по отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост.  



  

 
МОТИВИ: Във връзка със залесяване с дървесен вид акация на общински 

поземлени имоти в селата Бенковски и Рогош, Общински съвет Марица намира 
решението за целесъобразно. 
 
 
 
 ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 101 
Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 

 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 03839.19.20, частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 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; във връзка с чл. 78 а от Правилника за прилагане на 
закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Изоставена орна земя ” в „Гори и храсти в земеделска земя ” на 
общински поземлен имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор  № 03839.19.20  с площ от 4.200 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Изоставена орна земя”, местност „Лилов кладенец”, при граници и съседи: ПИ 
№ 03839.19.21; ПИ № 03839.19.49; ПИ № 03839.19.44; ПИ № 03839.22.34 и ПИ 
№ 03839.19.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Бенковски, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-81 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за 
частна общинска собственост  № 1324 от 29.10.2010 г. и Акт №  01 от 
19.06.2012 г. за поправка на Акт за частна общинска собственост № 1324 от 
29.10.2010 г. 

 ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне 
процедура по промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. 
общински поземлен имот в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразяване на 
промяната по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне 
процедура по отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 3 от Закона за 



  

общинската собственост.  
  

МОТИВИ: Във връзка със залесяване с дървесен вид акация на общински 
поземлени имоти в селата Бенковски и Рогош, Общински съвет Марица намира 
решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 102 
Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот № 03839.19.21, частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 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; във връзка с чл. 78 а от Правилника за прилагане на 
закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

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

на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Изоставена орна земя ” в „Гори и храсти в земеделска земя ” на 
общински поземлен имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор  № 03839.19.21  с площ от 2,999 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Изоставена орна земя”, местност „Лилов кладенец”, при граници и съседи: ПИ 
№ 03839.19.22; ПИ № 03839.19.44; ПИ № 03839.19.20 и ПИ № 03839.22.34 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за частна общинска 
собственост  № 1325 от 29.10.2010 г. и Акт №  01 от 19.06.2012 г. за поправка 
на Акт за частна общинска собственост № 1325 от 29.10.2010 г. 

 ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне 
процедура по промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. 
общински поземлен имот в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразяване на 
промяната по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне 
процедура по отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост.  



  

 
 МОТИВИ: Във връзка със залесяване с дървесен вид акация на общински 

поземлени имоти в селата Бенковски и Рогош, Общински съвет Марица намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 103 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 03839.19.22, частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 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; във връзка с чл. 78 а от Правилника за прилагане на 
закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши:  
 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Изоставена орна земя ” в „Гори и храсти в земеделска земя ” на 
общински поземлен имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор  № 03839.19.22 с площ от 2,999 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Изоставена орна земя”, местност „Лилов кладенец”, при граници и съседи: ПИ 
№ 03839.19.23; ПИ № 03839.19.44; ПИ № 03839.19.21 и ПИ № 03839.22.34 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за частна общинска 
собственост  № 1326 от 29.10.2010 г. и Акт №  01 от 19.06.2012 г. за поправка 
на Акт за частна общинска собственост № 1326 от 29.10.2010 г. 

 ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне 
процедура по промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. 
общински поземлен имот в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразяване на 
промяната по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

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



  

Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне 
процедура по отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост.  

 
МОТИВИ: Във връзка със залесяване с дървесен вид акация на общински 

поземлени имоти в селата Бенковски и Рогош, Общински съвет Марица намира 
решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 104 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 03839.19.23, частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 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; във връзка с чл. 78 а от Правилника за прилагане на 
закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 

на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Изоставена орна земя ” в „Гори и храсти в земеделска земя” на 
общински поземлен имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор  № 03839.19.23 с площ от 4.000 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Изоставена орна земя”, местност „Лилов кладенец”, при граници и съседи: ПИ 
№ 03839.19.24; ПИ № 03839.19.44; ПИ № 03839.19.22 и ПИ № 03839.22.34 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за частна общинска 
собственост  № 1327 от 29.10.2010 г. и Акт №  01 от 19.06.2012 г. за поправка 
на Акт за частна общинска собственост № 1327 от 29.10.2010 г. 

 ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне 
процедура по промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. 
общински поземлен имот в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразяване на 
промяната по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

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



  

Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне 
процедура по отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост.  

 
МОТИВИ: Във връзка със залесяване с дървесен вид акация на общински 

поземлени имоти в селата Бенковски и Рогош, Общински съвет Марица намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 105 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот № 62858.25.86, частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34 от 06.03.2008 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. 78 а от Правилника за прилагане на 
закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Изоставена орна земя ” в „Гори и храсти в земеделска земя” на 
общински поземлен имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор  № 62858.25.86  с площ от 29,738 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Изоставена орна земя”, местност „Назър пара”, при граници и съседи: ПИ № 
62858.25.262;  ПИ № 62858.27.270;  ПИ № 62858.27.263; ПИ № 62858.25.87; ПИ 
№ 62858.25.261; ПИ № 62858.25.251 и  ПИ № 62858.25.85  по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, актуван с акт за частна общинска собственост  № 1901 от 
14.06.2012 г. и Акт №  01 от 02.08.2012 г. за поправка на Акт за частна 
общинска собственост № 1901 от 14.06.2012 г. 

 ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне 
процедура по промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. 
общински поземлен имот в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразяване на 
промяната по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне 
процедура по отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост.  



  

  
 

МОТИВИ: Във връзка със залесяване с дървесен вид акация на общински 
поземлени имоти в селата Бенковски и Рогош, Общински съвет Марица намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 106 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 78080.94.224, публична 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 – София. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; във връзка с чл. 78 а и чл. 45 и, ал. 1 от Правилника за 
прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

  
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Пасище” в „Изоставена орна земя” на общински поземлен имот, 
както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор  № 78080.94.224 с площ от 1 543 кв.м., с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Пасище“ в местността „Лисичи могили“, при граници и съседи: ПИ № 
78080.94.221; ПИ № 78080.94.8 и ПИ № 78080.94.17 - публична 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 – София, актуван с акт за 
публична общинска собственост № 1630 от 25.11.2011 г.  

 ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне 
процедура по промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. 
общински поземлен имот в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразяване на 
промяната по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне 
процедура по отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост.  



  

  
МОТИВИ: Имота представлява терен годен за извършване на земеделска 

дейност и не се ползва от населението на селото за паша на селскостопански 
животни. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 107 
Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 

 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 78080.94.225, публична 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 – София. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; във връзка с чл. 78 а и чл. 45 и, ал. 1 от Правилника за 
прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Пасище” в „Изоставена орна земя” на общински поземлен имот, 
както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор  № 78080.94.225 с площ от 2 025 кв.м., с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Пасище“ в местността „Лисичи могили“, при граници и съседи: ПИ № 
78080.94.8; ПИ № 78080.94.16 и ПИ № 78080.94.17 - публична 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 – София, актуван с акт за 
публична общинска собственост № 1631 от 25.11.2011 г. 

 ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне 
процедура по промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. 
общински поземлен имот в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразяване на 
промяната по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне процедура по 
отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост.  

 
 



  

МОТИВИ: Имота представлява терен годен за извършване на земеделска 
дейност и не се ползва от населението на селото за паша на селскостопански 
животни. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 108 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 78080.135.1, публична 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 – София. 

 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; във връзка с чл. 78 а и чл. 45 и, ал. 1 от Правилника за 
прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Пасище” в „Изоставена орна земя” на общински поземлен имот, 
както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор  № 78080.135.1 с площ от 2 662 кв.м., с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Пасище“ в местността „Ганеви брести“, при граници и съседи: ПИ № 
78080.501.21; ПИ № 78080.501.22;  ПИ № 78080.501.23; ПИ № 78080.501.24; 
ПИ № 78080.501.25; ПИ № 78080.501.26; ПИ № 78080.501.1101;  ПИ № 
78080.140.92; ПИ № 78080.501.27; ПИ № 78080.135.2 и ПИ № 78080.140.11 - 
публична 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 – 
София, актуван с акт за публична общинска собственост № 1623 от 22.11.2011 
г.  

 ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне 
процедура по промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. 
общински поземлен имот в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразяване на 
промяната по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и 



  

поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 

„Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне процедура по 
отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост.  

 
МОТИВИ: Имота представлява терен годен за извършване на земеделска 

дейност и не се ползва от населението на селото за паша на селскостопански 
животни. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 109 
Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 

 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 66915.24.76, публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” 
– област Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК – София. 

     ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; във връзка с чл. 78 а и чл. 45 и, ал. 1 от Правилника за 
прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Пасище” в „Изоставена орна земя” на общински поземлен имот, 
както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор  № 66915.24.76 с площ от 15 760 кв.м., с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Пасище“ в местността „Чорбалъка“, при граници и съседи: ПИ № 66915.24.77; 
ПИ № 66915.24.54; ПИ № 66915.502.1126; ПИ № 66915.502.1112 и ПИ № 
66915.24.100 - публична общинска собственост по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” – област Пловдив, 
одобрени със заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор 
на АГКК – София, актуван с акт за публична общинска собственост № 1298 от 
28.10.2010 г.  

 ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне 
процедура по промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. 
общински поземлен имот в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразяване на 
промяната по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне процедура по 
отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост.  



  

 
 

 МОТИВИ: Мотивът за исканата промяна на начина на трайно ползване 
на имота е това, че представлява оголен терен без плътна тревна покривка, 
неподдържан и необработен и не се ползва от населението на селото за паша на 
селскостопански животни. 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  21 
Против  1 
Въздържали се 1 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 110 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 
собствеността от частна в публична общинска собственост на ПИ № 
12019.23.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил, 
Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-83 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; във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”.  

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши:  
 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив: 
І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от частна в 

публична общинска собственост на поземлен имот  с идентификатор  № 
12019.23.48 с площ от 3,000 дка, с трайно предназначение „Земеделска 
територия” и с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, 
ведомствен път ”, местност „Край село”, при граници и съседи: ПИ № 
12019.23.40; ПИ № 12019.23.27; ПИ № 12019.23.49; ПИ № 12019.24.284; ПИ № 
12019.23.8; ПИ № 12019.23.1 и ПИ № 12019.23.21 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Войсил, Община „Марица” - област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-83 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор 
на АГКК, актуван с акт за частна общинска собственост  № 2296 от 24.07.2014 
година и Акт № 01 от 10.12.2014 г. за поправка на Акт за частна общинска 
собственост №  2296 от 24.07.2014 г. 

І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от частна в публична общинска собственост на описания по т. 
І.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.  

 



  

МОТИВИ: Необходимо да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността на описания по-горе имот с нов начин на трайно ползване „ За 
селскостопански, горски, ведомствен път”, от частна в публична общинска 
собственост. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 111 
Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 

 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от  5 
/пет/ години на самостоятелен обект - част от нежилищна сграда в с. Калековец, 
община Марица – област Пловдив, с предназначение за офис. 

  
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.8, ал.1 и чл.14, ал.7 от  Закона за общинската 
собственост, във вр. чл. 50, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от НПУРОИ на община Марица - 
област Пловдив. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши:  
 

І. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив дава съгласие да се отдаде  
под наем за срок от 5 /пет/ години за следното помещение, ведно с правото на 
достъп до общите и обслужващите помещения, както следва: 

- Самостоятелен обект с идентификатор № 35300.502.412.1.14 с площ от 
20.40 кв.м., с предназначение „За делова и административна дейност”, при 
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 
35300.502.412.1.11 и № 35300.502.412.1.13, под обекта: 35300.502.412.1.9, над 
обекта: няма. 

Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 
35300.502.412.1, построена в поземлен имот с идентификатор № 35300.502.412, 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, община 
Марица - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-13/19.02.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани като публична общинска 
собственост с Акт за ПОС № 7/29.07.1999 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията, с административен адрес с. Калековец, п.к. 4147, пл. Възразждане ,  
ет. 1 

Самостоятелния обект е с площ  20.40 кв.м. и целта на отдаването му под 
наем е използването му за офис. 

ІІ. Отдаването под наем на описаното в т. І. помещение за офис 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 тръжна месечна наемна цена е 2.00 
/два/ лв. на кв.м. без ДДС или  40.80 /четиридесет лв. и осемдесет ст./ лв. без ДДС 



  

за 20.40 кв.м. 
  ІII. Упълномощава Кмета на oбщина Марица - Област Пловдив да 

организира и проведе търга за отдаване под наем и сключи наемния договор, 
съобразно действащото законодателство.  

 
МОТИВИ: Целта на отдаването му под наем на помещеението е 

използването му за офис и във връзка с осигураване приходната част на бюджета, 
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 112 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе 
на водопровод за поземлен имот с идентификатор № 12019.14.7, м.”Пилиница“, 
Община „Марица”, Пловдивска област, представляващ имот с променено 
предназначение по Закона за опазване на земеделските земи за изграждането на обект: 
„Склад за земеделска продукция, земеделски машини и съоръжения и офиси“. 

  
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от 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 изработването на ПУП – 
Парцеларен план (ПП), съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за 
провеждане на процедура по утвърждаване на трасе за проектиране, съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за водоснабдяване на поземлен имот с 
идентификатор № 2019.14.7, м.”Пилиница” по кадастралната карта на с.Войсил, 
Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по утвърждаване на трасе за 
проектиране за водоснабдяване на обект: „Склад за земеделска продукция, земеделски 
машини и съоръжения и офиси” от водопроводната мрежа на селото. 

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

 
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 в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и 



  

чл. 63 от ЗУТ, след Решение на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на 
площадка и трасета при спазване на следните изисквания: 

Проектите  да се съгласуват със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни 
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
            Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 
Парцеларен план изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ.. 

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

 
МОТИВИ: Във връзка със възникналото инвестиционно намерение 

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 № 113 
Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение за изменение  на действащия ПУП-ПР на УПИ 

VІІІ-озеленяване в кв.52 по действащия кадастрален и регулационен план на 
с.Войводиново, одобрен със Заповед № 09-409 на кмета на Община „Марица“ от 
27.09.1995 год., представляващ поземлен имот 11845.502.782 по кадастралната 
карта с.Войводиново, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-
99/12.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София и образуване на нов  
урегулиран поземлен имот с отреждане озеленяване и улица. 

  
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, чл. 110, ал. 1, т. 1 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, чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
от ЗУТ Общински съвет „Марица”: 

Дава съгласие за изменение на УПИ VІІІ-озеленяване в кв.52 по действащия 
кадастрален и регулационен план на с.Войводиново, одобрен със Заповед № 09-
409 на кмета на Община „Марица“ от 27.09.1995 год., представляващ поземлен 
имот 11845.502.782 по кадастралната карта с.Войводиново, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, за образуване на нов  урегулиран поземлен имот с отреждане 
озеленяване и улица. 

Разрешава изготвянето на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VІІІ-
озеленяване в кв.52 и образуване на нов урегулиран поземлен имот озеленяване и 
улица, съгласно приложената скица-предложение. 

Възлага на кмета на Община „Марица“, след влизане в сила на решението, да 
възложи служебно изготвянето на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ І-
озеленяване и улица по кадастралния и регулационен план на с.Войводиново при 
спазване изискванията на ЗУТ.  

След одобряване на проекта да възложи на лицензира специалист по ЗКИР, 
да извърши необходимите действия по процедурата за изменение на 
кадастралната карта на с.Войводиново по реда на Наредба №3 от 28.04.2005 год. 
за съдържанието, създаване и поддържане на кадастралната карта и 
кадастралните регистри (Обн. ДВ бр. 41 от 2005 год., изм. и доп. ДВ 16 от 2006 
год. и бр. 82 от 2011год.). 
 



  

 
 

МОТИВИ: Във връзка с това че имот 11845.19.79 ще се отдава под наем за 
осъществяване на дейност, свързана с предназначението му и е необходимо 
осигуряване на транспортен достъп от населеното място, 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 № 114 
 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 

 
ОТНОСНО: Приемане на проект за изменение на ПУП – План за регулация 

и застрояване на кв. 123 - нов ( улично пространство  о.т. 181, о.т. 182, о.т. 183, 
о.т. 256, о.т.184 ) по действащия кадастрално регулационен план на с.Труд и план 
на улична регулация на с.Труд, представляващ част от поземлен имот 
73242.501.1850 по кадастралната карта на с.Труд и образуване на нов УПИ за 
трафопост в кв. 123, във връзка с докладна записка от Николай Копринков - кмет 
на с.Труд, придружена с Протокол на кметски съвет с.Труд от 04.06.2014год. и 
искане от  КЕЦ Калояново, с ръководител  Атанас Хаджиев, за отстъпване право 
на строеж за изграждане на БКТП в с. Труд  

  
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11от ЗМСМА , чл.134, ал.1, т.1  от ЗУТ, 

съгласно чл.108,ал.1, чл.109, ал.1,т.2, чл.110,ал.1,т.1 и чл.112 от ЗУТ  
 

След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Общински съвет „Марица” приема Проекта за изменение на ПУП – 

План за регулация и застрояване на кв. 123 - нов ( улично пространство  о.т. 181, 
о.т. 182, о.т. 183, о.т. 256, о.т.184 ) по действащия кадастрално регулационен план 
на с.Труд и план на улична регулация на с.Труд, представляващ част от поземлен 
имот 73242.501.1850 по кадастралната карта на с.Труд и образуване на УПИ за 
трафопост в кв. 123, в които се образуват две нови УПИ: УПИ I-501.2738 – 
зеленина с площ 377кв.м. и УПИ II-501.2739 – трафопост с площ 64кв.м, кв.123 
по плана на село Труд. 

  
  2. Възлага на Кмета на Община „Марица”- област Пловдив, да извърши 

необходимите действия, в съответствие с влезлия в сила ПУП-ПРЗ по т.1. 
 
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 подобряване качеството на услугата с цел по-
добро обслужване на населението, Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 115 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Предварително съгласие за промяна предназначението на 
земеделската земя за неземеделски нужди по Закона за опазване на земеделските 
земи на поземлени имоти с идентификатори 61412.21.9, 61412.21.11, 61412.21.12, 
61412.21.15, 61412.21.6, 61412.21.7 с начин на трайно ползване „нива“ общинска 
собственост и бъдат включени в проект за изменение на ПУП-ПРЗ на 
урегулирани поземлени имоти с идентификатори 61412.21.45, 61412.21.46, 
61412.21.47, 61412.21.48, 61412.21.63, 61412.21.64, 61412.21.13, 61412.21.14 и 
61412.21.17 в местност „Кривата нива”, с. Радиново собственост на „Сифер” ООД 
с променен статут на земята и образуване нов поземлен имот с площ около 
300дка. Целта на проекта е да се създадат устройствени условия за осъществяване 
на инвестиционните намерения 

 
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от ЗМСМА, в съответствие с чл. 124а, 
ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на 
Закона за опазване на земеделските земи  
 

След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

Дава съгласие на „Сифер“ ООД за изготви проект за изменение на ПУП-ПРЗ 
в обхват на поземлени имоти с идентификатори 61412.21.45, 61412.21.46, 
61412.21.47, 61412.21.48, 61412.21.63, 61412.21.64, 61412.21.13, 61412.21.14 и 
61412.21.17 собственост на „Сифер“ ООД с отреждане за производствено-
складова дейност и транспорт и поземлени имоти с идентификатори 61412.21.9, 
61412.21.11, 61412.21.12, 61412.21.15, 61412.21.6, 61412.21.7 с начин на трайно 
ползване „нива“ частна общинска собственост и образуване на един урегулиран 
поземлен имот с отреждане „складово-производствена дейност” и „транспорт“. 

Дава съгласие за промяна предназначението на поземлени имоти с 
идентификатори 61412.21.9, 61412.21.11, 61412.21.12, 61412.21.15, 61412.21.6, 
61412.21.7 с начин на трайно ползване „нива“ частна общинска собственост от 
земеделски за неземеделски нужди. 

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



  

на Община „Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила 
и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по отношение 
съгласуваност на проектите във всички части.  

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

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

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в 
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на 
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова 
извадка от кадастралната карта на с.Радиново в М 1: 1 000 като при изработването 
се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ, след Решение на комисията по чл. 17, ал. 1 от 
ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка и трасета при спазване на следните 
изисквания: 

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

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

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

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: Целта на проекта е да се създадат устройствени условия за 

осъществяване на инвестиционните намерения. Ето защо Общински съвет 
Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 116 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 

ОТНОСНО: Съгласие за изработване на Проект за изменение на ПУП –  План 
за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ VI, кв.75 по действащия 
регулационен план на село Калековец – включващ ПИ с идентификатори 
35300.503.1003 – общинска собственост и 35300.503.1004 – частна собственост по КК 
на село Калековец, с цел образуването на два нови урегулирани поземлени имоти / 
УПИ /, с.Калековец, община „Марица”, Пловдивска област. 

  
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от ЗМСМА, в съответствие с чл. 134, ал.2, 

т.6 от ЗУТ  
 

След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Общински съвет „Марица” във връзка с чл.134,ал.2, т.6 от ЗУТ, дава съгласие за 

изработване на проект за изменение на  ПУП - План за регулация и застрояване в 
обхват УПИ VI, кв.75 по действащия регулационен план на село Калековец с цел 
образуването на два нови УПИ : УПИ VI - 503.1004 – производствена и складова 
дейност и обществено и делово обслужване / ПИ 35300.503.1004  по КК на село 
Калековец / ; УПИ XI-503.1003 – озеленяване / ПИ 35300.503.1003 по КК на село 
Калековец / , кв.75 по плана село Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област 
по така предложената скица-проект.  

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.  

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица съгласно чл. 128, ал.3 от 
ЗУТ. 

МОТИВИ: Във връзка с възникналото инвестиционно намерение, 
Общински съвет Марица намира решението за  целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 117 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 
 

ОТНОСНО: Предварително съгласие за  изменение на ПУП – ПР за част от кв. 
59 по регулационния план на с.Строево, с които се премахва улица тупик между 
о.т.121 и о.т. 122 захранваща УПИ X-410, кв.59, с цел обединяване на същата с УПИ 
XI-501.412-жил.строителство и ООД, X-410 и I-413-ООД от кв.59 по плана на село 
Строево и образуването на нов УПИ с отреждане за жилищно строителство и 
обществено обслужващи дейности и последващо закупуване на улица тупик между 
о.т.121 и о.т. 122 захранваща УПИ X-410, кв.59 / част от ПИ с идентификатор 
69874.501.1009 КК на село Строево/. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от ЗМСМА, в съответствие с чл. 124а, 

ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7, чл.108,ал.1,чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ  
  

След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Дава съгласие за  изменение на ПУП – ПР за част от кв. 59 по регулационния 
план на с.Строево, с които се премахва улица тупик между о.т.121 и о.т. 122 
захранваща УПИ X-410, кв.59, с цел обединяване на същата с УПИ XI-501.412 
- жил.строителство и ООД, X-410 и I-413-ООД от кв.59 по плана на село 
Строево и образуването на нов УПИ с отреждане за жилищно строителство и 
обществено обслужващи дейности и последващо закупуване на улица тупик 
между о.т.121 и о.т. 122 захранваща УПИ X-410, кв.59 / част от ПИ с 
идентификатор 69874.501.1009 КК на село Строево/. 

 
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 осъществяване на инвестиционни намерения, 

Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 
 

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

/А. Иванова/ 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 118 
 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 
 

ОТНОСНО: Одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен план на 
Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 239 - Смф (смесена 
многофункционална  зона), в местност „Кошовете” по кадастралната карта на 
с.Труд, Община „Марица“, област Пловдив и разрешение изработване на ПУП – 
План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и 
ПУП – Парцеларен план (ПП) на поземлен имот № 73242.225.74, м.”Кошовете” по 
кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област 
представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

  
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с чл.136, 

ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от 
ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 
земеделските земи 

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

  НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.11 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.134, АЛ.1, Т.1 ВЪВ ВР. С ЧЛ.136, 
АЛ.1 И 127, АЛ.6 ОТ ЗУТ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 124А, АЛ. 1 И АЛ. 5, ЧЛ. 16, АЛ. 7 ОТ 

ЗУТ И ЧЛ. 28, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.  

 
1. Одобрява проект за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, 
касаещо разширение на структурна единица 239 - Смф (смесена 
многофункционална  зона), в местност „Кошовете” по кадастралната карта на 
с.Труд, която  включа поземлени имоти с идентификатори: част от  73242.224.143, 
част от 73242.224.47, 73242.224.35, част от 73242.223.113, част от 73242.225.148, 
73242.225.14, 73242.225.73, 73242.225.74, част от 73242.225.66 и част от 
73242.224.36  представляващи земеделски земи и обслужващите ги полски пътища 
по кадастралната карта на с.Труд с обща площ около 57 дка по приложения проект 
неразделна част от настоящата докладна.  
2. Възлага на Кмета на Община „Марица“, Пловдивска област да извърши 
последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи 
за прилагане на същия. 



  

Решението се обнародва в Държавен вестник.  
        

3. След влизане с сила на решението по одобряване на проекта за изменение на    
ОУП , дава разрешение изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) на 
поземлен имот № 73242.225.74, м .”Кошовете” по кадастралната карта на с.Труд, 
Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ. 

 
МОТИВИ: Във връзка с възникналото инвестиционно намерение Общински 
съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 119 
 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 
 

ОТНОСНО: Одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен план на 
Община „Марица”, касаещо създаване на нова структурна единица 644 - Смф 
(смесена многофункционална  зона), в местност „Чифлика” по кадастралната карта 
на с.Скутаре, Община „Марица“, област Пловдив и разрешение изработване на 
ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване 
(ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) на поземлен имот № 66915.31.29, 
м.”Чифлика” по кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска 
област представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

  
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с чл.136, 

ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от 
ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 
земеделските земи 

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.11 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.134, АЛ.1, Т.1 ВЪВ ВР. С ЧЛ.136, АЛ.1 И 
127, АЛ.6 ОТ ЗУТ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 124А, АЛ. 1 И АЛ. 5, ЧЛ. 16, АЛ. 7 ОТ ЗУТ И ЧЛ. 28, 

АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.  
 

1. Одобрява проект за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, 
касаещо създаване на нова структурна единица 644 - Смф (смесена 
многофункционална  зона), в местност „Чифлика” по кадастралната карта на 
с.Скутаре, която  включва поземлен имот с идентификатор № 66915.31.29 
представляващ земеделска земя по кадастралната карта на с.Скутаре с обща площ 
9.430 дка по приложения проект неразделна част от настоящата докладна.  
2. Възлага на Кмета на Община „Марица“, Пловдивска област да извърши 
последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи 
за прилагане на същия. 

Решението се обнародва в Държавен вестник.  
        

3. След влизане с сила на решението по одобряване на проекта за изменение на    
ОУП , дава разрешение изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), 



  

ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) на 
поземлен имот № 66915.31.29, м.” Чифлика” по кадастралната карта на с.Скутаре, 
Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ. 

 
 
МОТИВИ: Във връзка с възникналото инвестиционно намерение 

Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 
 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 120 
 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 
 

ОТНОСНО: Одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен план на 
Община „Марица”, касаещо създаване на нова структурна единица 645 - Смф 
(смесена многофункционална  зона), в местност „Ралчовица” по кадастралната 
карта на с.Труд, Община „Марица“, област Пловдив и разрешение изработване на 
ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване 
(ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) на поземлен имот № 73242.50.8, 
м.”Ралчовица” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска 
област представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

  
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с чл.136, 

ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от 
ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 
земеделските земи 
 

След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.11 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.134, АЛ.1, Т.1 ВЪВ ВР. С ЧЛ.136, 

АЛ.1 И 127, АЛ.6 ОТ ЗУТ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 124А, АЛ. 1 И АЛ. 5, ЧЛ. 16, АЛ. 7 ОТ ЗУТ 
И ЧЛ. 28, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.  

 
1. Одобрява проект за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, 
касаещо създаване на нова структурна единица 645 - Смф (смесена 
многофункционална  зона), в местност „Ралчовица” по кадастралната карта на 
с.Труд, която включва поземлен имот с идентификатор № 73242.50.8 
представляващ земеделска земя по кадастралната карта на с.Труд с обща площ 
3,276 дка по приложения проект неразделна част от настоящата докладна.  
2. Възлага на Кмета на Община „Марица“, Пловдивска област да извърши 
последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи 
за прилагане на същия. 

Решението се обнародва в Държавен вестник.  
        



  

3. След влизане с сила на решението по одобряване на проекта за изменение на    
ОУП , дава разрешение изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) на 
поземлен имот № 73242.50.8, м.” Ралчовица” по кадастралната карта на с.Труд, 
Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ. 

 
МОТИВИ: Поради възникнало инвестиционно намерение за изграждане на 

производствена, складова търговска и с обществено обслужващи дейности база, 
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 121 
 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 
 

ОТНОСНО: Именуване на новосъздадени улици в с. Бенковски. 
 

  
ОСНОВАНИЕ: на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Общински съвет „Марица” именува новосъздадени улици в с. Бенковски, 

както следва: 
 
 УЛИЦИ „30-та“, „31-ва“,  „33-та“. 
 
 Новосъздадените улици попадат в 003 и 004 избирателна секция. 

 
 
МОТИВИ: Адресната регистрация е необходима за водене на 

кореспонденция, взаимодействие с данъчни служби и други държавни 
институции.  
 
 
  
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 122 
 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 
 

ОТНОСНО: Разкриване на четвърта група към  ЦДГ „Буратино”- 
с.Костиево, община Марица”. 

 
  
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.2 и т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.7 от 

Закона за народната просвета и чл.15, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона 
за народната просвета 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Общински съвет „Марица” дава съгласие за разкриване на четвърта група за 
целодневна организация на обучение  към ЦДГ „Буратино”, с.Костиево, община 
„Марица”. 
 
2. Промяната да се отрази във функция „Образование” и Списък-Образец №2 на 
ЦДГ „Буратино”, с.Костиево. 

 
МОТИВИ: През последните години се наблюдава тенденция на увеличение 

на раждаемостта. Задължителната предучилищна подготовка вече е 2 години 
преди постъпване в І клас /5 и 6-годишни/, обхванати  са 55 деца. Родителите на 
25 деца навършили 3 години  са подали заявление за прием в детската градина, но 
поради факта че няма свободни места не са приети. Съгласно нормативната 
уредба максималният брой деца в група е 22. Всичките три групи в ЦДГ 
„Буратино” са над този норматив. Всичко това налага разширение на капацитета 
на детската градина, като бъде  разкрита нова група към детското заведение. Ето 
защо Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 
 
  
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 123 
 
 

Взето с протокол № 4 от 07.04.2015 г. 
 
 
ОТНОСНО: Предоставяне на помощи по Решение на Общински съвет 

„Марица” на деца сираци – абитуриенти от Община „Марица” 
 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА 
 
 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

        Общински съвет „Марица” определя помощ в размер на 300 лв /триста лева/ 
на деца  сираци- абитуриенти през 2015 година с постоянен адрес в Община 
„Марица”, без един или двама родители. 

 
 
МОТИВИ: Традиция е в навечерието на абитуриентските балове на деца 

сираци- абитуриенти да се предоставят помощи. Ето защо Общински съвет 
Марица намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 
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