
  

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 24.03.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица” – област Пловдив за 2016 година”. 

 
ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закон за 

общинската собственост. 
 

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

актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 
2016 година”, както следва:  
 1. В раздел „ III. По предложения от кметски съвети, кметове на населени  места и 
общинска администрация за започване на процедура за продажба  по чл.35 от ЗОС. 

За с. Войводиново се добавя: 
ПИ 502.969  НТП За друг вид застрояване    -                       685 кв.м.   

За с. Динк се добавя: 
ПИ 501.86  НТП Ниско застрояване (до 10 м)    -                 543 кв.м.   
 

За с. Трилистник се добавя: 
ПИ 73122.20.31 НТП Нива    -                                                 5971.19 кв.м.   
 

2. От раздел  „VI. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а от ЗОС“ 
За с. Динк отпада 

ПИ 501.86  НТП Ниско застрояване (до 10 м)    -                 543 кв.м.   
 

3. В раздел „VІІ. Свободни терени и помещения – общинска собственост за 
отдаване под наем“ се добавя 

За с. Войсил 
1. Помещения в сграда с идентификатор № 501.341.1 – 3 броя СО с идент., както 

следва: № 501.341.1.19; № 501.341.1.20 и № 501.341.1.21; 

с. Радиново 
1   Помещения в сграда с идентификатор № 501.200.1 – 6 броя СО с идент., 

както следва: № 501.200.1.6; № 501.200.1.7;  № 501.200.1.8; № 501.200.1.9;  № 
501.200.1.10 и № 501.200.1.11;  

 
4. От раздел  „VІІІ. Свободни общински имоти  за отдаване под наем/аренда на 

имоти, общинска собственост 



  

Частна общинска собственост:“ 
За с. Трилистник отпада: 
 

Нов номер по кад. 
карта 

Стар номер 
по КВС 

Площ в кв.м Начин на 
трайно 

ползване 

местност 

1 2 3 4 5 
73122.20.31 20.15 5971.19 Нива СЕЛСКАТА КОРИЯ 

 
5. В Раздел „Х. Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се предоставят 
за стопанската 2016-2017 г. за ползване по землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи)“. 

А. Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се предоставят за 
стопанската 2016-2017 г. за индивидуално ползване по землища, 
  

-за с. Войсил отпада: 
 

населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади  

кв.м. Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади кв.м. 

с. Войсил 
    0 0 

0 0 0 0 0 

Постоянно 
затревени 
площи (ПЗП) 

12019.20.3-
част от 7005 
м2 в 
западната 
част 
свободни 

7005     

          

 
- Добавя се с. Маноле: 
 

населено 
място 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади  кв.м. 

Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади кв.м. 

с. Маноле 
 

  

       

 
47086.49.66 229888 

       

  
47086.50.72 13731 

          
(ПЗП)  25430 
м2 

47086.20.110 26828 
       

 
-за с. Скутаре отпадат: 
 

населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади  кв.м. 

Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади кв.м. 

  
66915.18.19 5850 

              

  
66915.18.21 6491 

              

  

66915.19.30-
част от 32000 
м2 в 
западната 
част 
свободни 

32000 

              

 
 
- за с. Скутаре се добавя: 
 



  

населено 
място 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади  кв.м. 

Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади кв.м. 

с. Скутаре 

66915.23.35- част 
от 41870 м2 в 
югозападната му 
част свободни 

41870 
 
        

 

- добавя се с. Строево: 
 

населено 
място 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади  кв.м. 

Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади кв.м. 

с. Строево 
 

  

       

ПЗП-118968 
м2 

69874.107.30 125803 

       
 

-за с. Ясно поле отпада: 
населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади  

кв.м. Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади кв.м. 

с. Ясно поле 
      

     

 

  87669.4.7-
(ПЗП) 14530 
м2 

14787 

     

 

  87669.4.11-
(ПЗП)16670 
м2 

16671 

     
 

 
- за с. Ясно поле се добавя: 
 

населено 
място 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади  кв.м. 

Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади кв.м. 

с. Ясно поле          

  

87669.1.9- част 
от 30000 м2 в 
североизточната 
част свободни 

30000 
 
 
           

 
Б. Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се предоставят за 

стопанската 2016-2017 г. за общо ползване по землища , 
-за с. Войсил се добавя: 
 

населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади  

кв.м. Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади кв.м. 

с. Войсил 
    0 0 

0 0 0 0 0 

Постоянно 
затревени 
площи (ПЗП) 

12019.20.3-
част от 7005 
м2 в 
западната 
част 
свободни 

7005     

          

 
- за с. Маноле отпадат: 
 

населено 
място 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади  кв.м. 

Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади кв.м. 

с. Маноле 
 
 

  

       

 

47086.49.66 229888 

       

  

47086.50.72 13731 

          



  

(ПЗП)  25430 
м2 

47086.20.110 26828 

       

-за с. Скутаре се добавя: 
 

  
66915.18.19 5850 

              

  
66915.18.21 6491 

              

  

66915.19.30-
част от 32000 
м2 в 
западната 
част 
свободни 

32000 

              
 
-за с. Ясно поле се добавя: 
 

населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади  

кв.м. Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади кв.м. 

с. Ясно поле 
    0 0 

0 0 0 0 0 

 

87669.19.1-
част от 43000  
м2 в 
източната 
част 
свободни 

43000     

          

 

  87669.4.7-
(ПЗП) 14530 
м2 

14787 

     

 

  87669.4.11-
(ПЗП)16670 
м2 

16671 

     

 

87669.5.3- 
част от 24000 
м2 в южната 
част 
свободни 

24000 
 
 
        

 
 
 

МОТИВИ: Годишната програма е документ с отворен характер и законът 
допуска актуализирането й през годината ,което има за цел да осигури  постоянни 
източници на приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането на 
голяма част от общинските дейности, както и осъществяване на жилищна 
политика и  социални функции за населението,поради което  Общински съвет 
Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
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 24.03.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Раздел ІІІ. „Размер и 
местоположение на мерите и пасищата на територията на Община „Марица” от 
Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за 
стопанската 2016-2017 година), приети и утвърдени с Решениe № 14, взето с 
протокол № 3 от 17.12.2015 г., изм. и доп. с Решение № 66, взето с протокол № 3 
от 25.02.2016 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1,т. 8 и т.23 и ал. 2  от ЗМСМА във връзка с чл. 
37и,  чл. 37к и чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и чл. 121 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица“ и за целите на чл.41 от Закона за 
подпомагане на земеделските производители. 

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

местоположение на мерите и пасищата на територията на Община „Марица” от 
Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за 
стопанската 2016-2017 година), приети и утвърдени с Решениe № 14, взето с 
протокол № 3 от 17.12.2015 г., изм. и доп. с Решение № 66, взето с протокол № 3 
от 25.02.2016 г., както следва:  

1. В б. А) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се 
предоставят за стопанската 2016-2017 г. за общо ползване по землища (чл. 37 и, 
ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи), се правят 
следните изменения и допълнения: 

-за с. Войсил се добавя: 
населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади  

кв.м. Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади кв.м. 

с. Войсил 
      

     

Постоянно 
затревени 
площи (ПЗП) 

12019.20.3-
част от 7005 
м2 в 
западната 
част 
свободни 

7005     

          
 
- за с. Маноле отпада: 
 

населено 
място 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади  кв.м. 

Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади кв.м. 



  

с. Маноле 
 
 

  

       

 

47086.49.66 229888 

       

  

47086.50.72 13731 

          

(ПЗП)  25430 
м2 

47086.20.110 26828 

       
 

-за с. Скутаре се добавя: 
 

населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади  кв.м. 

Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади кв.м. 

с. Скутаре 
 

  

         
66915.18.19 5850 

              

  
66915.18.21 6491 

              

  

66915.19.30-
част от 32000 
м2 в 
западната 
част 
свободни 

32000 

              
 

-за с. Ясно поле се добавя: 
 

населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади  

кв.м. Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади кв.м. 

с. Ясно поле 
      

     

 

87669.19.1-
част от 43000  
м2 в 
източната 
част 
свободни 

43000     

          

 

  87669.4.7-
(ПЗП) 14530 
м2 

14787 

     

 

  87669.4.11-
(ПЗП)16670 
м2 

16671 

     

 

87669.5.3- 
част от 24000 
м2 в южната 
част 
свободни 

24000 
 
 
        

 

2. В б. Б) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се предоставят за 
стопанската 2016-2017 г. за индивидуално ползване по землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи), се правят следните изменения и 
допълнения: 

 
-за с. Войсил отпада: 
 

населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади  

кв.м. Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади кв.м. 

с. Войсил 
    0 0 

0 0 0 0 0 

Постоянно 
затревени 
площи (ПЗП) 

12019.20.3-
част от 7005 
м2 в 
западната 
част 
свободни 

7005     

          

 
- добавя се с. Маноле: 
 



  

населено 
място 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади  кв.м. 

Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади кв.м. 

с. Маноле 
 

  

       

 

47086.49.66 229888 

       

  

47086.50.72 13731 

          

(ПЗП)  25430 
м2 

47086.20.110 26828 

                      

-за с. Скутаре отпада: 
 

населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади  кв.м. 

Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади кв.м. 

С. Скутаре 
  

       

  
66915.18.19 5850 

              

  
66915.18.21 6491 

              

  

66915.19.30-
част от 32000 
м2 в 
западната 
част 
свободни 

32000 

              

 
- за с. Скутаре се добавя: 
 

населено 
място 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади  кв.м. 

Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади кв.м. 

с. Скутаре 

66915.23.35- част 
от 41870 м2 в 
югозападната му 
част свободни 

41870 
 
        

 

- добавя се с. Строево: 
 

населено 
място 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади  кв.м. 

Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади кв.м. 

с. Строево 
 

  

       

ПЗП-118968 
м2 

69874.107.30 125803 

       
 

-за с. Ясно поле отпада: 
населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади  

кв.м. Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади кв.м. 

с. Ясно поле 
      

     

 

  87669.4.7-
(ПЗП) 14530 
м2 

14787 

     

 

  87669.4.11-
(ПЗП)16670 
м2 

16671 

     
 

 
- за с. Ясно поле се добавя: 
 

населено 
място 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади  кв.м. 

Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади кв.м. 

с. Ясно поле          

  

87669.1.9- част 
от 30000 м2 в 
североизточната 

30000 
 
           



  

част свободни  

 
 

МОТИВИ: Във връзка с ползването на мерите, пасищата и ливадите – 
общинска собственост за стопанската 2016-2017 година и постъпилите 
предложения от кметове на кметства по населени места в Община „Марица“, 
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
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 24.03.2016 г. 
 
 
ОТНОСНО: Изменение и Допълнение на „ПРАВИЛА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА 

СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ ОТ БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА  „МАРИЦА” 
 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.61, т.2 от Закон за защита при бедствия.  

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:   

        І. Изменя и допълва „Правила за подпомагане на социално слаби граждани от 
бюджета на община „Марица“, както следва: 
       1.Наименованието на досега действащите „Правила за подпомагане на социално 
слаби граждани от бюджета на община „Марица“, придобива следната редакция :  
       „Правила за подпомагане на социално слаби и пострадали от бедствия, аварии, 
пожари и катастрофи граждани със средства от бюджета на община „Марица“ 
 2. В чл.4 на досега действащите „Правила за подпомагане на социално слаби 
граждани от бюджета на община „Марица“ придобива следната редакция - създава се 
алинея първа, със следния текст: 

Чл.4.(1) „Максималният размер на предоставената помощ при бедствия, аварии, 
пожари и катастрофи е до 10 000 лева ( десет хиляди лева), еднократно. 

3. В чл.9 на досега действащите „Правила за подпомагане на социално слаби 
граждани от бюджета на община „Марица“ придобива следната редакция - създава се 
нова точка - трета, със следния текст: 

Чл.9, т.3. „Документи - протоколи, експертизи и др. способи за събиране и 
проверка на доказателства от институции при бедствия, аварии, пожари и 
катастрофи, доказващи наличието на настъпилото събитие – задължително“.  

ПРОЕКТ:  
„Правила за подпомагане на социално слаби и пострадали от бедствия, аварии, 
пожари и катастрофи граждани със средства от бюджета на община „Марица“ 
Чл. 1. (1) С тези Правила се определя редът, начинът на отпускане и отчитането 

на средства  за  подпомагане  на  социално  слаби  граждани  от  бюджета  на  
Община „Марица”. 

(2) Приоритет при подпомагането на социално слаби граждани са лицата до 18 г. 
или до завършване на средното си образование. 



  

Чл. 2. Средствата се предоставят в случаи на тежки здравни, комунално-битови и 
др. жизнено важни социални проблеми на лица и семейства. 

Чл.  3.  Помощта  се  отпуска  еднократно  за  календарната  година  на  лице  или 
семейство. 

Чл.  4.  Максималният  размер  на  предоставената  помощ  е  до  1000  (хиляда) 
лева. 

Чл.4.(1) Максималният размер на предоставената помощ при бедствия, аварии, 
пожари и катастрофи е до 10 000 ( десет хиляди) лева, еднократно. 

Чл.  5.  Общата  сума,  предвидена  за  отпускане  по  тези  Правила,  се  одобрява 
еднократно от Общинския съвет при приемането на годишния бюджет на Община 
„Марица”. 

Чл.  6.  Получаването  на  средства  по  тези  Правила  е  в  рамките  на  одобрения 
годишен размер. 

Чл. 7. Предоставянето на средства по тези Правила се извършва след решение на 
Общинския съвет до изчерпването на планираната сума по чл. 5. 

Чл. 8. Право да кандидатстват за получаване на парична помощ имат: 
1. Граждани с постоянен адрес на територията на община „Марица”, не по-малка 

от една година преди подаване на молбата; 
2. Граждани с доказани неотложни здравни и социални нужди; 
Чл. 9. Необходими документи: 
1. Молба - задължително; 
 2. Документи, доказващи необходимостта от подпомагане: 
 - решение на Кметски съвет - задължително; 
 - служебни бележки за дохода – задължително; 
 - декларация за имотното състояние по образец – задължително; 
 - бележка  от  личния  лекар  каква  сума  се  заплаща  от  здравната  каса  за 

медикаментите, приемани от лицата; 
- рецепти за ползвани лекарства; 
- разходнооправдателни документи; 
- регистрация в Дирекция "Бюро по труда"; 
- експертни решения; 
- епикризи; 
- документи от ТЕЛК; 
- други документи в зависимост от конкретния случай. 
3. Документи - протоколи, експертизи и др. способи за събиране и проверка на 

доказателства от институции при бедствия, аварии, пожари и катастрофи, доказващи 
наличието на настъпилото събитие – задължително.  



  

4.Комисията има право да поиска допълнителни документи при необходимост. 
5. Комисията може да направи мотивирано предложение към Общински съвет за 

сума над посочената в чл. 4”. 
       Чл.10. Разглеждането на подадените молби се извършва от единадесет членна 
комисия, сформирана със заповед на Кмета на Община „Марица” в състав: 
Председател   -    Зам.- кмет   "Социална   политика,   образование,   култура   и 
здравеопазване" и членове – Председателя на Общинския съвет, 7 общински 
съветника, членове на ПК по Образование, култура, етноси и социални дейности”, 
секретар на МКБППМН и 1 служител на Дирекция „Обща администрация”, отдел 
"Бюджет, финанси и човешки ресурси", в присъствието на кмета на населеното място 
с право на съвещателен глас. 

 Чл.11. Председателят на Комисията насрочва най-малко един път месечно 
заседание за разглеждане на постъпилите молби, съгласувано с Председателя на 
Общинския съвет. 

 Чл.12. Въз  основа   на  комплексна  оценка,  комисията  изготвя  мотивирано 
становище за всеки отделен случай. 

 Чл.13. Зам.- кмет "Социална политика, образование, култура и здравеопазване" 
изготвя предложение до Общинския съвет за молбите получили положително 
становище на комисията. 

 Чл. 14.  В  срок  до  10  дни  след  заседанието  на  комисията  гражданите  се 
уведомяват писмено за молбите със становище за отказ. 

 Чл. 15. Получаването и отчитането на одобрените за подпомагане средства се 
извършва по ред, утвърден в Община „Марица”. 

 Чл. 16. Комисията по чл. 10 разглежда и дава становище по молби за 
подпомагане на талантливи деца от Община „Марица”. 

 Чл.17.Настоящите Правила влизат в сила от деня на влизането в сила на Решение 
№100./24.03.2016..г. от Общински съвет „Марица“.  

 
МОТИВИ:  Настоящото предложение цели да разшири обхвата на гражданите, 

които да бъдат подпомагани със средства от бюджета на община „Марица“, като освен 
социално слаби, се въвежда и възможността да бъдат подпомагани и граждани, 
пострадали от бедствия, аварии, пожари и катастрофи със средства от бюджета на 
общината.  

По този начин ще се постигне:  
- Правилно и справедливо отпускане на финансова помощ за пострадали от 

бедствия, аварии, пожари и катастрофи  лица, живущи на територията на 
община „Марица“.  

- По - голяма прецизност и ефективност при предоставяне на средства за 
подпомагане на лица в тежко социално - битово положение, живущи на 
територията на община „Марица“;  
Ето защо Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 
 



  

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

/А.Иванова/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
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 24.03.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
17806.501.1655 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Граф 
Игнатиево, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 17806.501.1655 с площ  500 кв.м. с 
трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско застрояване 
(до 10м)" по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф Игнатиево, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, изменени със Заповед № КД-14-16-
88/20.01.2012 г. на Началника на СГКК-Пловдив, съответстващ на УПИ ІV-
501.1655-жилищно застрояване, кв.90, при граници ПИ № 17806.501.1257; ПИ 
№ 17806.501.1656; ПИ № 17806.501.1658 и ПИ № 17806.501.1254, актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 1838/19.03.2012 година. 

2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена за 
продажба на поземлен имот № 17806.501.1655 с площ  500 кв.м. с трайно 
предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско застрояване (до 
10м)" по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф Игнатиево, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, изменени със Заповед № КД-14-16-
88/20.01.2012 г. на Началника на СГКК-Пловдив в размер 10 500,00лева, без 
ДДС (десет хиляди и петстотин лева без ДДС), по 21 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 февруари 2016 
г. е в размер на 10 500,00лева, без ДДС (десет хиляди и петстотин лева без 
ДДС), по 21 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на поземлен имот № 17806.501.1655 е 2057,60 (две 
хиляди петдесет и седем лева и 60 ст.) 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 10 500,00лева, без ДДС (десет хиляди и петстотин лева 



  

без ДДС), по 21 лв/кв.м. без ДДС) в съответствие с т.2.  
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС се 

дължат от купувача за 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: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 
интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на 
приходната част на бюджета на Община „Марица”-област Пловдив. Ето защо 
Общински съвет Марица, намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 
За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е №102/п/ 
 
 

Взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г. 
 
 

ОТНОСНО: Задълженията на Община “Марица” във връзка с 
изпълнението на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и 
приложимите подзаконови нормативни актове. Необходимост от използване на 
отчисленията по чл. 64 от ЗУО 

 
ОСНОВАНИЕ: на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка 

с чл. 64, ал.4 от ЗУО. 
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
 

1. Дава съгласие за ползване на част от натрупаните средства представляващи 
отчисления за депониране на битови отпадъци на Регионално депо за неопасни 
отпадъци, в общ размер 225 000 лв. /двеста двадесет и пет хиляди лева с ДДС/, за 
финансиране на предварителни и подготвителни действия необходими за 
кандидатстване по проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации 
за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително 
осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно 
събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ при кандидатстване за получаване на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 
г.“, процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001. 

2. Упълномощава Кмета на Община Марица да участва в Общото събрание 
на РС – Цалапица за вземане решение за одобряване изграждането на 
компостираща инсталация на територията на община Марица, съгласно чл.25, 
ал.2,т.1отНаредба№7от19.12.2013г.зареда и начина за изчисляване и определяне 
размеранаобезпечениятаиотчисленията.    

3. Упълномощава Кмета на Община Марица да предприеме всички 
действия по изготвяне на заявление по чл.25, ал.1 от Наредба № 7/19.12.2013 г. за 
реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, подаването му и 
използване на получените средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за 
покриване на нуждите за финансиране на предварителни и подготвителни 
дейности необходими за кандидатстването по ОПОС 2014-2020, процедура за 
набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001. 



  

4. Упълномощава Кмета на Община Марица, да предприеме всички 
необходими правни и фактически действия, за кандидатстването на Община 
„Марица” по процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-
2.001. по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 г. 

 
МОТИВИ: Жителите на Община „Марица“ произвеждат голямо 

количество растителни отпадъци – „биомаса“ , която се изхвърля и се смества с 
битовите отпадъци в съдовете за смет.Проектирането и изграждането на 
съоръжения за оползотворяване на растителните отпадъци ще доведе до 
намяляване на тяхното количество в събираните битови отпадъци, а оттам и до 
намаляване на общото количество битови отпадъци,което жителите на община 
Марица кумулират. 

 Ето защо Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
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 24.03.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 35300.12.43, публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица” 
- област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-13 от 19.02.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 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 на поземлен имот с идентификатор № 35300.12.43 с 
площ от 2811 кв.м., с трайно предназначение на територията „Територия, заета от 
води и водни обекти” и с начин на трайно ползване „Напоителен канал“, местност 
„Могилите“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, 
Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 
19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК -  София, при граници и 
съседи: ПИ № 35300.12.44; 35300.12.66; 35300.12.53; 35300.12.123; 35300.14.20; 
35300.12.38 и 35300.12.42, актуван с Акт за публична общинска собственост № 
2570 от 07.12.2015 г. и предлага начина на трайно ползване да се промени от 
„Напоителен канал” в „Отводнителен канал“. 

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 Закона за общинската собственост.  

 
МОТИВИ: Във връзка с  инвестиционно намерение за изграждане на обект 

„Инфраструктура за манипулация, окачествяване, съхранение и търговия на 



  

селскостопанска продукция“, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 
 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
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 24.03.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 78080.94.402, 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. 

  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 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 
„Отводнителен канал” в „За селскостопански, горски, ведомствен път“ на 
общински поземлен имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор № 78080.94.402, образуван от                                  
ПИ № 78080.94.347 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, с площ от 2,260 
дка, с трайно предназначение „Територия, заета от води и водни обекти ” и с 
начин на трайно ползване „Отводнителен канал“, местност „Сърджалийка ”, 
при граници и съседи: ПИ № 78080.133.353; ПИ № 78080.133.351; ПИ № 
78080.119.18; ПИ № 78080.94.403; ПИ № 78080.94.405; ПИ № 78080.94.404; ПИ 
№ 78080.94.346; ПИ № 78080.133.5; ПИ № 78080.133.355 и ПИ № 
78080.133.354  - публична общинска собственост, актуван с Акт № 2612 от 
17.02.2016 г. 
ІІ. При осъществяване на инвестиционното намерение  на „Сиенит инвест“ 

ООД и „Алексива“ ЕООД за изграждане на улица от Голямоконарско  шосе до 
предстоящ обект: „Складова база за селскостопанска продукция“ и предстоящ 
обект: „Склад за селскостопанска продукция“, част от нея попадаща в ПИ № 
78080.94.402, образуван от ПИ № 78080.94.347 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 – публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с.Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, улицата да бъде с 
оформена канализационна система, която да поема дъждовните и пречистени 



  

води от прилежащите имоти, които да се вливат в ПИ № 78080.94.403, образуван 
от ПИ № 78080.94.347 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 с начин на трайно 
ползване „Отводнителен канал“. 

ІІІ. 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. 

ІV. 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 Закона за общинската собственост.  

  
МОТИВИ: Поради инвестиционно намерение от страна на „Сиенит 

инвест“ ООД във връзка с предстоящ обект в ПИ № 78080.133.353: „Складова 
база за селскостопанска продукция“ и инвестиционно намерение от страна на 
„Алексива“ ЕООД във връзка с предстоящ обект в ПИ № 78080.119.18: „Склад за 
селскостопанска продукция“ за проектиране и изграждане на улица от 
Голямоконарско  шосе до бъдещите обекти, Общински съвет „Марица“ намира 
решението зе целесъобразно. 
 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 
За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 105 
Взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г. 

 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 78080.94.404, 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. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 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 „Напоителен канал” в „За селскостопански, горски, ведомствен път“ 
на общински поземлен имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор № 78080.94.404, образуван от ПИ № 
78080.94.348 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, с площ от 0,772 дка, с 
трайно предназначение „Територия, заета от води и водни обекти ” и с начин на 
трайно ползване „Напоителен канал“, местност „Сърджалийка ”, при граници и 
съседи: ПИ №78080.94.402; ПИ №78080.94.403; ПИ №78080.94.405; ПИ 
№78080.116.1; ПИ №78080.116.19; ПИ №78080.116.396; ПИ №78080.102.1 и 
ПИ №78080.94.346 - публична общинска собственост, актуван с Акт № 2613 от 
17.02.2016 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 Закона за общинската собственост.  

 



  

МОТИВИ: Поради инвестиционно намерение от страна на „Сиенит 
инвест“ ООД във връзка с предстоящ обект в ПИ № 78080.133.353: „Складова 
база за селскостопанска продукция“ и инвестиционно намерение от страна на 
„Алексива“ ЕООД във връзка с предстоящ обект в ПИ № 78080.119.18: „Склад за 
селскостопанска продукция“ за проектиране и изграждане на улица от 
Голямоконарско  шосе до бъдещите обекти, Общински съвет „Марица“ намира 
решението зе целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 
За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 106 
 

Взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 73242.613.43, публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-76 от 20.11.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  във връзка с чл. 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 „За селскостопански, горски, ведомствен път“ в „За местен път“ на 
общински поземлен имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор № 73242.613.43, с площ от 29.656 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„За селскостопански, горски, ведомствен път“ в местността „Тънкия път“, при 
граници и съседи: ПИ № 73242.613.47; ПИ № 73242.614.1; ПИ № 73242.613.44; 
ПИ № 73242.150.69; ПИ № 73242.170.18; ПИ № 73242.613.30; ПИ № 
73242.613.28; ПИ № 73242.613.40; ПИ № 73242.613.31 и ПИ № 73242.613.41 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-76 от 20.11.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, за който съгласно чл.56, ал.2 от Закона за 
общинската собственост не се съставя акт за общинска собственост.  

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. 

 
МОТИВИ: Във връзка с предложението комисия с представители от 



  

общинска и кметска администрация, както и от Общинска служба по земеделие 
„Марица“ на терен констатира, че в по-голямата си част общински път с 
идентификатор № 73242.613.43 – публична общинска собственост по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд е с трошено-каменна 
настилка, представлява част от трасето на обходния път на с. Труд и се явява 
продължение на поземлен имот № 73242.150.69 с начин на трайно ползване „За 
местен път“, който е свързан с уличната мрежа на селото.Ето защо Общински 
съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
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 24.03.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински поземлен имот 
№ 47113.502.732 по КК на с. Манолско Конаре в полза на лица с установени 
жилищни нужди. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 
49а, ал. 1 от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 от НПУРОИ. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена в 
размер на 20,00 /двадесет/ лева без ДДС за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване на 
жилищна сграда в ПИ № 47113.502.732 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Манолско Конаре, Община “Марица”- област Пловдив, въз основа 
на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

2. Общински съвет „Марица”- Пловдив дава съгласие в полза на Стоян 
Иванов Иванов ЕГН 860328**** и Юлияна Кирова Иванова ЕГН 871125****, и 
двамата с постоянен адрес с. Манолско Конаре, Община “Марица”- област 
Пловдив,  кв. Южен № 1 да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно 
право върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: право 
на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 47113.502.732 с площ 589 кв. 
м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно 
ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Манолско Конаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
62/19.10.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изм. със Заповед 
№ 18-3440-05.05.2015 г. на Началника на СГКК-Пловдив, за който е отреден УПИ 
ХІІ-общ., кв.39, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ със Заповед № РД-09-345/2005 
година на кмета на Община „Марица“, с административен адрес с. Манолско 
Конаре, ул. „27-ма”, при граници на имота: ПИ № 47113.502.728; ПИ № 
47113.502.727; ПИ № 47113.502.733, ПИ № 47113.502.530 и ПИ № 47113.502.731 
за построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на застроителния 
план на с. Манолско Конаре, 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 одобрените 
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител 
на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 



  

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

МОТИВИ: 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 
кандидатът отговаря на нормативно определените условия, включително има 
установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от обсъждане и 
вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост. Ето защо Общински съвет 
Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 
За  28 
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 24.03.2016 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем чрез публичен 
явен търг за извършване на търговска дейност /фармацевтични услуги - аптека/ - 
за срок от 10 /десет/ години на самостоятелни обекти част от нежилищна сграда 
/здравна служба/ – публична общинска собственост по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Радиново, Община “Марица” - област Пловдив. 

 ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  във връзка с  чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 
1, ал. 7 от ЗОС във връзка с чл. 50,  ал. 1, ал. 2 и чл. 145, ал.1  от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица”. 

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

под наем за срок от 10 /десет/ години чрез публичен явен търг за извършване на 
търговска дейност /фармацевтични услуги - аптека/  - самостоятелни обекти част 
от нежилищна сграда /здравна служба/ – публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община “Марица” 
- област Пловдив, както следва: 

Самостоятелен обект с идентификатор  № 61412.501.200.1.6 с площ от 19,70 
кв.м., с предназначение на СО: „За търговска дейност“; Самостоятелен обект с 
идентификатор № 61412.501.200.1.7 с площ от 12,80 кв.м., с предназначение на 
СО: „За склад“; Самостоятелен обект с идентификатор № 61412.501.200.1.8 с 
площ от 4,40 кв.м., с предназначение на СО: „Друг вид самостоятелен обект в 
сграда“; Самостоятелен обект с идентификатор № 61412.501.200.1.9 с площ от 
4,30 кв.м., с предназначение на СО: „Друг вид самостоятелен обект в сграда“; 
Самостоятелен обект с идентификатор № 61412.501.200.1.10 с площ от 4,20 кв.м., 
с предназначение на СО: „Друг вид самостоятелен обект в сграда“; 
Самостоятелен обект с идентификатор № 61412.501.200.1.11 с площ от 14,60 
кв.м., с предназначение на СО: „Друг вид самостоятелен обект в сграда” при 
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: № 61412.501.200.1.3; № 
61412.501.200.1.5, под обекта: няма, над обекта: няма, представляващи част от 
Здравната служба на с. Радиново с идентификатор № 61412.501.200.1, с обща 
застроена площ 131 кв.м., построена в имот с идентификатор № 61412.501.200 с 
площ 479 кв.м., с административен адрес с. Радиново, ул. “5-та”, № 17 по 



  

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община “Марица” 
- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77/30.11.2007г. на 
Изпълнителния директор на АГКК – София, актуван е като публична общинска 
собственост с Акт за общинска собственост № 03/19.02.2001 г., надлежно вписан 
в Службата по вписванията. 

ІІ. Отдаването под наем на описаните в т.І. самостоятелни обекти да се 
извърши чрез провеждане на публичен явен търг, като началната тръжна месечна 
наемна цена е в размер на 77.20 лева (седемдесет и седем лева и двадесет 
стотинки) без ДДС за 60.00 кв.м. НТМНЦ е определена съобразно Методика за 
определяне на началния размер на наемните цени за самостоятелни обекти и 
терени общинска собственост на Община “Марица” /Приета с Решение № 228, 
взето с протокол №13 от 22.11.2012г. наОбС “Марица”, изм. и доп. с Решение 
№143, взето с протокол №6 от 28.05.2013г. на ОбС “Марица”, изм. и доп. с 
Решение №227, взето с протокол №9 от 16.07.2013г. на ОбС “Марица”, изм. и 
доп. с Решение № 50, взето с протокол № 3 от 04.03.2014 г. на ОбС “Марица”/, 
изм. и доп. с Решение № 54, взето с протокол № 3 от 23.03.2015 г. на ОбС 
“Марица”/ , изм. и доп. с Решение № 206, взето с протокол № 7 от 07.07.2015 г. на 
ОбС “Марица”/. 

ІІІ. Специфични условия  на търга:  
- Описаните в т.І. самостоятелни обекти се отдават под наем, при условие, 

че се ползват единствено за целта, за която се предоставят, а именно за 
извършване на търговска дейност /фармацевтични услуги - аптека/ - като 
собствеността им не може да бъде придобивана по давност или по друг начин, не 
може да се преотстъпва за ползване, да се ползва съвместно по договор с трети 
лица, да се отдава под наем или да се пренаема. Поддържането и текущите 
ремонти на отдадените под наем описани в т.І. самостоятелни обекти се извършва 
от лицето, на което са предоставени под наем, с грижата на добрия стопанин. Ако 
самостоятелни обектита по т. І не се използват за това, за което са отдадени под 
наем, наемното отношение да бъде прекратено; 

- В търга могат да участват еднолични търговци и юридически лица, 
регистрирани по ТЗ. 

- Не се допускат до участие в търга лица, които имат парични задължения 
към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или 
отсрочване на задълженията. 

- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на 
самостоятелните обекти; 
 - Документи за допускане до участие в търга:  
1. Заверено копие от Удостоверение за единен идентификационен код съгласно 
чл. 23 от     Закона за търговския регистър от Агенцията по вписванията или 
Декларация за посочен ЕИК. 
2. Заверено копие от Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса на 
вписани обстоятелства – несъстоятелност и ликвидация. 
3. Нотариално заверено пълномощно за представителство (ако е необходимо), 
когато     участникът се представлява от лице, различно от лицата, имащи  право 



  

на     представителство, съгласно документите му за регистрация. 
4. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, съдържащо воля за 
наемане на 
имота. 
5. Заверено копие от документ за самоличност на участника. 
6. Заверено копие от Удостоверение от банка с посочена банкова сметка на 
участника. 
7. Заверено копие на Удостоверение от Национална агенция по приходите за 
наличието или  
липсата на задължения към държавата. 
8. Заверено копие на Удостоверение за наличието или липсата на задължения към 
общината   
по седалище и адрес на управлние за ЕТ/ЮЛ. 
9. Заверено копие на Удостоверение за наличието или липсата на данъчни 
задължения към      община „Марица”. 
10. Документ /квитанция/ за внесен депозит /оригинал/ за участие. 
11. Заверено копие от документ за закупена тръжна документация. 
12. Декларация за извършен оглед на имота и запознаване с условията на търга. 

ІV. Депозит за участие - 30% от  началната тръжна месечна наемна цена.           
V. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 

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

МОТИВИ:  Във връзка с нуждата на населението на с. Радиново от 
предоставянето им на  фармацевтични услуги /аптека/ в селото, 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 № 109 
 

Взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне на 
поземлен имот № 87669.23.7, публична общинска собственост по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 57, т.1 от Наредба 
№ 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн., ДВ, бр. 41 от 2005 г.; изм. и 
доп., бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.). 
  

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 3 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”; във връзка с чл. 57, 
т.1 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн., ДВ, бр. 41 
от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.), Общински съвет 
“Марица”- област Пловдив: 

І. Разрешава разделянето на поземлен имот № 87669.23.7 по Кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, с площ от 38.354 дка, с начин на трайно ползване „Пасище”, 
местност „Чарлъшки ливади”, при граници и съседи: ПИ № 87669.24.90; ПИ № 
87669.23.15; ПИ № 87669.23.8; ПИ № 87669.23.9; ПИ № 87669.22.42 - публична 
общинска собственост, актуван с Акт № 0872-19 от 25.05.2009 г., както следва:  

- ПИ № 87669.23.17 с проектна площ от 14.000 дка, с начин на трайно 
ползване „Пасище ”, адрес на поземления имот с. Ясно поле, местност „Чарлъшки 
ливади” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. . Ясно поле, 
Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 
19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК; 

и  
ПИ № 87669.23.18 с проектна площ от 24.354 дка, с начин на трайно 

ползване „Пасище ”, адрес на поземления имот с. Ясно поле, местност „ 
Чарлъшки ливади” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. . Ясно 



  

поле, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 
19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 
 ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т.І. да започне процедура по отразяване на промяната по реда на 
Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри. 

ІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила и 
изпълнението на решението по т. ІІ. да започне процедура по отразяване на 
промяната по реда на Закона за общинската собственост.  

 
МОТИВИ: Мотивът за разделянето на имота е това, че част от имота в 

западната му част представлява терен годен за други земеделски нужди 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  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 №110 
 

Взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – План за улична регулация 
(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план 
(ПП) в обхвата на поземлeн имот № 35300.10.42 в м.”Грезен” по кадастралната 
карта на с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област с начин на трайно 
ползване земеделска земя нива за процедура по промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на строеж: „Обществено-
обслужващи дейности, производствени и складови дейности“. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, 

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

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на ПУП – План 
за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП 
– Парцеларни планове (ПП), съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за 
поземлен имот с идентификатор № 35300.10.42 в м.”Грезен” по кадастралната 
карта на с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област с площ 4 992кв.м.  с 
начин на трайно ползване земеделска земя „нива“, за процедура по промяна 
предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за изграждане на 
обект: 

Обществено-обслужващи дейности, производствени и складови дейности  
план за улична регулация, парцеларни планове за елементите на техническата 

инфраструктура 
Поземлен имот с идентификатор № 35300.10.42 в м.”Грезен” по кадастралната 

карта на с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област с площ 4 992кв.м. по 
Общ устройствен план на Община „Марица” се намира в структурна единица 322-
Смф (смесена многофункционална структурна зона) с нетни устройствени 
показатели Пз<50%, Кинт – 1,0,  Поз>40% и височина на застрояване до 10 м. 

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



  

в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  

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

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

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

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

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

необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни 
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
            Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План 
за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 

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 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  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 № 111 
 

Взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г. 
 
 

ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – План за улична регулация 
(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план 
(ПП) в обхвата на поземлeн имот с идентификатор № 66915.12.46 в м.”Герена” по 
кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област с начин 
на трайно ползване земеделска земя нива за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на 
обект:„Жилищно застрояване“. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, 

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

 
 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на ПУП – План за 
улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларни планове (ПП) за елементите на техническата инфраструктура, 
съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор № 
66915.12.46 в м.”Терена” по кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, 
Пловдивска с площ 2 785кв.м.  с начин на трайно ползване земеделска земя „нива“, 
за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за изграждане на обект: 

Жилищно застрояване 
план за улична регулация, парцеларни планове за елементите на техническата 

инфраструктура 
Поземлен имот с идентификатор № 66915.12.46 в м.”Герена” по кадастралната 

карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област с площ 2 785кв.м. по 
Общ устройствен план на Община „Марица” се намира в структурна единица 507-
Жм (жилищна устройствена зона) с нетни устройствени показатели Пз<45%, Кинт 
– 0,9,  Поз>45% и височина на застрояване до 10 м. 

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



  

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

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

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

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

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

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

необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни 
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
            Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План 
за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 

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 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 № 112 
 

Взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Разрешение за изготвяне на проект : Подробен устройствен план-
парцеларен план за отклонения от разпределителен газопровод, извън 
урбанизираната територия на община Марица, землище на с.Царацово към 
Обект:„Газоснабдяване на община Марица”, Подобекти: ”Отклонение от 
разпределителни газопроводи извън границата на урбанизираната територия на 
община Марица – клон 2  за захранване на ПИ 78080.93.277 и ПИ 78080.28.84 и ПИ 
78080.112.358 “, преминаващ през  имоти по КК на  с.Царацово, община Марица, 
област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 
и ал.5 от ЗУТ  
         След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

Общински съвет“Марица“, дава разрешение за изготвяне на проект на ПУП-
Парцеларен план (ПП), съгласно чл.108, ал.5, чл.110, ал.1,т.5 от ЗУТ, на трасе за 
отклонения от разпределителен газопровод, извън урбанизираната територия на 
Община „Марица“, землище на с.Царацово към обект: „Газоснабдяване на Община 
„Марица”, подобект: „Отклонение от разпределителни газопроводи извън границата 
на урбанизираната територия на Община „Марица“ – клон 2 за захранване на ПИ 
78080.93.277 и ПИ 78080.28.84 и ПИ 78080.112.358 “, преминаващ през  имоти по КК 
на  с.Царацово, община Марица, област Пловдив: 

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. Проекта да изследва и отрази 
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 кадастралните карти на землищата през които преминава трасето, в 
подходящ мащаб като при изработването се спазва чл.60 и чл.63 от ЗУТ: 

С за изготвения ПУП-ПП за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни. 

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 задание за изготвянето на ПУП – Парцеларен план 
изготвено на основание чл.125 от ЗУТ. 

След приемане на проектите от ОЕСУТ, да се внесат за одобряване от 
Общински съвет „Марица”.  

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 за 
газоснабдяване на инвеститори на Община „Марица“, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 24.03.2016 г. 
 
ОТНОСНО: Предложение за изменение  на Общ устройствен план на 

Община „Марица” и разширение на структурна единица 239-Смф в местност 
„КОШОВЕТЕ” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица“, област 
Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.11и ал. 2 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 и 
във връзка с чл. 127, ал. 9  от ЗУТ , Общински съвет „Марица”: 

      Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община 
„Марица” разширение на структурна единица 239-Смф (смесена 
многфункционална структура/ зона) в местност „КОШОВЕТЕ” по 
кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица“, област Пловдив в обхват: 
Поземлен имот с идентификатор  73242.224.64, представляващ земеделска земя 
с площ 10073 кв.м  и обслужващия го полски път, собственост на Община 
„Марица“ , представляващ част от имот 73242.224.140 с обща площ около 1550 
кв.м, по приложената ситуация-предложение за изменение, неразделна част от 
настоящата докладна записка. 

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

МОТИВИ: Във връзка с възникналото инвестиционно намерение, както 
и с настъпването на съществени промени в обществено-икономическите и 
устройствените условия, при които е бил съставен планът и създаването 
мащабния икономически проект – „Тракия“ Икономическа зона ,  Общински 
съвет „Марица“ намире решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  23 
Против  1 
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 24.03.2016 г. 
 

ОТНОСНО: ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА 
ОБЩИНА „МАРИЦА”, КАСАЕЩО РАЗШИРЕНИЕ НА НОВА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА 186-ПСП 
(СКЛАДОВО ПРОИЗВОДСТВЕНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА) ВКЛЮЧВАЩО ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С 
ИДЕНТИФИКАТОРИ №№ 78080.54.1, 78080.54.2, 78080.54.187, 78080.122.185, 
78080.122.10, 78080.123.14, 78080.123.15, 78080.123.6, 78080.123.7, 
78080.123.8, 78080.143.361, 78080.143.362, ЧАСТ ОТ 78080.143.142, ЧАСТ ОТ 
78080.143.164, ЧАСТ ОТ 78080.143.180, ЧАСТ ОТ 78080.143.181, ЧАСТ ОТ 
78080.143.182, ЧАСТ ОТ 78080.143.176,  78080.54.183, 78080.122.184 
ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ С ПЛОЩ  69,651 ДКА. ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА 
С.ЦАРАЦОВО, ОБЩИНА „МАРИЦА“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ И РАЗРЕШЕНИЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА 
ПРОЕКТ НА ПУП – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ (ПУР), ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И 
ЗАСТРОЯВАНЕ (ПРЗ) И ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН (ПП) НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С 
ИДЕНТИФИКАТОРИ №№ 78080.54.187 И 78080.122.185  М.”ЧЕТИРИ МОГИЛИ” ПО 
КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.ЦАРАЦОВО, 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 и ал. 2 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 изменението на Общ устройствен план на Община 
„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 186-Псп (складово 
производствена устройствена зона) по кадастралната карта на с.Царацово, 
Община „Марица“, област Пловдив, включващо поземлени имоти с 
идентификатори №№ 78080.54.1, 78080.54.2, 78080.54.187, 78080.122.185, 
78080.122.10, 78080.123.14, 78080.123.15, 78080.123.6, 78080.123.7, 
78080.123.8, 78080.143.361, 78080.143.362, част от 78080.143.142, част от 
78080.143.164, част от 78080.143.180, част от 78080.143.181, част от 
78080.143.182, част от 78080.143.176,  78080.54.183, 78080.122.184 



  

представляващи земеделска земя с площ  69,651 дка. по кадастралната 
карта на с.Царацово, Община „Марица“, област Пловдив по приложената 
ситуация за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от 
настоящата докладна. 

2. Да се  извършат всички последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените 
към ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия, относно влизане в сила на 
изменението на ОУП на Община „Марица“. 

3. След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение 
на ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване на ПУП – План 
за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и 
ПУП – Парцеларен план (ПП) на поземлени имоти с идентификатори №№ 
78080.54.187 и 78080.122.185 м.“Четири могили“ по кадастралната карта на 
с.Царацово, Община Марица, област Пловдив, представляващи земеделска земя 
за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за изграждане на обект: „ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ТЪРГОВСКА И 
ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ – КОННА БАЗА, В ТОВА ЧИСЛО КОНЯШНЯ ЗА ОКОЛО 50 
КОНЯ, ОТКРИТ И ЗАКРИТ МАНЕЖ И МАЛЪК ХОТЕЛ“. Одобрява приложеното планово-
техническо задание за изработване на ПУП-ПРЗ. Разрешава изготвянето на 
проекти на ПУП-Парцеларен план на елементите на техническата 
инфраструктура, при необходимост от такива, във връзка с провеждането на 
процедурата по изграждане на бъдещия обект.   

Поземлени имоти с идентификатори №№ 78080.54.187 и 78080.122.185 
м.“Четири могили“ по кадастралната карта на с.Царацово, Община Марица, 
област Пловдив област попадат по Общ устройствен план на Община 
„Марица” в новата структурна единица 186-Псп (складово производствена 
устройствена зона). 

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

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

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

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в 
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на 



  

недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова 
извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 като при 
изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 

С подробните устройствени планове и парцеларните планове на трасетата на 
техническата инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се 
представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 
такива. 

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

необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни 
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
            Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План 
за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 

Решението се обнародва в Държавен вестник.  
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 възникналото инвестиционно намерение, както и с 
настъпването на съществени промени в обществено-икономическите и 
устройствените условия, при които е бил съставен планът и създаването 
мащабния икономически проект – „Тракия“ Икономическа зона ,  Общински 
съвет „Марица“ намире 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 № 115 
 

Взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г. 
 
 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на Схема за временно разполагане на 
„Кафе автомат” в ПИ 73242.501.1893, по КК на с. Труд, пред УПИ XI 195 /ПИ 
73242.501.1547/, от кв.94, по плана на с. Труд, Община „Марица”, във връзка с 
писмо изх. №ВД-70/28.01.2016г. от Дирекция „Общинска собственост“, с цел 
отдаване под наем на част от общински имот.     

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.56 от 

ЗУТ и чл.11, ал.2 от Наредба за РУППОТДОД на територията на Община 
„Марица” 

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява Схема за временно 
разполагане на „Кафе автомат” в ПИ 73242.501.1893, по КК на с. Труд, пред 
УПИ XI 195 /ПИ 73242.501.1547/, от кв.94, по плана на с. Труд, Община 
„Марица”. 

Общата площ за разполагане на обекта е 0,50 кв.м.  
 2. Настоящото Решение да се обяви, съгласно чл.10 от Наредбата за 
РУППОТДОД на територията на Община „Марица”. 

 
МОТИВИ: С цел отдаване под наем на част от общински имот, върху 

който ще се разполага временния обект, представляващ  тротоар  и публична 
общинска собственост, 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 № 116 
Взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г. 

 
 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на Схема за временно разполагане на 
„Стелаж за плодове и зеленчуци” в ПИ 12019.501.817, по КК на с. Войсил, пред 
магазин за хранителни стоки /сграда с идентификатор 12019.501.371.2/, намиращ 
се в УПИ X 371 /ПИ 12019.501.371/ от кв.30, по плана на с. Войсил, Община 
„Марица”, във връзка с писмо вх. №94-00-2078/3//02.02.2016г. от Дирекция 
„Общинска собственост“, с цел отдаване под наем на част от общински имот     

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.56 от 

ЗУТ и чл.11, ал.2 от Наредба за РУППОТДОД на територията на Община 
„Марица” 

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява Схема за временно 
разполагане на „Стелаж за плодове и зеленчуци” в ПИ 12019.501.817, по КК 
на с. Войсил, пред магазин за хранителни стоки /сграда с идентификатор 
12019.501.371.2/, намиращ се в УПИ X 371 /ПИ 12019.501.371/ от кв.30, по 
плана на с. Войсил, Община „Марица”. 

Общата площ за разполагане на обекта е 0,50 кв.м.  
 2. Настоящото Решение да се обяви, съгласно чл.10 от Наредбата за 
РУППОТДОД на територията на Община „Марица”. 

 
МОТИВИ: Теренът е част от имот, върху който ще се разполага временния 

обект, представлява тротоар и е 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  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 № 117 
Взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение за изменение  на Общ устройствен план на Община 

„Марица” и разширение на структурна единица 605-Псп в местност „ЧАРЛЪШКИ 
ЛИВАДИ” по кадастралната карта на с.Ясно поле, Община „Марица“, област 
Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.11 и ал. 2  от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във връзка 
с чл.127,ал.9 от ЗУТ. 

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 и във 
връзка с чл. 127, ал. 9  от ЗУТ , Общински съвет „Марица”: 

     Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” 
за разширение на структурна единица 605-Псп (производствена устройствена 
структура/ зона) за изграждане на инсталация за компостиране на растителни 
отпадъци в местността”ЧАРЛЪШКИ ЛИВАДИ” по КК на с.Ясно поле, Община 
„Марица“, област Пловдив с обхват: Поземлен имот с идентификатор  87669.23.7, 
представляващ земеделска земя с площ 38354 кв.м  и обслужващите го полски пътища, 
собственост на Община „Марица“ , представляващи имоти 87669.23.9 и 87669.16.36 с 
обща площ около 5024кв.м, по приложената ситуация-предложение за изменение, 
неразделна част от настоящата докладна записка. 

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

МОТИВИ: Във връзка с необходимостта от изграждане на инсталация за 
компостиране на растителни отпадъци на територията на Община „Марица”  и 
определяне на подходяща площадка за нейното разполагане, 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 № 118 
Взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г. 

 
 

ОТНОСНО: Проект за изменение  на ОУП за разширение структурна единица 
239-Смф с имоти с идентификатори 73242.225.46, 73242.225.113, 73242.225.114, 
73242.225.130, 73242.225.131, 73242.225.155, 73242.225.872 и 73242.225.873 , чрез 
преминаване през ПИ 73242.225.65, , 73242.224.140,   73242.225.148 и 73242.225.149  – 
полски пътища , които ще бъдат уширени до 9.00м, м.”КОШОВЕТЕ” по кадастралната 
карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област;    
▪  Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за поземлени имоти  
73242.225.46, 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; 
▪  Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ);  ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – Парцеларен план 
(ПП) за УПИ 225154-I, производствени и складови дейности и имоти с идентификатори   
73242.225.130 и 73242.225.131, 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 и ал. 2 от 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”  
▪ Одобрява изменение на ОУП за разширение структурна единица 239-Смф с имоти с 
идентификатори 73242.225.46, 73242.225.113, 73242.225.114, 73242.225.130, 
73242.225.131, 73242.225.155, 73242.225.872 и 73242.225.873 , чрез преминаване през ПИ 
73242.225.65, , 73242.224.140,   73242.225.148 и 73242.225.149 – полски пътища , които ще 
бъдат уширени до 9.00м, м.”КОШОВЕТЕ” по кадастралната карта на с.Труд, Община 
„Марица”, Пловдивска област; Площ на разширение на структурна единица 239/Смф: 
110744 дка;    
▪  Разрешава изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за поземлени имоти  
73242.225.46, 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; 



  

▪  Разрешава за изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ);  ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – Парцеларен план 
(ПП) за УПИ 225154-I, производствени и складови дейности и имоти с идентификатори   
73242.225.130 и 73242.225.131, 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. 
            Проектите да се съобразят с Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица структурна единица Смф-239 (смесена многофункционална 
устройствена зона) с нетни устройствени показатели Пз<50%, Кинт <1.0,  Поз>40%. 

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 селото 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 съгласуват със съответните администрации, а при необходимост и 

със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, 
ал. 6 от ЗУТ.  
            Одобрява приложените планово – технически задания за изготвянето на ПУП – 
План за регулация и застрояване изготвени на основание чл. 125 от ЗУТ. 

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

МОТИВИ: Във връзка с възникналото инвестиционно намерение, както и с 
настъпването на съществени промени в обществено-икономическите и 



  

устройствените условия, при които е бил съставен планът и създаването мащабен 
икономически проект за  икономическа зона ,  Общински съвет „Марица“ намире 
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 № 119 
Взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г. 

 
 

ОТНОСНО: Предложение за  поставяне на паметник на поета - революционер 
Христо Ботев от Кмета на с.Войводиново,  касаещо  избор на място за поставяне. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА  и във връзка с чл.62, ал.8 

от ЗУТ. 
          След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.62, ал.8 от ЗУТ. 

  Общински съвет „Марица”: 
          Дава съгласие за поставяне на паметник на поета-революционер Христо Ботев в 
с.Войводиново. 
          Възлага на Кмета на Община „Марица“, област Пловдив да извърши 
последващи действия, съгласно ЗУТ.  

МОТИВИ: Главната улица на с.Войводиново носи името на поета- 
революционер Христо Ботев  и уместно поставянето на негов паметник като 
историческа личност, свързана с българската история. Ето защо Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
  
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 120 
 

Взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г. 
 
 

ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране на проект за доизграждане на 
канализационна мрежа и ПСОВ на с.Маноле. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) 
 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Дава съгласие Община „Марица” да кандидатства с проект за финансиране 
от  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 
/ПУДООС/ за доизграждане на пречиствателна станция и канализационна мрежа 
на с.Маноле. 

2. Общински съвет „Марица” определя проекта за изграждане на 
пречиствателна станция и канализационна мрежа на с.Маноле за приоритетен за 
изпълнение. Дейностите по проекта съответстват на стратегическите цели и 
приоритетите в Общински план за развитие на Община „Марица”: 

Стратегическа цел 2: „Пълноценни жизнена и околна среда, с благоприятни 
условия за обитаване, икономическа реализация и културен живот“ 

Приоритетна област 3: Природни ресурси и селско стопанство 
Мярка 3.2. Опазване на водните ресурси в общината чрез обновяване на 

мрежите, съоръженията и оборудването на водоснабдителната и канализационна 
система, вкл. и системите за третиране на отпадъчните води. 

Номер от списъка с проекти за реализация на плана през периода 2014 – 2020 
г.:  

№29: Изграждане на главни гравитачни канализационни колектори за с. 
Маноле и Манолско Конаре 

№32: Строителство на ПСОВ за селата Маноле и Манолско Конаре 
№42: Изграждане на второстепенни гравитачни канализационни колектори за 

селата Маноле и Манолско Конаре 
3. Възлага на Кмета на общината да организира подготовката на проекта за 

кандидатстване, както и да извърши всички необходими правни и фактически 
действия, свързани с кандидатстването по т.1. 
  



  

  МОТИВИ: Община „Марица” има възможност да кандидатства с проект за 
финансиране на  дейности за доизграждане на канализационна мрежа и 
пречиствателна станция за отпадъчни води в с.Маноле. Изпълнението на проекта 
ще подобри качеството на жизнената и околна среда на територията на общината. 
В момента в селото има изградена частично канализация. Отпадъчните водни 
количества  се формират от битовите и дъждовни води и се поемат от попивни 
ями или се заустват директно без предварително пречистване като стигат до река 
Марица. Тези води не отговарят на изискванията на българското и европейското 
законодателство за качество на водите, изпускани в повърхностни 
водоприемници и трябва да бъдат отведени и пречистени. Ето защо Общински 
съвет «Марица» намира решението за целесъобразно. 
 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 121 
 
 

Взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране на проект за изграждане на 
канализационна мрежа и ПСОВ на с. Костиево. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация (ЗМСМА) 

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Дава съгласие Община „Марица” да кандидатства с проект за финансиране 
от  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда /ПУДООС/ за доизграждане на канализационна мрежа и 
пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Костиево. 

2. Общински съвет „Марица” определя проекта за доизграждане на 
канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. 
Костиево за приоритетен за изпълнение. Дейностите по проекта 
съответстват на стратегическите цели и приоритетите в Общински план за 
развитие на Община „Марица”: 
Стратегическа цел 2: „Пълноценни жизнена и околна среда, с 
благоприятни условия за обитаване, икономическа реализация и културен 
живот“ 
Приоритетна област 3: Природни ресурси и селско стопанство 
Мярка 3.2. Опазване на водните ресурси в общината чрез обновяване на 
мрежите, съоръженията и оборудването на водоснабдителната и 
канализационна система, вкл. и системите за третиране на отпадъчните 
води. 

3. Възлага на Кмета на общината да организира подготовката на проекта за 
кандидатстване, както и да извърши всички необходими правни и фактически 
действия, свързани с кандидатстването по т.1. 

 
МОТИВИ: В  село Костиево няма изградена канализационна мрежа. Поради 

равнинния характер на терена ежегодно населеното място се наводнява при всеки 
по-интензивен дъжд. Част от дворовете се пълнят с вода с ниво от 10 до 50 см. 
Парковете се превръщат в езера. В различна степен в зависимост от наводнението 
са засегнати до 50 % от постройките в селото. Водоплътните ями, в които се 
събират отпадните битови води на всеки отделен имот се препълват при 
наводняването на дворовете и преливат на терен.  Това създава предпоставка за 



  

епидемии. След всяко наводнение са нужни средства за възстановяване на щетите 
както на отделните хора, така и на Община „Марица“. Всички тези факти налагат 
спешни мерки за изграждане на канализационна мрежа на населеното място.  
 
 
 
  
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 № 122 
 
 

Взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г. 
 

 
ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране на проект за доизграждане на 

канализационна мрежа на с.Трилистник. 

 ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) 

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

4. Дава съгласие Община „Марица” да кандидатства за финансиране от  
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 
/ПУДООС/  с проект за доизграждане канализационна мрежа на с.Трилистник. 

5. Общински съвет „Марица” определя проекта за изграждане на 
пречиствателна станция и канализационна мрежа на с. Бенковски за приоритетен 
за изпълнение. Дейностите по проекта съответстват на стратегическите цели и 
приоритетите в Общински план за развитие на Община „Марица” за периода 
2014-2020г.: 

Стратегическа цел 2: „Пълноценни жизнена и околна среда, с благоприятни 
условия за обитаване, икономическа реализация и културен живот“ 

Приоритетна област 3: Природни ресурси и селско стопанство 
Мярка 3.2. Опазване на водните ресурси в общината чрез обновяване на 

мрежите, съоръженията и оборудването на водоснабдителната и канализационна 
система, вкл. и системите за третиране на отпадъчните води. 

Номер от списъка с проекти за реализация на плана през периода 2014 – 2020 
г.:  

№25: Завършване канализация с.Трилистник. 
6. Възлага на Кмета на общината да организира подготовката на проекта за 

кандидатстване, както и да извърши всички необходими правни и фактически 
действия, свързани с кандидатстването по т.1. 

 
МОТИВИ: Изградената вече инфраструктура ще подобри екологичните 

показатели на района, а включването на останалата част от домакинствата ще 
повиши значително ефективността на пречиствателното съоръжение. 
Реализирането на инвестиционния проект допринася за постигане на целите и 



  

приоритетите на община „Марица”, заложени в Общинския план за развитие за 
периода 2014-2020 г. Ето защо Общински съвет «Марица» намира решението за 
целесъобразно. 
 
 
  
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 123 
 

Взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г. 
 

 
ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране на проект за доизграждане на 

канализационна мрежа на с.Бенковски. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация (ЗМСМА) 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
7. Дава съгласие Община „Марица” да кандидатства за финансиране от  

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 
/ПУДООС/  с проект за доизграждане канализационна мрежа на с.Бенковски. 

8. Общински съвет „Марица” определя проекта за изграждане на 
пречиствателна станция и канализационна мрежа на с. Бенковски за приоритетен 
за изпълнение. Дейностите по проекта съответстват на стратегическите цели и 
приоритетите в Общински план за развитие на Община „Марица”: 

Стратегическа цел 2: „Пълноценни жизнена и околна среда, с благоприятни 
условия за обитаване, икономическа реализация и културен живот“ 

Приоритетна област 3: Природни ресурси и селско стопанство 
Мярка 3.2. Опазване на водните ресурси в общината чрез обновяване на 

мрежите, съоръженията и оборудването на водоснабдителната и канализационна 
система, вкл. и системите за третиране на отпадъчните води. 

Номер от списъка с проекти за реализация на плана през периода 2014 – 2020 
г.:  

№26: Завършване канализация с.Бенковски. 
9. Възлага на Кмета на общината да организира подготовката на проекта за 

кандидатстване, както и да извърши всички необходими правни и фактически 
действия, свързани с кандидатстването по т.1. 

 
МОТИВИ: Изградената вече инфраструктура ще подобри екологичните 

показатели на района, а включването на останалата част от домакинствата ще 
повиши значително ефективността на пречиствателното съоръжение. 
Реализирането на инвестиционния проект допринася за постигане на целите и 
приоритетите на община „Марица”, заложени в Общинския план за развитие за 



  

периода 2014-2020 г. Ето защо Общински съвет «Марица» намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 124 
 

Взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на 
Общински план за развитие на Община „Марица“ за 2015 год.  

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 24, т. 4 от Закона за 
регионалното развитие. 

 
       След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 
Одобрява Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Общински план 

за развитие на Община „Марица“ за 2015 год.  
 

 
МОТИВИ: С оглед изпълнението на разпоредбите на Закона за 

регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, 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 № 125 
 

Взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Участие на Община „Марица“ в учредяването на Сдружение с 
нестопанска цел „Местна инициативна група – Община „Марица“ и определяне 
на представител на общината в сдружението. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.15 и ал.2 от ЗМСМА , чл. 19, ал.1, във връзка с 
чл. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел във връзка с Наредба 
22/15.12.2015г. на Министерство на земеделието и храните за условията и реда за 
прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.). 

 
След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Дава съгласие Община Марица да участва в учредяването на Местна 
Инициативна Група (МИГ) с наименование: „МИГ – Община „Марица“, с цел 
стимулиране на местното развитие чрез прилагане на подхода ВОМР от ПРСР 
(2014-2020 година) и на Стратегия за местно развитие на целевата територия на 
действие на МИГ, обхващаща територията на общината и разработена въз основа 
на местните потребности и потенциал.  

2. Определя за представител на Община „Марица“ следния свой 
представител: 
Гергана Спасова Титюкова – заместник-кмет на Община „Марица”, със следните 
правомощия: 

- Да представлява Община „Марица“, относно членството и в  Общото 
събрание на Сдружение и в управителния съвет на сдружението  

- Да предложи от името на Община „Марица“ , седалище и адрес на 
Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Община „Марица“ да бъде на територията 
на Република България, обл. Пловдив, общ. Марица, с. Калековец, ул. „Иван 
Вазов , №5 

- Дава съгласие на своя представител, да одобри Устава на СНЦ „МИГ – 
Община „Марица“ и да подпише учредителния протокол на сдружението. 

3. Одобрява територията на партньорството да включва всички населени 
места в административните граници на Община „Марица” - с.Бенковски, с. 
Войводиново, с. Войсил, с. Граф Игнатиево, с. Динк, с. Желязно, с. Калековец, с. 



  

Костиево, с. Крислово, с. Маноле, с. Манолско Конаре, с. Радиново, с. Рогош, с. 
Скутаре, с. Строево, с. Трилистник, с. Труд, с. Царацово, с. Ясно поле. 

 
 

МОТИВИ: Водено от общностите местно развитие (ВОМР) е инструмент за 
участието на гражданите на местно равнище във вземането на решения за 
бъдещото развитие на своя район. Той разширява потенциала на подхода ЛИДЕР, 
като дава възможност за използване на средства от други европейски фондове,  за 
да може в по-голяма степен да се задоволят многосекторните нужди и да се 
подобри качеството на живот в селските райони. Очаква се ВОМР да улесни 
прилагането на интегрирани подходи при реализацията на проекти и постигане на 
целите на програмите за развитие.  

В момента Община „Марица“, съвместно със заинтересовани страни от 
територията на всички 19 населени места в общината, разработва Стратегия за 
местно развитие за периода 2016-2020г., която ще се администрира и прилага от 
Местна инициативна група „Община Марица“. 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 126 
Взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад за 2015г. за напредъка по 

изпълнението на дейностите в „План за действие на Община „Марица” в 
изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от 
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в 
сходна на ромите ситуация” за периода 2014 – 2020г. 

 
ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 

мониторинг на изпълнението на „План за действие на Община „Марица” в 
изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от 
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в 
сходна на ромите ситуация” за периода 2014 – 2020г.    

 
  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

Приема Годишен доклад за 2015г. за напредъка по изпълнението на „План 
за действие на Община „Марица” в изпълнение на областната стратегия за 
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в 
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация” за 
периода 2014 – 2020г. 

 
МОТИВИ: Във връзка с осъществяване мониторинг на изпълнението на 

Стратегията предстои да се изготви годишен национален доклад за 2015г. като 
всяка област състави годишен областен доклад, а всички общини на територията 
на областта – годишни общински доклади. Ето защо Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 127 
 

Взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г. 
 
 
 

ОТНОСНО: Предложение до Министерски съвет на Република България за 
отпускане на персонална пенсия           

 
ОСНОВАНИЕ: на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 92 от 

Кодекса за социално осигуряване и чл.7,  ал.2,  т.1 от Наредбата за пенсиите и 
осигурителния стаж, 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

          І. Общински съвет „Марица” предлага на Министерски съвет на Република 
България да бъде отпусната персонална пенсия на Гошо Костов Николов ЕГН 
0946014364  и  Атанас Костов Николов ЕГН1249114403, община „Марица”, 
област Пловдив, с адрес с.Радиново, ул.”5-та” №2.  

 
МОТИВИ: Лицето отговаря на необходимите изисквания и е предоставило 

необходимия набор от документи. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 128 
 

Взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г. 
 
 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на 

средства за пътуване до гр. Пловдив на ученици от социално слаби семейства или 
сираци. 
 

ОСНОВАНИЕ: на основание чл.21, ал. 1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА 
 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Общински съвет „Марица” отпуска ежемесечна финансова помощ под 

формата на средства за пътуване срещу представена фактура за транспортна 
услуга през учебната 2016/2017г на Румяна Красимирова Асенова от с.Строево 
ул.“Нов живот“ №13. 

 
МОТИВИ: Лицето отговаря на необходимите изисквания  за отпускане на 

еднократна финансова помощ и е предоставило необходимия набор от документи. 
Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 129 
 

Взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г. 
 
 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ  
 

 
ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал. 1 т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА 
 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на сем. 

Стоян и Милена Стоянова Павлова  от с. Граф Игнатиево ул.“Съединение“ №8 
отпуска еднократна  финансово помощ в размер на 8000 лева и на Радко Велев 
Илиев – с. Маноле, ул. „ 44-та“ № 17, в размер на 2000лв. 

 
МОТИВИ: Във връзка с постъпили докладни от кмета на с.Граф Игнатиево 

и кметство с. Маноле и предоставяне на необходимите документи за отпускането 
на еднократна финансова помощ на сем. Стоян и Милена Павлови,  и 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 № 130 
 

Взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г. 
 
 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ  
 
ОСНОВАНИЕ: на основание чл.21, ал. 1 т. 23 и ал.2 от ЗМСМА 
 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на 

Емануила Румянова Русева от с. Костиево, ул.“40-та“  №19  в размер на 
300 лв.  

2. Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на Мая 
Рашева Славчева от с. Калековец, в размер на 500лв. 

3. Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на 
Живко Георгиев Димитров, с. Маноле, ул. „49-та“ № 29 в размер на 
1000лв. 

4. Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на 
Габриела Иванова Георгиева, с. Радиново, ул. „6-та“ № 11 в размер на 
1000лв. 

 
МОТИВИ: Във връзка с постъпили  молби от лицата за отпускане на 

еднократна финансова помощ и предоставяне на необходимите документи, 
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 № 131 
 

ОТНОСНО: Бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на Община 
„Марица”  

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1,  т.12  и  ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.83, 
ал.2 от Закона за публичните финанси и  чл.27, ал.1 и ал.2 от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местни 
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет 
на Община „Марица” 

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Общински съвет „Марица” одобрява бюджетна прогноза за периода 2017–

2019 г. на Община „Марица”, както следва: 
        1. Бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни 
приходи и на разходите за местни дейности – Приложение № 1. 

2. Прогноза на общинските сметки за средствата от Европейския съюз за 
периода 2017-2019 г. – по основни показатели. – Приложение № 2; 
 3. Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи 
договори и при намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 
2017–2019 г. 
 4. Прогноза на разходите на начислена основа  за лихви по обслужване на 
заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на 
задължения по нови договори за заеми за периода 2017–2019 г. 

 
МОТИВИ: Съгласно указанията на Министерството на финансите и 

изискванията на Закон за публичните финанси, бюджетната прогноза за периода 
2017-2019 г. в частта за местни дейности на община „Марица”, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно.  

 
 

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

/А. Иванова/ 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 132 
 

Взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмет на 
община и кметове на кметства  

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.5  и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.2, т.4 и 
чл.8, ал.2  от ПМС № 67/2010г. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Определя основни месечни заплати на Кмет на община и кметовете на 

кметства в Община „Марица”, в сила от  01.01.2016 г., както следва: 
                                                                                                                               
                                           / лева / 

  
Минимална 

ОМЗ 
Максимална 

ОМЗ 
Индивидуална 

ОМЗ 
1 Кмет на Община 730 2400 1960 
2 Кмет на кметство с.Калековец 420 1650 1000 
3 Кмет на кметство с. Маноле 420 1650 1000 
4 Кмет на кметство с. Рогош 420 1650 1000 
5 Кмет на кметство с. Труд 420 1650 1000 
6 Кмет на кметство с. Войводиново 420 1400 938 
7 Кмет на кметство с. Гр. Игнатиево 420 1400 938 
8 Кмет на кметство с. Костиево 420 1400 938 
9 Кмет на кметство с. Скутаре 420 1400 1000 
10 Кмет на кметство с. Строево 420 1400 938 
11 Кмет на кметство с. Царацово 420 1400 1000 
12 Кмет на кметство с. Бенковски 420 1400 900 
13 Кмет на кметство с. Войсил 420 1400 900 
14 Кмет на кметство с. Динк 420 1400 900 
15 Кмет на кметство с. Крислово 420 1400 900 
16 Кмет на кметство с. Радиново 420 1400 900 
17 Кмет на кметство с. Манолско Конаре 420 1400 900 
18 Кмет на кметство с. Трилистник 420 1400 900 



  

 
2. Определя допълнителни трудови възнаграждения, в това число за 

трудов стаж и професионален опит – 1% за всяка година трудов стаж, на кмет 
на община и кмет на кметство, съгласно Вътрешни правила за работната 
заплата на общински бюджетни структури в Община „Марица”. 

 
МОТИВИ: В Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от ПМС № 67/2010г. са 

показани длъжностните наименования, минималните и максималните размери на 
основни месечни заплати на кметовете в зависимост от минималните и 
максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени на 
служителите в държавната администрация, посочени в приложение № 1 към 
Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.  

На основание чл.21 ал.1, т.5 от ЗМСМА общинският съвет определя 
размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата 
нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския 
бюджет по предложение на кмета на общината.  

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Кмет на кметство с. Ясно поле 420 1400 900 
20 Кмет на кметство с. Желязно 420 1300 900 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 133 
 

Взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за актуализация бюджета на Община „Марица” за 
2016 г. 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 и ал. 2  от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от Закона 
за публичните финанси 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

        1. Актуализира   бюджета   на Община „Марица”  за  2016 г., както следва: 
            / лева / 

№ 
по 
ред 

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

наименование на разхода 
Всичко   
/лева/ 

В т. ч.      
с-но с-но държ. дофин. местни      
ЕБК ЕБК д-ти д-ти д-ти      

   П Р И Х О Д И  50 000         
1 27-29  Други общински такси 50 000         
             
   Р А З Х О Д И  50 000 0  50 000      
1 10-20 898 Външни услуги -5 788   -5 788      
 
2 

52-06 603 Хоризонтален сондаж под 
напоителен канал и свързване на 
действащия водопровод. 

 5 788   5 788 

     
3 52-03 322 Изграждане ограда на ОУ с. Граф 

Игнатиево 
-20 000  -20 000  

     
4 52-19 322 Изграждане ограда на ОУ с. Граф 

Игнатиево 
20 000  20 000  

     
 
5 

19-81 619 Платени общински данъци, такси, 
наказателни лихви и 
административни санкции 

 
50 000 

   
50 000 

     
6 53-09 623 Общинска програма за управление 

на отпадъците на община Марица 
-15 200   -15 200 

     
7 10-20 623 Външни услуги 15 200   15 200      

 
2. Обектите в капиталовите разходи разчетени в §§ 52-02 „Придобиване 

на сгради“, да се считат разчетени в §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни 
обекти“. 

МОТИВИ: Във връзка с предписание на Държавна приемателна комисия, 
относно обект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в с. Трилистник“, е необходимо да се  извърши хоризонтален 



  

сондаж, под напоителен канал и свързване с действащия водопровод. 
Съгласно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи, при 

промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди- за 
включване в регулация, се дължат общински такси. Това води до промяна в 
приходната и разходната част на бюджета. 

Обект „Изграждане ограда на ОУ с. Граф Игнатиево“ в първоначалния 
бюджет е разчетен в §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и 
съоръжения“. Съгласно указания на МФ, същият трябва да бъде разчетен в §§ 52-
19 „Придобиване на други ДМА“. 

Спазвайки указания на Министерство на финансите за попълване данните в 
макета за капиталови разходи за 2016 г. е необходимо обектите разчетени в §§ 52-
02 „Придобиване на сгради“, да се считат разчетени в §§ 52-06 „Изграждане на 
инфраструктурни обекти“. 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 
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