
  

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 № 229 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 
 

ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за 
управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на Община 
„Марица”- област Пловдив за 2013 година” 

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

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

актуализация, изменения и допълнения на „Програма за управление и 
разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на Община „Марица”-
област Пловдив за 2013 година” както следва: 
  
 1. В раздел „III. Постъпили предложения от кметски съвети, кметове на 
населени  места и общинска администрация за започване на процедура 
 за продажба  по чл. 35 от ЗОС” 
За с. Войсил се добавя: 
ПИ № 501.679 НТП Незастроен имот за жил.нужди       –   712 кв.м. 
ПИ № 501.680 НТП Незастроен имот за жил.нужди       –   707 кв.м. 
ПИ № 501.683 НТП Незастроен имот за жил.нужди       –   707 кв.м. 
ПИ № 501.684 НТП Незастроен имот за жил.нужди       –   688 кв.м. 
 

2. В раздел „IV. Продажба на имоти, частна общинска собственост на 
собственика на законно построена върху нея сграда без търг или конкурс по 
ред, определен в наредбата по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС” се добавя 
с. Строево 
ПИ № 502.671 (УПИ ІV-671, кв.77) – Валентин Йорданов Цолов – 1286 кв.м. 
С. Труд 
ПИ № 501.132 (УПИ ХV-132, кв.103) – Ангел Личов Нешев      – 592 кв.м. 
С. Динк 
ПИ № 501.61 (УПИ І-61, кв.19) – Мария Атанасова Йосифова   – 740 кв.м. 

 
3. В раздел „VI. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а от 

ЗОС”  за с. Войводиново се добавя 
ПИ № 502.723 НТП За друг вид застрояване – 731 кв.м. 
 
 4. В раздел „VII. Предложения от кметски съвети за делба, промяна 



  

НТП и предназначение на имоти, общинска собственост” 
Добавя се с. Войводиново  
ПИ № 56.13 НТП "За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение" - 1055 кв.м.; 
 
за с. Желязно се добавя 
ПИ № 12.26 НТП „Напоителен канал”  - 3418 кв.м.; 
ПИ № 12.23 НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път” - 5517 кв.м.; 
 
за с. Трилистник се добавя 
ПИ № 19.17 НТП „Пасище“, с площ от 5461 кв.м.; 
ПИ № 19.64 НТП „Изоставено трайно насаждение” - 3201 кв.м.; 
ПИ № 19.95 НТП „Изоставено трайно насаждение” - 1238 кв.м. 
 

5. В раздел „VIII. Предложения на кметски съвети, кметове на населени 
места и общинска администрация за отдаване под наем/аренда на имоти, 
общинска собственост“.” 
за с. Граф Игнатиево се добавя 
ПИ № 501.380 НТП “Ниско застрояване (до 10 м)”  - 1070 кв.м.; 
ПИ № 501.988 НТП “Ниско застрояване (до 10 м)”  -   645 кв.м.; 
ПИ № 501.1573 НТП “Ниско застрояване (до 10 м)” -  764 кв.м.; 
ПИ № 12.36 НТП “Нива”  -  7909 кв.м.; 
ПИ № 49.1 НТП “Нива”    - 28386 кв.м.; 
 
за с. Войсил се добавя 
ПИ № 1.15    НТП “Нива” -   7614 кв.м.; 
ПИ № 1.68    НТП “Нива”     - 14000  кв.м.; 
ПИ № 1.79    НТП “Нива”     -   1683 кв.м.; 
ПИ № 1.109  НТП “Нива”     -   6001 кв.м.; 
ПИ № 2.31    НТП “Нива”    -   3293 кв.м.; 
ПИ № 2.57    НТП “Нива”    -   4966 кв.м.;   
ПИ № 4.113   НТП “Нива”    -   5000 кв.м.; 
ПИ № 4.119   НТП “Нива”    - 11907 кв.м.; 
ПИ № 4.120   НТП “Нива”    - 11907 кв.м.; 
ПИ № 4.173   НТП “Нива”    -   2076 кв.м.; 
ПИ № 5.126   НТП “Нива”    -   5120 кв.м.; 
ПИ № 6.8    НТП “Нива”    -   8426 кв.м.; 
ПИ № 6.73     НТП “Нива”    -   5106 кв.м.; 
ПИ № 8.53     НТП “Нива”    -   4798 кв.м.; 
ПИ № 8.54     НТП “Нива”    -   4608 кв.м.; 
ПИ № 8.55     НТП “Нива”    -   8255 кв.м.; 
ПИ № 15.65   НТП “Нива”    -   3801 кв.м.; 
ПИ № 15.85   НТП “Нива”    -   3270 кв.м.; 
ПИ № 16.48   НТП “Нива”    -   6465 кв.м.; 
ПИ № 17.42   НТП “Нива”    -   3825 кв.м.; 
ПИ № 18.50   НТП “Нива”    -   4029 кв.м.; 
ПИ № 18.51   НТП “Нива”    -   4932 кв.м.; 



ПИ № 19.84   НТП “Нива”    - 12000 кв.м.; 
ПИ № 20.21   НТП “Нива”    -   1987 кв.м.; 
ПИ № 20.48   НТП “Нива”    -   4178 кв.м.; 
 
Добавя се с. Трилистник 
ПИ № 3.30   НТП “Нива”  -  6201 кв.м.; 
ПИ № 3.74   НТП “Нива”  -  3649 кв.м.; 
ПИ № 8.42   НТП “Нива”  -  6999 кв.м.; 
ПИ № 8.69   НТП “Нива”  -  7299 кв.м.; 
ПИ № 8.164 НТП “Нива”  -  3055 кв.м.; 
ПИ № 15.54 НТП “Нива” - 13003 кв.м.; 
ПИ № 15.55 НТП “Нива” - 15469 кв.м. 
 

6. Общински съвет „Марица” изменя и допълва наименованието на Раздел 
„VII. Предложения от кметски съвети за делба, промяна НТП и 
предназначение на имоти, общинска собственост”, който придобива следното 
съдържание: 

„VII. Предложения от кметски съвети за делба, разделяне, съединяване,  
промяна НТП и предназначение на имоти, общинска собственост” 
 
 

МОТИВИ: С годишната програма Община „Марица” се стреми, както да 
покрие всички нормативни изисквания по управление на общинската 
собственост, така и да увеличи в значителна степен ефективността и 
прозрачността на управлението на своята собственост. Ето защо, Общински съвет 
Марица, намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

 
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 

 
 
 

 
 
 

  



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 230 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 

 
ОТНОСНО: Продажба на имот, частна общинска собственост на 

собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и 
кадастрални регистри на с. Строево, област Пловдив. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, и чл. 79, 

ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 

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

изготвена от лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в 
размер 12 860,00 лева, без ДДС (дванадесет хиляди осемстотин и шестдесет лева, 
без ДДС, по 10,00 лв/кв.м.), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС.  

ІІ.Общински съвет Марица увеличава пазарната цена на имота на база 
приетата в т. 1 от настоящото решение пазарна оценка, като я увеличава в размер 
на 19290.00 без ДДС - по 15,00лв. кв.м. 

ІIІ. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 69874.501.671, с площ по кадастрална скица 1286 кв.м., трайно 
предназначение на територията „Урбанизирана”, начин на трайно ползване 
„Ниско застрояване (до 10м) по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Строево, Община „Марица”, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
82/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на 
УПИ ІV-671 от кв.77 по действащия регулационен план, одобрен със заповед № 
РД-09-54/02.1994 г., с административен адрес: с. Строево, област Пловдив, ул. 
„Рила” № 2, при граници и  съседи: ПИ № 501.668, ПИ № 501.764, ПИ № 501.996, 
ПИ № 501.670 и ПИ № 501.669, актуван с акт за частна общинска собственост № 
2055/25.07.2013 година,  на собственика на еднофамилна двуетажна жилищна 
сграда с идентификатор 69874.501.671.1, със застроена площ 54 кв.м Валентин 
Йорданов Цолов ЕГН 5810104823, с постоянен адрес гр. София, област София, 
община Столична,  ул. „Родопски извор”, № 64Г за сумата 19290,00 лева, без 
ДДС (деветнадесет хиляди двеста и деветдесет  лева, без ДДС, по 15,00 лв/кв.м.).  
Данъчната оценка на поземлен имот № 69874.501.671 е 5292,00 (пет хиляди 
двеста деветдесет и два) лева. 

 ІV. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС 



върху разходите са за сметка на купувачите. 
 V. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на 

общината да извърши всички правни и фактически действия по процедурата за 
продажбата и сключи договор за покупко-продажба съобразно действащото 
законодателство. 

 
МОТИВИ: Във връзка с постъпило заявление с вх. № 94-00-1269 за 

закупуване и придобиване правото на собственост на общински поземлен имот, 
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 1 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

  



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 231 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на ПИ № 29235.10.28, частна общинска собственост по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Желязно, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-90 от 15.12.2007 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; във връзка с чл. 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 друг вид застрояване ” в „За селскостопански, горски, ведомствен път” на 
общински имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор № 29235.10.28 с площ от 0,260 дка, с трайно 
предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „За друг вид 
застрояване” (стар идентификатор имот кад. № 000056), при граници и съседи: ПИ 
№ 29235.12.1; ПИ № 29235.10.27; ПИ № 29235.10.26; ПИ № 29235.29.233  по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Желязно, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-90 от 15.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за частна общинска собственост 
№ 1968 от 04.01.2013 г.    

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

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне 
процедура по отразяване на промяната по реда на чл. 58, ал. 1 и 2 от Закона за 
общинската собственост.  

 



 
МОТИВИ: С цел ефективното и ефикасно използване на имотите по 

предназначение, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 
 
 

 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А.Иванова/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 232 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 
 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на т. ІІІ и т. ІV от Правила за ползване 
на мерите и пасищата – публична общинска собственост на територията на 
Община „Марица” – област Пловдив, приети и утвърдени с Решение № 254, взето 
с протокол № 15 от 18.12.2012  на ОбС „Марица” – област Пловдив, изм. и доп. с 
Решение № 109, взето с протокол № 5 от 16.04.2013 г. и Решение № 144, взето с 
протокол № 6 от 28.05.2013 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, в съответствие с 
изискванията на чл.25, ал.1, чл.37 буква ”о” и чл.37 буква „п” от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и за целите на чл.41 от Закона 
за подпомагане на земеделските производители, вр. с чл. 121 от НПУРОИ на 
Община „Марица”, Общински съвет „Марица” – област Пловдив.  

 
 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 

І. Общински съвет „Марица” изменя и допълва т. ІІІ. „Списък с данни за 
желаещите да наемат през стопанската 2012 – 2013 г. Общински мери и пасища 
земеделски стопани, регистрирани като животновъди, вида и броя на 
отглежданите от тях животни” и т. ІV.             „Мери и пасища – публична 
общинска собственост по землища, за предоставяне под наем за индивидуално 
ползване чрез търг с явно наддаване за отглеждане на пасищни животни” от 
„Правила за ползване на мерите и пасищата – публична общинска собственост на 
територията на Община „Марица” – област Пловдив“, приети и утвърдени с 
Решение № 254, взето с протокол № 15 от 18.12.2012  на ОбС „Марица” – област 
Пловдив, изм. и доп. с Решение № 109, взето с протокол № 5 от 16.04.2013 г. и 
Решение № 144, взето с протокол № 6 от 28.05.2013 г.  на ОбС „Марица” – област 
Пловдив, както следва:  

1.  В т. ІІІ „Списък с данни за желаещите да наемат през стопанската 2012 – 
2013 г. общински мери и пасища земеделски стопани, регистрирани като 
животновъди, вида и броя на отглежданите от тях животни” от „Правила за 
ползване на мерите и пасищата – публична общинска собственост на територията 
на Община „Марица” – област Пловдив“, приети и утвърдени с Решение № 254, 
взето с протокол № 15 от 18.12.2012  на ОбС „Марица” – област Пловдив, изм. и 



  

доп. с Решение № 109, взето с протокол № 5 от 16.04.2013 г. и Решение № 144, 
взето с протокол № 6 от 28.05.2013 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив се 
правят следните изменения и допълнения: 

 
 
 
Кметство Име, презиме и фамилия 

на земеделския стопанин 
– животновъд  

Отглеждани 
животни 

Брой на 
отглежданите 

животни 

ІV. С. Калековец   
2. Стоян Георгиев Гогичев ДРД 70 бр.

           
 

 2. В т. ІV „Мери и пасища – публична общинска собственост по землища, за 
предоставяне под наем за индивидуално ползване за срок до 5 години чрез търг с 
явно наддаване за отглеждане на пасищни животни” от „Правила за ползване на 
мерите и пасищата – публична общинска собственост на територията на Община 
„Марица” – област Пловдив“, приети и утвърдени с Решение № 254, взето с 
протокол № 15 от 18.12.2012  на ОбС „Марица” – област Пловдив, изм. и доп. с 
Решение № 109, взето с протокол № 5 от 16.04.2013 г. и Решение № 144, взето с 
протокол № 6 от 28.05.2013 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив се правят 
следните изменения и допълнения: 

 
 
 

1. Пасищен район 
(Кметство село) 

 
2. Поземлен 
имот номер 

 
3. Стар 

идентификатор
 

4. Площ за 
отдаване под 

наем 
(дка) 

 
1. с. Войсил  

 

66,000 дка в 
североизточната 
част от ПИ № 
12019.7.65 

№ 007065 66,000

4. с. Калековец  

 
14,000 дка в 

южната част от 
ПИ № 35300.4.3 

№ 004003 14,000

 
          
 
 
МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че в с. Войсил и с. Калековец, Община 

„Марица” – област Пловдив има наличие на свободни мери и пасища, отдаването 



под наем на част от тях няма да попречи на дейността на животновъдите и ще 
помогне поддържането на пасищата в добро земеделско и екологично състояние. 
Ето защо Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 

 
 
 ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 233 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 
 

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

 

 ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 49а, ал. 
1 от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 

  
 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 

1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в 
размер на 12,00 /дванадесет/ лева, без ДДС, изготвена от лицензирани оценители 
на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда и 
определя пазарна цена 12,00 /дванадесет/ лева, без ДДС за 1 кв.м. /един квадратен 
метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна 
сграда. 
 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на 
Момчил Атанасов Атанасов, ЕГН 7501184388, с постоянен адрес с. Калековец, ул. 
„Ралица” № 53 и Станка Иванова Атанасова, ЕГН 7611094372, с постоянен адрес 
с. Калековец, ул. „Ралица” № 53  да бъде учредено следното ограничено 
възмездно вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, 
съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 
35300.503.407 с площ 547 кв.м., с трайно предназначение на територия 
„Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, област Пловдив 
одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София,  съответстващ на УПИ ІІ-общ., кв.81 по действащия регулационен 
план на селото, одобрен със Заповед № РД-09-324/07.1997 г., с административен 
адрес с. Калековец, ул. „Ралица” № 67, при граници на имота: ПИ № 
35300.503.406; ПИ № 35300.503.420; ПИ № 35300.503.408; ПИ № 35300.503.433 и 
ПИ № 35300.503.992 за построяване на жилищна сграда, съгласно 
предвижданията на застроителния план на с. Калековец, 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 
кандидатите отговарят на нормативно определените условия, включително имат 
установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от обсъждане и 
вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо право на 
строеж на жилищна сграда. Ето защо Общински съвет Марица намире решението 
за целесъобразно. 

 
 
 
 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 234 
 

 
Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулирани 

поземлени имоти в полза на лица с установени жилищни нужди. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 49а, ал. 
1 от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 

 
 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в 

размер на 12,00 /дванадесет/ лева без ДДС, изготвена от лицензирани оценители 
на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда и 
определя пазарна цена 12,00 /дванадесет/ лева без ДДС за 1 кв.м. /един квадратен 
метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна 
сграда. 
 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на 
Радка Рангелова Георгиева, ЕГН 7108084370, с постоянен адрес с. Калековец, ул. 
„Славянка” № 19 и Младен Илиев Георгиев, ЕГН 7003034408, с постоянен адрес 
с. Калековец, ул. „Славянка” № 19  да бъде учредено следното ограничено 
възмездно вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, 
съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 
35300.503.406 с площ 560 кв.м., с трайно предназначение на територия 
„Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, област Пловдив 
одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София,  съответстващ на УПИ І-общ., кв.81 по действащия регулационен 
план на селото, одобрен със Заповед № РД-09-324/07.1997 г., с административен 
адрес с. Калековец, ул. „Ралица” № 67, при граници на имота: ПИ № 
35300.503.420; ПИ № 35300.503.408; ПИ № 35300.503.407; ПИ № 35300.503.992 и 
ПИ № 35300.503.993 за построяване на жилищна сграда, съгласно 
предвижданията на застроителния план на с. Калековец, 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 
кандидатите отговарят на нормативно определените условия, включително имат 
установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от обсъждане и 
вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо право на 
строеж на жилищна сграда. Ето защо Общински съвет Марица намире решението 
за целесъобразно. 

 

 
 

 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 235 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 
 
 

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

 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 49а, ал. 
1 от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 

 
 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в 

размер на 12,00 /дванадесет/ лева без ДДС, изготвена от лицензирани оценители 
на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда и 
определя пазарна цена 12,00 /дванадесет/ лева без ДДС за 1 кв.м. /един квадратен 
метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна 
сграда. 
 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на 
Симеон Маринов Георгиев, ЕГН 8505064485, с постоянен адрес с. Калековец, ул. 
„Зорница” № 39 и Неда Иванова Георгиева, ЕГН 9104124437, с постоянен адрес с. 
Калековец, ул. „Зорница” № 39  да бъде учредено следното ограничено възмездно 
вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, 
съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 
35300.503.408 с площ 541 кв.м., с трайно предназначение на територия 
„Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, област Пловдив 
одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София,  съответстващ на УПИ ІІІ-общ., кв.81 по действащия регулационен 
план на селото, одобрен със Заповед № РД-09-324/07.1997 г., с административен 
адрес с. Калековец, ул. „Хан Крум” № 40, при граници на имота: ПИ № 
35300.503.420; ПИ № 35300.503.419; ПИ № 35300.503.409; ПИ № 35300.503.433; 
ПИ № 35300.503.407 и ПИ № 35300.503.406 за построяване на жилищна сграда, 
съгласно предвижданията на застроителния план на с. Калековец, 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 
кандидатите отговарят на нормативно определените условия, включително имат 
установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от обсъждане и 
вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска. Ето защо Общински съвет Марица 
намире решението за целесъобразно. 

 

 

 
 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 236 
 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 

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

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

1 от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 
 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив 
1.1. Приема пазарната оценка в размер на 20,00 /двадесет/ лева без ДДС, 

изготвена от лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 
1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  
строеж на жилищна сграда в ПИ № 17806.501.557. 

1.2. Определя пазарна цена 15,00 /петнадесет/ лева без ДДС за 1 кв.м. /един 
квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на 
жилищна сграда в ПИ № 17806.501.557. 
 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на 
Георги Тодоров Начев, ЕГН 8012194484, с постоянен адрес с. Граф Игнатиево, ул. 
„Христо Ботев” № 2В и Маргарита Димитрова Начева, ЕГН 8912147150, с 
постоянен адрес с. Граф Игнатиево, ул. „Христо Ботев” № 2В да бъде учредено 
следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – частна 
общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с 
идентификатор № 17806.501.557 с площ 693 кв.м., с трайно предназначение на 
територия „Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 
10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК- София,  съответстващ на УПИ ІV-854, кв.47 
по действащия регулационен план на селото, одобрен със Заповед № ИК-663/1987 
г., с административен адрес с. Граф Игнатиево, ул. „Съединение” № 13, при 
граници на имота: ПИ № 17806.501.558; ПИ № 17806.501.1271; ПИ № 
17806.501.556 и ПИ № 17806.501.559 за построяване на жилищна сграда, съгласно 
предвижданията на застроителния план на с. Граф Игнатиево, Община „Марица”, 
област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече 
определената цена по т.1.2  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 
кандидатите отговарят на нормативно определените условия, включително имат 
установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от обсъждане и 
вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо право на 
строеж на жилищна сграда. Ето защо, Общински съвет Марица намира решението 
за целесъобразно. 

 
 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 1 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 237 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд,  
представляващи земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ за изпълнение на влязло в сила съдебно 
решение, с което е признато право на наследниците на Кръстю Христосов 
Гангаров, бивш жител на с. Рогош, Община „Марица” –област Пловдив на 
възстановяване на собственост. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 45ж, 
ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 2 от преходните и заключителни 
разпоредби на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.) и Решение № 121 от 12.07.2007 г. на 
Пловдивски Районен Съд, ХVІ граждански състав.  

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

I. Общински съвет „Марица” – област Пловдив   предоставя на 
наследниците на Кръстю Христосов Гангаров, бивш жител на с. Рогош, Община 
„Марица” – област Пловдив, а именно: Ивана Атанасова Гангарова, Атанаска 
Кръстева Запрянова и Христо Кръстев Гангаров, всички от с. Рогош, Община 
„Марица” – област Пловдив, земеделска земя, както следва:  

1. За землището на с. Рогош, Община „Марица” – област Пловдив: 
1.1. Поземлен имот №  62858.18.3 с площ от 5,577 дка, намиращ се в 

местността „Аврамица” с трайно предназначение „Земеделска територия” и начин 
на трайно ползване „Нива”, при граници и съседи: ПИ № 62858.18.4; ПИ № 
62858.18.183;  ПИ № 62858.18.97; ПИ № 62858.20.214, ПИ № 62858.20.194, 
актуван като земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ с АОС № 0822-13 от 08.04.2009 год., 
надлежно вписан в Службата по вписванията; 

1.2. Поземлен имот №  62858.18.78 с площ от 1,810 дка, намиращ се в 
местността „Аврамица” с трайно предназначение „Земеделска територия” и начин 
на трайно ползване „Нива”, при граници и съседи: ПИ № 62858.18.77; ПИ № 
62858.18.183;  ПИ № 62858.18.579; ПИ № 62858.20.214, актуван като земя по чл. 
19 от ЗСПЗЗ с АОС № 0823-13 от 08.04.2009 год., надлежно вписан в Службата по 
вписванията; 

1.3. Поземлен имот №  62858.25.55 с площ от 4,143 дка, намиращ се в 
местността „Назър пара” с трайно предназначение „Земеделска територия” и 
начин на трайно ползване „Нива”, при граници и съседи: ПИ № 62858.25.261; ПИ 
№ 62858.25.58;  ПИ № 62858.25.260, актуван като земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ с АОС 
№ 1549 от 09.06.2011 год., надлежно вписан в Службата по вписванията; 

1.4. Поземлен имот №  62858.29.83 с площ от 2,334 дка, намиращ се в 
местността „Лозята” с трайно предназначение „Земеделска територия” и начин на 



  

трайно ползване „Нива”, при граници и съседи: ПИ № 62858.29.294; ПИ № 
62858.29.302;  ПИ № 62858.29.14; ПИ № 62858.29.16, актуван като земя по чл. 19 
от ЗСПЗЗ с АОС № 1556 от 21.06.2011  год., надлежно вписан в Службата по 
вписванията. 

 
2. За землището на с. Скутаре, Община „Марица” – област Пловдив: 
1.1. Поземлен имот №  66915.6.41 с площ от 3.867 дка, намиращ се в 

местността „Грезен” с трайно предназначение „Земеделска територия” и начин на 
трайно ползване „Нива”, при граници и съседи: ПИ № 66915.6.47; ПИ № 
66915.6.44;  ПИ № 66915.6.54; ПИ № 66915.6.45, актуван като земя по чл. 19 от 
ЗСПЗЗ с АОС № 1915 от 07.08.2012 год., надлежно вписан в Службата по 
вписванията; 

1.2. Поземлен имот №  66915.11.86 с площ от 29,084 дка, намиращ се в 
местността „Чаирите” с трайно предназначение „Земеделска територия” и начин 
на трайно ползване „Неизползвана нива (угар, орница)”, при граници и съседи: 
ПИ № 66915.11.223; ПИ № 66915.11.28; ПИ № 66915.11.31; ПИ № 66915.11.30; 
ПИ № 66915.11.65; ПИ № 66915.11.224; ПИ № 66915.11.73; ПИ № 66915.11.87 
актуван като земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ с АОС № 1869 от 09.04.2012 год., надлежно 
вписан в Службата по вписванията; 

1.3. Поземлен имот №  66915.12.152 с площ от 6,837 дка, намиращ се в 
местността „Караачите” с трайно предназначение „Земеделска територия” и 
начин на трайно ползване „Неизползвана нива (угар, орница)”, при граници и 
съседи: ПИ № 66915.12.113; ПИ № 66915.12.86; ПИ № 66915.11.65; ПИ № 
66915.12.153; ПИ  № 66915.12.135, актуван като земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ с АОС 
№ 0179-14 от 05.05.2006 год., надлежно вписан в Службата по вписванията; 

1.4. Поземлен имот №  66915.12.154 с площ от 6,115 дка, намиращ се в 
местността „Караачите” с трайно предназначение „Земеделска територия” и 
начин на трайно ползване „Неизползвана нива (угар, орница)”, при граници и 
съседи: ПИ № 66915.12.363; ПИ № 66915.12.331; ПИ № 66915.12.314; ПИ № 
66915.12.135; ПИ № 66915.12.153; ПИ  № 66915.12.100; ПИ № 66915.12.143; ПИ 
№ 66915.12.364, актуван като земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ с АОС № 0178-14 от 
05.05.2006 год., надлежно вписан в Службата по вписванията; 

1.5. Поземлен имот №  66915.12.117 с площ от 7,202 дка, намиращ се в 
местността „Караачите” с трайно предназначение „Земеделска територия” и 
начин на трайно ползване „Неизползвана нива (угар, орница)”, при граници и 
съседи: ПИ № 66915.12.118; ПИ № 66915.502.1012; ПИ № 66915.502.1018; ПИ № 
66915.502.1017; ПИ № 66915.12.306; ПИ № 66915.12.369; ПИ № 66915.12.370; ПИ 
№ 66915.12.328; ПИ № 66915.12.331; ПИ № 66915.11.65, актуван като земя по чл. 
19 от ЗСПЗЗ с АОС № 78 от 15.10.2003 год., надлежно вписан в Службата по 
вписванията. 

II. Възлага на Кмета на Община „Марица” да връчи решението на 
Oбщинския съвет на наследниците на Кръстю Христосов Гангаров, бивш жител 
на с. Рогош, Община „Марица” – област Пловдив, а именно: Ивана Атанасова 
Гангарова, Атанаска Кръстева Запрянова и Христо Кръстев Гангаров, всички от с. 
Рогош, Община „Марица” – област Пловдив по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс и служебно на Общинска служба по 



земеделие „Марица” за изпълнение на задължението й по чл. 45 ж, ал. 3, ал. 4, ал. 
5 и ал. 6 от ЗСПЗЗ. 

III. След изпълнение на процедурата по чл. 45 ж, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, 
описаните в т. 1. от настоящето решение поземлени имоти да бъдат отписани от 
актовите книги за имоти общинска собственост. 

 

МОТИВИ: Във връзка с искания с вх.рег.№ 208/18.06.2012 г. и вх. рег. № 
208(1)/17.07.2012 г. на началника на Общинска служба по земеделие-Марица, 
адресирано до Председателя на Общински съвет „Марица” при Община 
„Марица” –  област Пловдив, на основание чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка 
с § 27, ал. 2, т.2 от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ, е направено 
предложение до Общинския съвет „Марица” за предоставяне на земи от 
Общинския поземлен фонд за изпълнение на влязло в сила съдебно решение № 
121 от 12.07.2007 г. на Пловдивски Районен Съд, ХVІ граждански състав, с което 
е признато право на наследниците на Кръстю Христосов Гангаров, бивш жител на 
с. Рогош, Община „Марица” – област Пловдив на възстановяване на собственост. 
По предложение на началника на Общинска служба по земеделие-Марица, 
адресирано до Председателя на Общински съвет „Марица” при Община 
„Марица” – област Пловдив, е за приемане на решение на Общинския съвет за 
предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд за изпълнение на влязло в 
сила съдебно решение№ 121 от 12.07.2007 г. на Пловдивски Районен Съд, ХVІ 
граждански състав, с което е признато право на наследниците на Кръстю 
Христосов Гангаров, бивш жител на с. Рогош, Община „Марица” – област 
Пловдив на възстановяване на собственост, Общински съвет намира решението за 
целесъобразно. 

 
 ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  17 
Против  0 
Въздържали се 7 

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

/А. Иванова/ 
 

  



  

 
 

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 238 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за придобиване на „Павилион“ – 
монтиран в общински ПИ № 62858.501.3008, по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Рогош, община „Марица“, област Пловдив с адрес 
зелената площ на ул. „Никола Д. Петков“, собственост на ЕТ „Васко-Ем-Васил 
Мустрев“  

 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост и чл. 65, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите, 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 

І. Общински съвет „Марица“ дава съгласие общината да придобие 
„Павилион“ -монтиран в общински ПИ № 62858.501.3008, по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с. Рогош, община „Марица“, област Пловдив с адрес 
зелената площ на ул. „Никола Д. Петков“, собственост на ЕТ „Васко-Ем-Васил 
Мустрев“, представляван от Васил Петков Мустрев. 
 ІІ. Общински съвет „Марица“ приема пазарната оценка на „Павилион“ -
монтиран в общински ПИ № 62858.501.3008, по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Рогош, изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 2 090.00 /две хиляди и деветдесет/ 
лева, като стойността да бъде приспадната от  общото дължимо задължение по 
изп. дело № 9017/2013 г. от ДСИ, 9 район при Районен съд – гр. Пловдив. 

ІІІ. Възлага на кмета на община “Марица” да предприеме необходимите 
действия относно сключване на споразумение съобразно действащото 
законодателство 
  
 МОТИВИ: При отчитане на обстоятелствата, че Павилиона е разположен в 
зелена площ върху недвижим имот – частна общинска собственост, извършени са 
във връзка с него множество други полезни дейности, изградени са модерни 
допълнителни съоръжения и елемeнти на техническата инфраструктура, вложени 
са допълнително средства и с оглед интереса на общината, а именно запазването 



на съоръжението би довело до положителна промяна в облика на района. Ето 
защо, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

  

 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 1 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 239 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 
 
 

ОТНОСНО: Прекратяване на концeсионен договор, сключен на 01.07.2005 
г. между Община „Марица” и „Стови” ЕООД с. Труд с предмет: предоставяне на 
особено право на ползване - концесия върху спортен комплекс, представляващ 
имот публична общинска собственост: АОС № 15 от 23.03.2001 г., планоснимачен 
номер 177 /сто седемдесет и седем/ от УПИ-І спортен терен, кв. 95 /деветдесет и 
пет/ по плана на с. Труд, Община „Марица”, област Пловдив, включително 
прилежащата му инфраструктура, принадлежностите и съоръженията му, както и 
даване на разрешение  за търговска дейност, осъществявана върху имота. 

 

ОСНОВАНИЕ: Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 2, пр.2  във връзка с ал.3, чл.77 от Закона за 
концесиите. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

        1. Прекратява едностранно и предсрочно концесионния договор от 01 юли 
2005 г. за концесия върху спортен комплекс, представляващ имот публична 
общинска собственост: АОС № 15 от 23.03.2001 г., планоснимачен номер 177 
/сто седемдесет и седем/ от УПИ-І спортен терен, кв. 95 /деветдесет и пет/ по 
плана на с. Труд, Община „Марица”, област Пловдив, включително 
прилежащата му инфраструктура, принадлежностите и съоръженията му, както 
и даване на разрешение  за търговска дейност, осъществявана върху имота, 
сключен между община „Марица“ и „Стови” ЕООД, с. Труд, ЕИК 115026500 /с 
променено наименование на фирмата на „Стоеви-89” ЕООД/ в съответствие с 
Решение № 68 на Общински съвет „Марица” от 03.06.2005 г. за определяне на 
спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху спортен 
комплекс, представляващ имот публична общинска собственост: АОС № 15 от 
23.03.2001 г., планоснимачен номер 177 /сто седемдесет и седем/ от УПИ-І 
спортен терен, кв. 95 /деветдесет и пет/ по плана на с. Труд, Община „Марица”, 
област Пловдив, включително прилежащата му инфраструктура, 
принадлежностите и съоръженията му, както и даване на разрешение  за 
търговска дейност - поради виновно системно неизпълнение на основните 
задължения на концесионера да заплати дължимото минималното годишно 
концесионно възнаграждение съгласно чл. 33, т.2 от договора за второто 
полугодие на 2009 г., за цялата 2010 г., 2011 г. 2012 г. и за първо полугодие на 



2013 г. в едно с дължимите при забавено изпълнение на задължения лихви по 
чл. 42 от концесионния договор, както и за задълженията си определени т. 
6.2.4, 6.2.5, 6.2.6 във вр. т.9 от Решение № 186 на Общински съвет „Марица” от 
21.12.2004 г. и залегнали в Инвестиционния план - Приложение № 1 към 
договор за концесия в тридесет и шест месечния срок, считан от влизане в сила 
на договора. 
       2. Упълномощава Кмета на Община „Марица” да предприеме действия за 
едностранното прекратяване на концесионния договор по т. 1 , както и да 
продължи действията за събиране на дължимите суми по съдебен ред. 
       3. Упълномощава Кмета на Община „Марица” да предприеме необходимите 
действия за приемане на обекта на концесията в 30 – дневен срок от датата на 
прекратяване на концесионния договор по реда на чл. 78 от Закона за концесиите 
и произтичащите от това последици по чл. 79 от Закона за концесиите. 

 
МОТИВИ: След като всички способи за доброволно уреждане на 

отношенията бяха изчерпани, поради системно неизпълнение на основните 
задължения на концесионера Община „Марица“ предприе действия за събиране 
на вземанията си по реда на изпълнителното производство, като беше образувано 
изпълнително дело № 7091 от ДСИ при ПРС. Изпълнителното производство към 
настоящия момент е висящо, но въпреки всичко концесионерът не е изпълнил 
задълженията си по договора. Ето защо Общински съвет Марица намира 
решението за целесъобразно. 

 
 

 
 
 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 240 
 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 
ОТНОСНО: Предложение за изменение  на Общ устройствен план на Община 
„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 227-жилищна устройствена 
зона (Жм), в местност „Шумака” по кадастралната карта на с.Труд . 

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

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

с чл.127, ал.9  Общински съвет „Марица”: 

 Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, 
касаещо разширение на структурна единица 227-жилищна устройствена зона (Жм), 
включва поземлени имоти ПИ 73242.33.1, 73242.33.2, 73242.33.3, 73242.33.4, 
73242.33.5, 73242.33.6, 73242.33.7, 73242.33.8, 73242.33.9, 73242.33.10, 73242.33.11, 
73242.33.12, 73242.33.13, 73242.33.14, 73242.33.15, 73242.33.16, 73242.33.17, 
73242.33.18, 73242.33.19, 73242.33.20, 73242.33.21, 73242.33.22, 73242.33.23, 
73242.33.24, 73242.33.25, 73242.33.26, 73242.33.28, 73242.33.32 и част от 
73242.32.59 представляващи земеделски земи и обслужващите ги полски пътища в 
обхвата на разширението на зоната по кадастралната карта на с.Труд, местност 
„Шумака” и обща площ 85 дка.  

ВЪЗЛАГА НА КМЕТА НА ОБЩИНА “МАРИЦА”, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ДА ИЗВЪРШИ 

ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ, СЪГЛАСНО ЗУТ И ОДОБРЕНИТЕ КЪМ ОУП ПРАВИЛА И 

НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СЪЩИЯ. 

 
МОТИВИ: Изменението на Общ устройствен план на Община „Марица” се 

налага поради възникнало инвестиционно намерение за задоволяване на 
жилищни нужди. Ето защо  Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
  



  

 

 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 241 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 
 

ОТНОСНО: Изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” 
касаещо одобряване на нова структурна единица 640-Смф по Общ устройствен план 
/ОУП/ на община „Марица”, местност ”Селски тирове” по кадастрална карта на 
с.Труд, област Пловдив. 

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и 
окончателен Общ устройствен план на община „Марица” и Правила и нормативи за 
прилагането му и Решение № 165 взето с протокол № 5 от 16.04.2013 год. на 
Общински съвет „Марица” за съгласие за образуване на нова структурна единица. 

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

На основание чл.21,ал.1,т.11, от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и 
Общ устройствен план на община „Марица”: 

 
   1.Одобрява проект за изменение на Общ устройствен план на Община 
„Марица” за образуване на нова структурна единица 640-Смф, включваща 
поземлени имоти ПИ 73242.202.30, 73242.202.27, 73242.202.26, 73242.202.22, 
73242.202.21, 73242.202.20, 73242.202.132 и  73242.202.92 – земеделски земи и 
обслужващите ги полски пътища в обхвата на зоната по кадастралната карта на 
с.Труд, област Пловдив и обща площ 50 дка. в граници на приложената разработка и 
устройствени показатели по ОУП за този вид зона, както следва брутни Пз<35, 
Кинт<0,7, и Поз>30 и нетни Пз<50, Кинт<1,0, и Поз>40. 

2.Решението се обнародва в Държавен вестник. 
 
МОТИВИ: Одобряване на новата структурна единица на Общ устройствен 

план на Община „Марица” по заявление вх. № 94-02-61(3) от Филип Цветанов 
Младенов от гр.София и Любомир Тончов Гогишков от гр.София като 
съсобственици на поземлен имот 73242.202.30 по кадастралната карта на с.Труд за 
осъществяване на инвестиционното си намерение на изградят обект: „Крайпътен 
търговски обект” в съответствие с Решение № 165 взето с протокол № 5 от 



16.04.2013 год. на Общински съвет „Марица” за съгласие за образуване на нова 
структурна единица. Ето защо, Общински съвет Марица, намира решението за 
целесъобразно. 

 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



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

Р Е Ш Е Н И Е № 242 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 
 

ОТНОСНО: Изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” 
кадаещо одобряване на нова структурна единица 641-Тжф по Общ устройствен план 
/ОУП/ на община „Марица”, местност ”Гепчели кория” по кадастрална карта на 
с.Маноле област Пловдив . 

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

окончателен Общ устройствен план на община „Марица” 
 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
На основание чл.21,ал.1,т.11, от ЗМСМА, чл.129, ал.1  от ЗУТ  и Общ 

устройствен план на община „Марица”: 
 

   Одобрява изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо  
образуване на нова структурна единица 641-Тжф / животновъдни ферми /, 
включваща поземлени имоти ПИ 47086.35.104, 47086.35.23, 47086.35.34 и 
обслужващите ги полски пътища в обхвата на зоната по кадастралната карта на 
с.Маноле, м. „Гепчели кория”, област Пловдив и обща площ 25 дка. в границите на 
приложената разработка. 

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

Решението се обнародва в Държавен вестник.  
 

МОТИВИ: Изменението на Общ устройствен план на Община „Марица” се 
налага поради постъпило инвестиционно намерение от Иван Тодоров Тошков от 
с.Маноле, Община „Марица”, ул.”4-та” № 12, А във връзка с осъществяване на 
инвестиционно намерение в съответствие с нарасналите нужди от развитие на 
животновъдството в страната.  Ето защо Общински съвет Марица, намира 
решението за целесъобразно. 

 
  

  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 



  

 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 243 
 

Взето с протокол № 9 от 16.07.2013 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, 
кадаещо изменение на структурна единица 307-Тп и 309-Тп по Общ устройствен 
план /ОУП/ на Община „Марица” по кадастрална карта на с.Калековец, област 
Пловдив  от далекоперспективни зони за усвояване преди 2025год. в структурна 
единица 307-Смф и 309-Смф – смесени-многофункционални зони за развитие преди 
2025год. 

  
ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1,т.1 и 3 от ЗУТ и  

окончателен Общ устройствен план на община „Марица” 
 
 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 Общ 

устройствен план на община „Марица” и чл.48(2) от Правила и нормативи за 
прилагане на ОУП: 

1.Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” 
изразяващо се в преобразуване на структурна единица 307-Тп – зона за 
далекоперспективна урбанизация за усвояване след 2025год. в зона 303-Смф – зона 
смесена-многофункционална дейност за усвояване преди 2025год. и преобразуване 
на структурна единица 309-Тп – зона за далекоперспективна урбанизация за 
усвояване след 2025год. в зона 309 -Смф – зона смесена-многофункционална 
дейност за усвояване преди 2025год., намиращи се в землището на с.Калековец, 
Община „Марица“, Пловдивска област. 

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

 
МОТИВИ: Изменението на Общ устройствен план на Община „Марица” се 

налага поради постъпило инвестиционно намерение от „Булплод Тракия“ ООД и 
„Булплод“ ООД във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение за 
изграждане на територията с.Калековец нова Индустриална зона, която цели да 
прерастне в индустриален парк и Зона за развитие (според съвременните 



концепции) на базата на философията, набираща популярност в света и имаща 
особено приложение в САЩ, Китай и Европа за изграждане на интелигентен град – 
„intelligent sity“.  Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

 
 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 244 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 

 
ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-

Парцеларен план /ПП/ на трасета на: 
- оптичен кабел за газо-измервателни прибори на газопроводно отклонение, с обща 

дължина L=141,41м., преминаващо през държавна и общинска собственост в 
землището на с.Граф Игнатиев, Община Марица, област Пловдив по следата на 
вариант единствен, нанесен върху приложен ПУП-ПП; 

- газопроводно отклонение от преносен газопровод, с обща дължина L=190,18м., за 
частта засягащо земеделска земя, преминаващо през имоти общинска и частна 
собственост, за захранване на обект:”Компресорна станция за природен газ, метан 
станция, магазин за комплексна обслужване с кът за кафе в поземлен имот 
17806.20.457 в землището на с.Граф Игнатиев, Община Марица, област Пловдив по 
следата на вариант единствен, нанесен върху приложен ПУП-ПП; 

- захранващ ел. кабел 1 кV за ГИС (газо-измервателна станция) на газопроводно 
отклонение с обща дължина L=127,30м., преминаващо през имоти общинска и частна 
собственост в землището на с.Граф Игнатиев, Община Марица, област Пловдив по 
следата на вариант единствен, нанесен върху приложен на ПУП-ПП 
за нуждите на „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА” ООД представлявано от Пламен Павлов по 
заявление с вх. № 94-02-23(1) от 07.06.2013год. във връзка с функционирането на 
обект:”Компресорна станция за природен газ, метан станция, магазин за комплексна 
обслужване с кът за кафе в поземлен имот 17806.20.457” в землището на с.Граф 
Игнатиев, Община Марица, област Пловдив. 

 
 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА  във връзка  с чл.129, ал.1  от  ЗУТ. 

 
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

Одобрява ПУП-Парцеларен план на трасета на: 
-оптичен кабел за газо-измервателни прибори на газопроводно отклонение, с обща 

дължина L=141,41м., преминаващо през държавна и общинска собственост в землището 
на с.Граф Игнатиев, Община Марица, област Пловдив по следата на вариант единствен, 
нанесен върху приложен ПУП-ПП; 

- газопроводно отклонение от преносен газопровод, с обща дължина L=190,18м., за 
частта засягащо земеделска земя, преминаващо през имоти общинска и частна 
собственост, за захранване на обект:”Компресорна станция за природен газ, метан 
станция, магазин за комплексна обслужване с кът за кафе в поземлен имот 



17806.20.45” в землището на с.Граф Игнатиев, Община Марица, област Пловдив по 
следата на вариант единствен, нанесен върху приложен ПУП-ПП; 
- захранващ ел. кабел 1 кV за ГИС (газо-измервателна станция) на газопроводно 
отклонение с обща дължина L=127,30м., преминаващо през имоти общинска и частна 
собственост в землището на с.Граф Игнатиев, Община Марица, област Пловдив по 
следата на вариант единствен, нанесен върху приложен на ПУП-ПП 
за нуждите на „СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА” ООД представлявано от Пламен Павлов по 
заявление с вх. № 94-02-23(1) от 07.06.2013год. във връзка с функционирането на 
обект:”Компресорна станция за природен газ, метан станция, магазин за комплексна 
обслужване с кът за кафе в поземлен имот 17806.20.457” в землището на с.Граф 
Игнатиев, Община Марица, област Пловдив. 
 

Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК чрез общински 
съвет „Марица” пред административен съд-гр.Пловдив в 14 /четиринадесет/ дневен 
срок от обнародването му в държавен вестник. 
 

МОТИВИ: Инвестиционното намерение е във връзка със създаване на 
условия за развитие на съвременно земеделие и по-доброто обслужване на 
земеделските култури. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 245 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 

 
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – План за улична регулация 

(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) 
на поземлен имот № 69874.81.585, м.”Змей могили” по кадастралната карта на 
с.Строево, Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ. 

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

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

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП – План за 
улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларен план (ПП), Пловдивска област, съгласно  чл.108, ал.5, чл.110, ал.1, т.1, 
т.2 и т.5 от ЗУТ на земеделска земя, представляваща поземлен имот № 69874.81.585, 
м.”Змей могили” по кадастралната карта на с.Строево, Община „Марица”, 
Пловдивска област с начин на трайно ползване-нива за изграждането на обект: 

 

Жилищно застрояване 

план за улична регулация, парцеларен план на трасета за водоснабдяване,       

   канализация и електроснабдяване 

Поземлен имот № 69874.81.585, м. ”Змей могили” по кадастралната карта на 
с.Строево, Община „Марица”, Пловдивска област попада по Общ устройствен план 
на Община „Марица” в територия отредена за земеделско ползване, но на основание 
чл.50, ал.1 от ППЗОЗЗ и писмо изх. № 16-00-2398 от 17.07.2013год. не се извършва 
процедура по промяна на предназначението, а само се урегулира с устройствени 
показатели за жилищна зона, съгласно заданието и скица-проект, както следва: 
Пз<60%, Кинт – 1,2,  Поз>40% и височина на застрояване до 10 м.  

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



изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по отношение съгласуваност на проектите 
във всички части.  

 
Проектите да отговарят на изискванията на чл.21, чл.24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 

Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на 
чл.18 от Наредба №36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на държавен 
здравен контрол. 

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

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

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

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

Срок за представяне на проекта – 180 дни от датата на получаване на 
разрешението. 

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 възникналите инвестиционни намерения, Общински 

съвет намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 

 

  



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 246 
 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 

ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – План за улична регулация 
(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) 
на поземлен имот № 69874.127.1, м.”Големият път” по кадастралната карта на 
с.Строево, Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ. 

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

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

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП – План за 
улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларен план (ПП), Пловдивска област, съгласно  чл.108, ал.5, чл.110, ал.1, т.1, 
т.2 и т.5 от ЗУТ на земеделска земя, за провеждане на процедура по промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща 
поземлен поземлен имот № 69874.127.1, м.”Големият път” по кадастралната карта на 
с.Строево, Община „Марица”, Пловдивска област с начин на трайно ползване-нива 
за изграждането на обект: 

 Животновъдна ферма (овчарник) 

план за улична регулация, парцеларен план на трасета за водоснабдяване, 
канализация и електроснабдяване 

Поземлен имот № 69874.127.1, м.”Големият път” по кадастралната карта на 
с.Строево, Община „Марица”, Пловдивска област попада по Общ устройствен план 
на Община „Марица” в структурна единица 257-Псп (склазов.производствена 
устройствена зона) с нетни устройствени показатели Пз<60%, Кинт – 1,2,  Поз>30% 
и височина на застрояване до 10 м.  

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



изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по отношение съгласуваност на проектите 
във всички части.  

 
Проектите да отговарят на изискванията на чл.21, чл.24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 

Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на 
чл.18 от Наредба №36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на държавен 
здравен контрол. 

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

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

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

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

Срок за представяне на проекта – 180 дни от датата на получаване на 
разрешението. 

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, 

Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 
 

 
 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 

  



  

 
 

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 247 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за промяна на част от поземлен имот от 
публична общинска в частна общинска собственост с идентификатор 
78080.501.1163 и провеждане на процедура по изменение на ПУП – План за 
регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 78080.501.1060 и 
78080.501.1163 по кадастралния на с.Царацово. Община „Марица”, попадащи в 
кв. 64а по кадастралния и регулационен план на с.Царацово 

 
 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСА,  чл.135, ал.5, във вр. с 

чл.134, ал.1, т.1  и чл. 110, ал.1, т.2, чл.124а, ал.2  от ЗУТ 
 

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1.Дава съгласие да бъде променено предназначението, границите и 
характера на поземлен имот с идентификатор 78080.501.1163, общинска 
собственост в съсобственост с „КАСКАДА” ООД, като част от него с площ 
297кв.м. се включи като поземлен имот в изменението на УПИ І-производствено-
складова база (нов), кв.64а по действащия кадастрален и регулационен план на 
с.Царацово, одобрен със Заповед № РД-09-325 от 01.04.1987 год. на ОНС 
гр.Пловдив.  

2.Допуска изготвянето на ПУП-ПРЗ на новообразувано УПИ І- 
производствено-складова база в кв.64а в обхват поземлен имот с идентификатор 
78080.501.1060 и част от поземлен имот с идентификатор 78080.501.1163 с площ 
297кв.м. по приложената скиц-проект. 
   

3.Възлага на кмета на Община „Марица“ да извърши необходимите 
действия по процедурата, произтичащи по ЗУТ и изменение на кадастралната 
карта на с.Царацово по ЗКИР.    

 
 МОТИВИ: Изменението на уличното пространство е с цел създаване на 



урегулиран поземлен имот в който ще се извърши ново строителство от 
„КАСКАДА” ООД и ще се разкрият нови работни места за жителите на 
общината. Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 
 
 
 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 248 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-
Парцеларен план /ПП/ на трасета на захранващ ел. кабел НН=0,4 кV, с обща дължина 
L=699м., преминаващо през имоти общинска собственост, за електроснабдяване на 
обект: „Изграждане на селскостопанска сграда /навес/ за фуражомелка“ в землището 
на с.Калековец, Община Марица, област Пловдив по следата на вариант единствен, 
нанесен върху приложен на ПУП-ПП. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА  във връзка  с чл.129, ал.1  от  ЗУТ. 
 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Одобрява ПУП-Парцеларен план на трасета на Одобряване на проект за 

Подробен устройствен план /ПУП/-Парцеларен план /ПП/ на трасета на захранващ ел. 
кабел НН=0,4 кV, с обща дължина L=699м., преминаващо през имоти общинска 
собственост, за електроснабдяване на обект: „Изграждане на селскостопанска сграда 
/навес/ за фуражомелка“ в землището на с.Калековец, Община Марица, област 
Пловдив по следата на вариант единствен, нанесен върху приложен на ПУП-ПП за 
нуждите на Петра Проданова Андонова. 

Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК чрез общински 
съвет „Марица” пред административен съд-гр.Пловдив в 14 /четиринадесет/ дневен 
срок от обнародването му в държавен вестник. 

 
МОТИВИ: Инвестиционното намерение е във връзка със създаване на условия 

за развитие на съвременно земеделие и по-доброто обслужване на земеделските 
култури и животновъдството. Ето защо, Общински съвет Марица намира решението 
за целесъобразно. 

 
 
 ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 

  



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

Р Е Ш Е Н И Е № 249 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 

 
ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-

Парцеларен план /ПП/ на трасета на захранващ ел. кабел НН=0,4 кV, с обща дължина 
L=704м., преминаващо през имоти общинска собственост, за електроснабдяване на 
обект: „Изграждане на селскостопанска сграда /навес/ за фуражомелка“ в землището 
на с.Калековец, м.“Блатото“, Община Марица, област Пловдив по следата на вариант 
единствен, нанесен върху приложен на ПУП-ПП. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА  във връзка  с чл.129, ал.1  от  ЗУТ. 

 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Одобрява ПУП-Парцеларен план на трасета на Одобряване на проект за 

Подробен устройствен план /ПУП/-Парцеларен план /ПП/ на трасета на захранващ ел. 
кабел НН=0,4 кV, с обща дължина L=704м., преминаващо през имоти общинска 
собственост, за електроснабдяване на обект: „Изграждане на селскостопанска сграда 
/навес/ за фуражомелка“ в землището на с.Калековец, м.“Блатото“, Община Марица, 
област Пловдив по следата на вариант единствен, нанесен върху приложен на ПУП-
ПП за нуждите на Костадин Дафов Трендафилов. 

Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК чрез общински 
съвет „Марица” пред административен съд-гр.Пловдив в 14 /четиринадесет/ дневен 
срок от обнародването му в държавен вестник. 

 
МОТИВИ: Инвестиционното намерение е във връзка със създаване на 

условия за развитие на съвременно земеделие и по-доброто обслужване на 
земеделските култури и животновъдството. Ето защо, Общински съвет Марица 
намира решението за целесъобразно. 
 
 ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

  



  

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 250 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 

 
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – План за улична регулация 

(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) 
на поземлен имот № 11845.26.58, м.”Вельовица” по кадастралната карта на 
с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска 
земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ. 

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

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

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП – План за 

улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларен план (ПП), Пловдивска област, съгласно  чл.108, ал.5, чл.110, ал.1, т.1, 
т.2 и т.5 от ЗУТ на земеделска земя, за провеждане на процедура по промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща 
поземлен имот с идентификатор № 11845.26.58, м.”Вельовица” по кадастралната 
карта на с.Войводиново с начин на трайно ползване-нива за изграждане на обект: 

Жилищно строителство 

план за улична регулация, парцеларен план на трасета за водоснабдяване, 
канализация и електроснабдяване 

Поземлен имот с идентификатор № 11845.26.58, м.”Вельовица” по 
кадастралната карта на с.Войводиново попада по Общ устройствен план на Община 
„Марица” в структурна единица 416-Соп (смесена обслужващо-производствена зона) 
с нетни устройствени показатели Пз<60%, Кинт – 1,2,  Поз>30% и височина на 
застрояване до 10 м.  

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



изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по отношение съгласуваност на проектите 
във всички части.  

 
Проектите да отговарят на изискванията на чл.21, чл.24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 

Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на 
чл.18 от Наредба №36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на държавен 
здравен контрол. 

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

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

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

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

Срок за представяне на проекта – 180 дни от датата на получаване на 
разрешението. 

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, 

Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 
 

 
 
 ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

  



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

Р Е Ш Е Н И Е № 251 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 

ОТНОСНО: Разрешение за одобряване на ПУП – План за улична 
регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на Проект за 
изменение на ПУП-ПРЗ в обхват: УПИ I 243, УПИ II 244, УПИ XXI 244 и УПИ 
XVIII зеленина (за ПИ №502.243), кв.24, по плана на с. Скутаре, Област Пловдив.  

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11от ЗМСМА, в съответствие с чл.62а , ал4 , 

чл.129, ал.1  от ЗУТ  
 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 
Общински съвет „Марица” одобрява проекта за ПУП-ПРЗ - за отпадане на 

отреждането на част от УПИ XVIII-зеленина за ПИ № 502.243, промяна на 
регулационните граници за УПИ: I-243; II-244; XXI-244, в кв. 24, по плана на с. 
Скутаре, Община „Марица”. 

 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица съгласно чл.129 ,ал 1 от 

ЗУТ. 

МОТИВИ: Във връзка с осъществяването на строителство в частни имоти 
се налага да отпадне заложено озеленяване в действащия план покрай ЖП – 
линия „Пловдив-Бургас”. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 
 
 
 
 
 ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 

  



  

 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 252 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за делба на поземлен имот с 
идентификатор 47086.30.50 с начин на трайно ползване „нива“ – частна общинска 
собственост и провеждане на процедура по изготвяне за частта от имота ПУП – 
План за регулация и застрояване за изграждане на обект: „Аязмо“  по 
кадастралната карта на с.Маноле. Община „Марица”, Пловдивска област. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСА,  чл.124а, ал.5 и чл. 110, 

ал.1, т.1  от ЗУТ. 
 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1.Дава съгласие да бъде извършена делба на поземлен имот с 
идентификатор 47086.30.50 с начин на трайно ползване „нива“ – частна общинска 
собственост по кадастралната карта на с.Маноле ,Община „Марица“, Пловдивска 
област.  

2.Допуска изготвянето на ПУП-ПРЗ на част от поземлен имот с 
идентификатор 47086.30.50 с начин на трайно ползване „нива“ – частна общинска 
собственост по кадастралната карта на с.Маноле, Община „Марица“, Пловдивска 
област за образуване на урегулиран поземлен имот „Аязмо“. 
   

3.Възлага на кмета на Община „Марица“ да извърши необходимите 
действия по процедурата, произтичащи по ЗУТ и изменение на кадастралната 
карта на с.Маноле по ЗКИР 

 МОТИВИ: В имота съществува от старо време аязмо и на място се 
провеждат ежегодно традиционни събори от местното население в района. Във 
връзка с това Община „Марица“ за част от имота, където се намира аязмото, ще 
се направи благоустрояване и озеленяване с цел създаване на по-добри условия за 
населението за запазване на местните обичаи и съхраняване на фолклорните 
традиции и обичаи за региона. Ето защо Общински съвет намира решението за 



целесъобразно. 

 

 
 ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 253 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 

 
ОТНОСНО: Утвърждаване на паралелки под норматив и осигуряване на 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по 
единни разходни стандарти за паралелките под норматив и слетите паралелки в 
училищата на територията на Община  „Марица “ за учебната 2013/2014 година. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.11, ал.1, т.2, т.3, ал.2, ал.3, ал.4 и чл. 11а от  Наредба № 

7 от 29.12.2000 г. на МОН, за определяне броя на учениците и на децата в 
паралелките и в групите на училищата, детските  градини и обслужващите звена. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

         1.Общински съвет „Марица” утвърждава списък на паралелките под 
норматив, слети паралелки и подговтителна полудневна група в училищата на 
територията на Община „Марица” за учебната 2013/2014г, съгласно приложения 
списък в Приложение 1. 
         2.Общински съвет „Марица”  разрешава осигуряването на допълнителни 
средства  за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни 
разходни стандарти за съответната дейност в паралелките под норматив в 
училищата на територията на Община „Марица” за учебната 2013/2014г., 
съгласно приложения списък в Приложение 2. 
   3.Актуализира бюджета на Община „Марица” за 2013г.  съгласно 
Приложение 3. 
   4.Средствата извън определените по единни разходни стандарти за 
съответната дейност в паралелките под норматив в училищата на територията на 
Община „Марица” за учебната 2013/2014г. за периода м. Януари-м. Август  2014 г 
да бъдат планирани в бюджет 2014г. 

 
 МОТИВИ: Предложението е продиктувано от демографските особености 
на Общината – паралелката за съответния клас е единствена в съответното 



населено място. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

 
 
 
 
 
 ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 254 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 

 
ОТНОСНО: Предложение за отпускане на временен безлихвен заем за 

изпълнение на договор №ESF-1111-06-07-0005 от 24.07.2013г. по проект 
BG051PO001-1.1.11 “Подкрепа за заетост”. 

 
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА отпуска временен безлихвен заем 
от бюджета на Община „Марица“ за изпълнението на дейности по проект 
“Подкрепа за заетост” договор №ESF-1111-06-07-0005 по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, в размер до 45 000 лева, със срок на 
възстановяване след приключване на договора за БФП и покриване на 
направените разходи от страна на Агенция по заетостта. 

 
 МОТИВИ: Осигуряването на финансови средства ще осигури изпълнение 

на дейностите по проекта и задълженията на Община „Марица” за навременно 
изплащане на трудовите възнаграждения на наетите лица. Ето защо, Общински 
съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 
 
 ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

  



  

 
 

 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 255 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 

 
ОТНОСНО: Отпускане на  временен безлихвен заем от бюджета на 

Община „Марица“ за изпълнението на дейности по проект „Оптимизиране на 
структурата на Община Марица“, Договор № 12-11-55/23.04.2013г. по 
Оперативна програма „Административен капацитет“, Приоритетна ос I „Добро 
Управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавна 
администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04  

 
ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и Договор за отпускане на финансова помощ по проект 
„Оптимизиране на структурата на Община Марица“, Договор № 12-11-
55/23.04.2013г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, 
Приоритетна ос I „Добро Управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура 
на държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04  

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Общински съвет „Марица“ отпуска временен безлихвен заем от бюджета на 
Община „Марица“ за изпълнението на дейности по проект „Оптимизиране на 
структурата на Община Марица“, Договор № 12-11-55/23.04.2013г. по 
Оперативна програма „Административен капацитет“, Приоритетна ос I „Добро 
Управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавна 
администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04, в размер на 90 000,00 
лв. (деветдесет хиляди лева) със срок на възстановяване след приключване на 
проекта и след получаване на окончателно плащане. 

 
 МОТИВИ: Авансовото плащане е получено през ноември 2012г. За 

покриване на останалите разходи по проекта в размер на 80% от общо одобрената 
безвъзмездна финансова помощ е необходимо да се използват собствени 
средства, които ще бъдат възстановени след края на проекта от Министерство на 
финансите, Управляващ орган по Оперативна програма „Административен 
капацитет”. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за 



целесъобразно. 
 
 
 
 
 ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 256 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение №132, взето с протокол № 9 от 

12.07.2012 г., на Общински съвет „Марица“ – област Пловдив. 
 
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.40 от ЗОБ, чл.3, чл.4, чл.17 

и чл.17а от ЗОД. 
 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 
На основание Чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.40 от ЗОБ, чл.3, чл.4, чл.17 и чл.17а 
от ЗОД, Общински съвет „Марица“, изменя свое решение №132, взето с протокол 
№ 9 от 12.07.2012г., на Общински съвет „Марица“ – област Пловдив, както 
следва: 
 параметър: Вид на дълга: 
  било  “ краткосрочен  дълг, поет с договор за общински заем;“,  

става  „дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем“ и 
 параметър: Срок на погасяване: 
  било „Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване 
на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване. 

-Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG161PO001/1.1-06/2010/030“,  

става „Срок на погасяване – до 18 месеца, считано от датата на подписване 
на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване. 

-Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG161PO001/1.1-06/2010/030“. 

    
 МОТИВИ: Община „Марица”  сключи договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на 
който  пое краткосрочен общински дълг, с цел реализацията на проект: 
”Изграждане инфраструктура за предотвратяване на наводнения от отливен поток 
с.Строево, община Марица”.Крайният срок за погасяване на кредита е 
25.09.2013г., но към настоящия момент липсва информация, относно срока за 
разглеждане на подаденото искане за окончателно плащане от Управляващия 



орган. Ето защо, Общински съвет Марица намира решението целесъобразно. 
 

 
 
 
 
 ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 257 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение №133, взето с протокол № 9 от 

12.07.2012 г., на Общински съвет „Марица“ – област Пловдив 
 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.40 от ЗОБ, чл.3, чл.4, чл.17 
и чл.17а от ЗОД. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

На основание Чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.40 от ЗОБ, чл.3, чл.4, чл.17 и чл.17а 
от ЗОД, Общински съвет „Марица“ изменя свое решение №133, взето с протокол 
№ 9 от 12.07.2012г., на Общински съвет „Марица“ – област Пловдив, както 
следва: 
 параметър: Вид на дълга: 
  било “ краткосрочен  дълг, поет с договор за общински заем;“,  

става „дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем“  и 
 параметър: Срок на погасяване: 
  било „Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване 
на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване. 

-Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG161PO001/1.1-09/2010/012“,  

става „Срок на погасяване – до 18 месеца, считано от датата на подписване 
на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване. 

-Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG161PO001/1.1-09/2010/012“.     

 
МОТИВИ: Община „Марица”  сключи договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на 
който  пое краткосрочен общински дълг, с цел реализацията на проект: 
BG161PO001/1.1-09/2010/012 „Подобряване на енергийната ефективност и 
модернизиране на образователната инфраструктура в община Марица“ по 
оперативна програма „Регионално развитие“. Крайният срок за погасяване на 
кредита е 25.09.2013 г., но към настоящия момент липсва информация, относно 
срока за разглеждане на подаденото искане за окончателно плащане от 



Управляващия орган. Ето защо, Общински съвет Марица намира решението 
целесъобразно. 

 
 

 
 
 
 
 ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  



Р Е Ш Е Н И Е № 258 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 

 
ОТНОСНО: Промяна на числеността и структурата на Дейност „Общинска 

администрация” при Община „Марица” – област Пловдив.  
 
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. 
 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Увеличава общата численост на дейност „Общинска администрация”, от 

121,5 щ. бр. на 123,5 щ. бр. считано от 01.09.2013 г., съгласно Приложение № 1. 
   Увеличението е с 2 щ. бр.  дофинансирани с местни приходи,  както 

следва:  1 щ. бр. в Дирекция „Обща администрация” и 1 щ. бр. в Дирекция 
„Инвестиционни технологии“. 

2. Длъжността „Главен архитект“ - 1 щ. бр. на пряко подчинение на Кмета 
се заличава и с 1 щ. бр. се увеличава Дирекция „Устройство на територията”, като 
длъжността „директор дирекция „УТ“ става:  „директор дирекция „УТ“, той и 
главен архитект“.  

 
3. Общинският съвет утвърждава структурата на Община „Марица” 

съгласно Приложение № 2.  
4. Възлага на кмета на Община „Марица” да отрази в длъжностното 

разписание промените в числеността и структурата на общината съгласно 
Приложение № 1 и Приложение № 2. 

 
 МОТИВИ: С оглед на засилване на експертния потенциал и нарастналата 

необходимост от преразпределяне на някои от основните дейности, реализирани в 
Община „Марица”. 
 
 ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

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



  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 259 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 

 
ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община 

„Марица” за 2013 година. 
 
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.12, ал.2 и ал.3 от ЗДБРБ за 

2013 година.  
 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

          Актуализира бюджета на Община”Марица” за  2013 г., както следва : 
            / лева /  

§§  д-ст  източник на финансиране 
с-но  с-но        
ЕБК ЕБК цел.субсидия за КР от  РБ  № 

    

Наименование на обекти 

Било Става  Разлика
1 2 3 4 5 6 7=6-5 

   КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ  208 100 208 100 0
1. 51-00 311 Основен ремонт ЦДГ с.Манолско Конаре  25 000 23 393 -1 607

2. 51-00 738 ОР читалище с.Крислово 35 000 33 789 -1211

3. 52-03 311 Климатици ЦДГ с.Манолско Конаре 12 000 6 456 -5544

4. 52-03 589 Вертикална планировка-"Общностен център за 
деца и семейства в Община "Марица" 
с.Крислово" 

20 000 -20000

5. 52-05 589 Придобиване на стоп.инвентар"Общностен 
център за деца и семейства в Община "Марица" 
с.Крислово" 

16 000 -16000

6. 51-00 738 ОР читалище с.Труд  19 926 19926

7. 52-02 122 Изграждане административна сграда кметство 
с.Костиево на обща стойност 220 000 лв., 
годишна задача 120 000 лв. 

58 100 40 894 -17206

8. 52-03 311 Придобиване на съоръжения-климатици в ЦДГ 
с.Строево и ЦДГ с.Скутаре 

 26 904 26904

9. 52-03 311 Придобиване на съоръжения-климатици в ЦДГ 
с.Костиево 

 1 272 1272

10. 52-02 322 Инвестиционен проект за средищно училище 
с.Маноле 

42 000 -42000

11. 52-05 589 Отоплителна инсталация на обект "Общностен 
център за деца и семейства" в Община "Марица" 
с.Крислово" 

 
35000 35000



12. 52-02 738 Изграждане на санитарен възел към сградата на 
читалището в с.Труд 

 20 466 20466

 
 
 

 МОТИВИ: След направения анализ   на  изпълнението на бюджета към 
31.07.2013 г., в частта на капиталовите разходи финансирани с целеви трансфери 
от централния бюджет и като се имат предвид потребностите и размера на 
освободените средства е необходимо да се извършат  вътрешни компенсирани 
промени между обектите, с цел максимално усвояване на целевата субсидия за 
капиталови разходи. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно.  

 
 

 
 
 ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 260 
 

Взето с протокол № 10 от 27.08.2013 г. 
 

 
ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община 

„Марица” за 2013 година. 
 
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА . 
 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

Актуализира   бюджета   на Община „Марица”  за  2013 г., както следва: 
 

§§ 
№ д-
ст В т. ч.  

с-но с-но държ. дофин местни  

№ 
по 
ред 

ЕБК ЕБК 

Източник на финансиране, обекти, 
наименование на разхода 

Всичко   
/лева/ 

д-ти д-ти д-ти  
1 2 3 4 5 6 7 8  

   П Р И Х О Д И    

 62-02  Предоставени трансфери (-)    +32 401    

   Р А З Х О Д И   +32 401 -2 819 - 82 218 117 438   
1  10-30 311 Текущ ремонт -2 902   -2 902  
2 51-00 311 Основен ремонт ЦДГ с.Ман. Конаре  -1 607   -1 607  

3 
52-03 311 Придобиване на съоръжения-

климатици в ЦДГ с.Радиново 
2 902   2 902

 

4 
53-01 311 Придобиване на Програмни продукти 

и софтуер в ЦДГ 
3 600   3 600

 
5 10-20 311 Разходи за външни услуги -3 600   -3 600  
6 52-03 311 Климатици ЦДГ с.Манолско Конаре -5 544   -5544  

7 
52-03 311 Придобиване на съоръж.-климатици в 

ЦДГ с.Строево и ЦДГс.Скутаре 
 

3 904
   

3904  

8 
52-03 311 Придобиване на съоръжения-

климатици в ЦДГ с.Костиево 
-1 728   -1728

 
9  51-00 122 ОР Кметство Динк 27 920   27 920  

10 

 
 
52-05 

 
 
589 

Отоплителна инсталация на обект 
"Общностен център за деца и 
семейства" в Община "Марица" 
с.Крислово" 

 
 

35 000

   
 

35000
 

11  22-24 910 Разходи за лихви 40 000   40000  
12  01-01 829 Запл. на перс. зает по труд. правоотн. 1 200   1 200  
13  02-02 829 За персонала по извънтр. правоотнош. 600   600  
14  02-05 829 СБКО с х-р на възнаграждение 31   31  
15  05-51 829 Осиг. вноски от работод. за  ДОО 223   223  
16  05-60 829 Здравно-осиг. вноски от работодатели 89   89  



17  10-13 829 Постелен инв. и облекло 250   250  
18  10-20 829 Разходи за външни услуги 100   100  
19 51-00 738 Основен ремонт читалище с. Труд -20074 19926 -40000  
20 52-02 738 Изграждане пристройка към сградата 

на читалище "Светлина-1929"  с. Труд
20466 20466  

 
21 51-00 738 Основен ремонт читалище с. 

Крислово 
-1211 -1211  

 
22 45-00 738 Читалище с. Манолско Конаре 35000  35000  
23 52-06 603 Изграждане водопровод с.Скутаре 1000   1000  
24 52-06 603 Изграждане водопровод с.Динк 1200   1200  
25 52-06 603 Изграждане водопровод с.Манолско 

Конаре 
3800   3800

 
26 52-06 603 Изграждане водопровод с.Войсил 1000   1000  
27 52-02 322 Инвестиционен проект за средищно 

училище с.Маноле 
0 -42000 42000 

 
28  01-01 122 Запл. на перс. зает по труд. правоотн. 5600  5600  
29  02-05 122 СБКО с х-р на възнаграждение 146  146  
30  05-51 122 Осиг. вноски от работод. за  ДОО 760  760  
31  05-60 122 Здравно-осиг. вноски от работодатели 276  276  
32 52-05 282 Покупка на метална каса 680  680  
33 10-98 322 ОУ с. Скутаре 3500  3500  
34 52-03 831 Система за видеонаблюдение 10000   10000  
35 52-02 322 Изграждане средищно училище с. 

Маноле 
-130180  -130180 

 
 

 
 МОТИВИ: В приходната част на бюджета се изменя размера на средствата 
за съфинансиране по проекти. Промените в разходната част на бюджета са 
свързани с: промяна в структурата на общината; назначаването на лесничей на 
основание чл.4, ал.1 от Наредба за реда за управление на горските територии-
общинска собственост на територията на община „Марица“; компенсираните 
промени свързани с усвояване на целевата субсидия от РБ за капиталови разходи 
и предложения от ръководители на звена и  зам. кметове. Ето защо Общински 
съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
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