
  

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 № 134 
 

Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 
 
ОТНОСНО: Проект на Наредба за създаване, управление и контрол върху 
дейността на общинските предприятия по глава VI от Закона за общинската 
собственост 
ОСНОВАНИЕ:  Чл.21,ал.1,т.23 и  ал.2  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.8 и чл.15, ал.1 от Закона за 
нормативните актове /ЗНА/,   при спазване изискванията на чл.26 и 28 от ЗНА и 
чл.75,чл.76 и чл.77 от Административнопроцесуален кодекс, предвид 
фактическите основания в предложение с вх. № ОбС-168/13.04.2016 година и 
изложените съображения в изказванията 

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Приема Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на 

общинските предприятия по глава VI от Закона за общинската собственост 

НАРЕДБА 
ЗА СЪЗДАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА  
   НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ             
ПО ГЛАВА VI ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 
 
 
РАЗДЕЛ І 
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл.1. Настоящата Наредба урежда реда и условията за създаване, прекратяване и организация 
на дейността на общинските предприятия нa Община Марица. 
 
Чл.2. (1)Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на 
дейности, финансирани от общинския бюджет. 
 
(2) Общинските предприятия се създават за дейности по: 
 
1. управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост, както и 
предоставяне на свързаните с тях услуги за населението; 
 
2. предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, необходими за 
задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се финансират от 
бюджета на общината, определени от общинския съвет. 



  

 
РАЗДЕЛ ІІ 
СЪЗДАВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Чл. 3. (1) Общинско предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на Общински 
съвет Марица. 
 
(2) Предприятието е второстепенен разпоредител на общинския бюджет и не е самостоятелно 
юридическо лице. 
(3) Преобразуването на общинските предприятия се извършва чрез сливане, разделяне, вливане 
в друго предприятие. 
(4) С решението за преобразуване или закриване на предприятието се определя 
правоприемството на активи и пасиви, уреждането на трудовите правоотношения и др. 
 
(5) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на  правилник, приет от 
Общински съвет Марица. 
 
(6) С Правилника по ал.5 се определят предметът на дейност, структурата, управлението, 
численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното 
му общинско имущество. 
 
(7) Предоставеното и придобито в резултат на дейността на общинските предприятия 
имущество е общинска собственост по смисъла на Закона за общинската собственост и за него 
се прилага Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 
 
(8) Предоставянето на общински имоти за управление на общинските предприятия се извършва 
по реда на чл. 12 ал.1 от Закона за общинската собственост, като в приложение към Правилника 
по ал.5 се вписват предоставените на общинското предприятие имоти. 
 
(9) Поддържането и ремонтите на имотите и вещите – общинска  собственост се извършват от 
субектите, на които са предоставени за управление, като необходимите средства се предвиждат 
ежегодно по бюджетите им. 
  
РАЗДЕЛ ІІІ 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 Чл. 4. Дейността на общинските предприятия се координира и контролира от Кмета на 
Общината или определен от него заместник – кмет, съобразно ЗОС, настоящата Наредба и 
Правилника за устройството и дейността на общинското предприятие. 
 
Чл. 5. (1) Общинските предприятия се управляват от директор, който се назначава и 
освобождава от Кмета на Общината. 
 
 (2) Кметът на Общината сключва договор с директора на предприятието по Кодекса на труда.          
 
(3) Не могат да бъдат директори на общинските предприятия лица, които: 
1.имат присъда, административно наказание или са лишени от правото да упражняват 
търговска дейност и да заемат материалноотчетническа длъжност до изтичане на срока на 
наказанието; 
 
2.от свое или чуждо име извършват търговски сделки, когато се извършва дейност, сходна с 



  

тази на предприятието; 
 
3.участвуват в събирателни или командитни дружества или дружества с ограничена 
отговорност, когато се извършва дейност, сходна с тази на предприятието; 
 
4.са управители, контрольори, членове на изпълнителни или контролни органи на търговски 
дружества; 
 
5.заемат друга длъжност или извършват дейност, която съгласно Конституцията или специален 
закон е несъвместима с неговото положение. 
 
Чл. 6. (1) Договорите с директорите на общинските предприятия се прекратяват с изтичане 
срока на договора, както и предсрочно на основанията, предвидени в Кодекса на труда. 
 
(2) Директорът на общинското предприятие назначава останалите служители по трудов договор 
и определя длъжностните им характеристики, съгласно утвърдената численост и структура на 
общинското предприятие при спазване изискванията на Кодекса на труда, Вътрешни правила за 
дейността му и други действащи нормативни документи. 
 
Чл. 7. Директорът на Предприятието има следните права и задължения: 
 
1. Ръководи и управлява Предприятието, съгласно действащите нормативни актове, в 
съответствие с решенията на Общински съвет Марица и заповедите на Кмета на Община 
Марица или определен от него заместник кмет; 
 
2. Представлява Предприятието пред държавните и общински институции, съдебни, банкови, 
финансови и данъчни органи и учреждения и пред трети лица; 
 
3. Осъществява оперативното ръководство на дейността на Предприятието; 
 
4. Разработва и предлага на Кмета на Общината за утвърждаване Правилник за вътрешния ред 
на общинското предприятие, в който се съдържат специфични разпоредби за организация на 
стопанската му дейност; 
5. Разработва и предлага на Кмета на Общината за утвърждаване вътрешни правила за 
деловодната дейност и документооборота в предприятието; 
 
6. Разработва и предлага на Кмета на Общината за утвърждаване Правилник за организация на 
специфичната дейност на предприятието. 
 
7. Предоставя информация за предприятието и дейността му за публикуване на официалната 
страница на Община Марица, след съгласуване със съответното длъжностно лице от Община 
Марица, отговарящо за публикуване на информация на официалната страница. 
 
8. Посочва при кореспонденция с институции и граждани наименованието на предприятието, 
адреса на управление, телефон, факс и имейл за връзка; 
 
9. Организира изготвянето, актуализирането и представянето на Кмета на Община Марица: 
 
- проект на бюджетната сметка за съответната година (прогноза за очакваните приходи и 
необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – 
общинска собственост); 
 
- периодични отчети за осъществената стопанска дейност на Предприятието, в разпоредените 



  

срокове; 
 
- щатното разписание за утвърждаване от Кмета на Общината; 
 
10. Прави предложения пред Кмета на Община Марица за провеждане на обществени поръчки, 
относими към предмета на дейност на Предприятието и съдейства за тяхното организиране; 
  
11. Сключва договори за управление (за отдаване под наем) на имоти или вещи – общинска 
собственост, предоставени на общинското предприятие, съобразно разпоредбите на Закона за 
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество; 
 
12. Изработва и утвърждава длъжностните характеристики на персонала на Предприятието; 
 
13. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в Предприятието; 
 
14. Налага дисциплинарни наказания и извършва всякакви други дейности в качеството си на 
работодател по смисъла на Кодекса на труда; 
 
15. Изпълнява и други служебни задачи, възложени му от Кмета на Община Марица или 
определен негов заместник. 
 
 РАЗДЕЛ ІV 
ФИНАНСИРАНЕ 
 
Чл. 8. Предприятието е местна дейност и прилага бюджетна сметка по смисъла на Закона за 
публичните финанси. 
 
Чл. 9. Общинското предприятие осъществява дейността си в съответствие със заложените в 
годишния общински бюджет средства за конкретния вид общинска дейност. 
 
Чл. 10.  Промените по приходната и разходната част на бюджета се извършват от на Кмета на 
Общината след мотивирано искане на директора на Предприятието.          
 
Чл. 11. Предприятието няма право да разходва паричните постъпления, придобити от 
осъществена стопанска дейност. В тридневен срок приходите от стопанската дейност се 
превеждат по бюджетната сметка на Община Марица. 
 
Чл. 12. Предприятието съставя тримесечни и годишни отчети за изпълнение на бюджетната си 
сметка, както и всички останали отчетни форми и документи, изискващи се от първостепенния 
разпоредител Община Марица. 
 
Чл. 13. Източници на приходите на общинските предприятия са: 
 
1. приходи от дейността; 
 
2. приходи от наеми; 
 
3. средства предоставени от общинския бюджет; 
 
4. други приходи 
 
Чл. 14. Общински предприятия реализират разходи за осъществяването на дейността си и 



  

управление на предоставеното общинско имущество. 
 
 РАЗДЕЛ V 
 
КОНТРОЛ И САНКЦИИ 
 
Чл.15. Контрол по спазването на настоящата Наредба се осъществява от Кмета на Общината 
или ресорен заместник кмет. 
 
Чл. 16. Длъжностните лица, които са действали в нарушение на Наредбата, носят 
дисциплинарна отговорност. 
 
 РАЗДЕЛ VІ 
 
РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Чл. 17. Община Марица води публичен електронен регистър за общинските предприятия,  
достъпен чрез сайта на Общината. 
 
Чл. 18. Регистърът съдържа: 
 
1. номер и партида на вписването; 
 
2. номер и дата на решението на Общински съвет, с което е създадено предприятието; 
 
3. наименование на предприятието, седалище и адрес на управление; 
 
4. предмет на дейност; 
 
5. органи на управление на предприятието;  
 
6. брой заети лица по щатно разписание и структура на предприятието; 
 
7. предоставено недвижимо общинско имущество (описание и номер на актове за общинска 
собственост); 
 
Чл. 19. Вписването в регистъра се извършва от определено от Кмета на общината длъжностно 
лице, което: 
 
1. извършва вписванията в регистъра въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ 
подлежащите на вписване обстоятелства; 
 
2. дава справки и издава удостоверения за вписаните обстоятелства; 
 
3. води входящ регистър, описна книга и азбучен указател, комплектова дела на общинските 
предприятия; 
 
РАЗДЕЛ VІІ 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
  
§ 1. Общинските предприятия могат да имат собствен печат, на който се отбелязва 
наименование- то на Предприятието и организационната му форма, а именно: “Общинско 



  

предприятие........” към Община Марица. 
 
§ 2. За нуждите на регистъра, с цел перманентно актуализиране на базата данни, съдържащи се 
в него, Предприятието предоставя на съответното длъжностно лице документи и информация, 
отразяващи промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване, в седемдневен срок от  
възникването им: 
 
§ 3. (1) При наличието на обстоятелства, изискващи корекции в численността и структурата на 
персонала, Директорът представя мотивирано предложение за промени до общинската 
администрация. На база на представеното предложение общинската администрация внася в 
Общински съвет Марица предложение за промяна на Правилника в частта, касаеща числения 
състав и структурата на Предприятието; 
 
(2) При настъпили промени  в  имуществото  през  годината,  след изготвяне  на  годишния 
отчет  за  касовото  изпълнение  на  бюджета,  Предприятието  актуализира  поименния опис     
на   имуществото   по   групи,   според   функционалното   им   предназначение,  с 
посочени натурални измерители и стойност и го представя на общинската администрация. На 
база на представения актуализиран опис, общинската администрация внася в Общински съвет 
Марица предложение за промяна на Правилника в частта, касаеща предоставеното за 
управление общинско имущество. Посочената промяна се извършва еднократно през годината; 
 
 РАЗДЕЛ VІІІ 
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 4. Разпоредбите на тази Наредба се прилагат доколкото не противоречат на нормативен акт от 
по-висок ранг; 
 
§ 5. Настоящата Наредба се приема на основание гл. VІ от ЗОС. 
  
§ 6. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Общината. 
 
 Настоящата Наредба е приета с Решение № 134, взето с Протокол № 5/26.04.2016 г. на 
Общински съвет Марица.  
 МОТИВИ: Целта на приемането на настоящата наредба е да се регулират 
обществените отношения от местен порядък при функционирането на общински 
предприятия, създадени по реда на глава VІ от ЗОС, а конкретната причина за 
приемане на Наредбата е свързана с предстоящото създаване на Общинско 
предприятие „Чиста Марица” . За прилагане на наредбата не е необходимо 
разходване на бюджетни средства. Разпоредбите на Наредбата не противоречат на 
норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство. Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 135 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
 

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

ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 
от Закон за общинската собственост. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. От раздел „III. По предложения от кметски съвети, кметове на населени  
места и общинска администрация за започване на процедура за продажба  по чл.35 от 
ЗОС. 

 
За с. Динк  отпада: 

ПИ 501.476  НТП Ниско застрояване (до 10 м)    -              660 кв.м. (501.398) 
  

За с. Скутаре отпада: 
ПИ 502.864     НТП За друг вид застрояване -                        720 кв.м.   
 

2. В раздел  „VI. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а от ЗОС“ 
  

За с. Войводиново се добавя:  
ПИ 502.911  НТП За друг вид застрояване           -                764 кв.м.  
 
За с. Динк се добавя:  
ПИ 501.476  НТП Ниско застрояване (до 10 м)    -                660 кв.м. (501.398) 
  
За с Скутаре се добавя: 
ПИ 502.864     НТП За друг вид застрояване -                        720 кв.м.   
ПИ 502.1268  НТП Ниско застрояване (до 10 м)    -              660 кв.м. 
 
За с. Калековец се добавя:  
ПИ 503.418  НТП Ниско застрояване (до 10 м)    -                535 кв.м.  
 
За с. Радиново отпада: 
ПИ 501.291 НТП Ниско застрояване (до 10 м)        -  461 кв.м. 
 

3. В раздел „VІІІ. Свободни общински имоти  за отдаване под наем/аренда - Частна 
общинска собственост“  

 
За с. Войсил отпада: 

 



  

12019.9.42   2455.3 Нива РУНТАВ АЛЧАК 

  
За с. Калековец се добавя: 
 
35300.2.230-чл. 19 
от ЗСПЗЗ 

  9684 Нива ЗЛАТАНОВА 
МОГИЛА 

 
 4. В раздел „ III. По предложения от кметски съвети, кметове на населени  места и 
общинска администрация за започване на процедура за продажба  по чл.35 от ЗОС. 

 
 За с. Войсил се добавя: 
 

12019.9.42   2455.3 Нива РУНТАВ АЛЧАК 
  

5. В раздел ІV.  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; 

 
За с. Ясно поле се добавя: 

ПИ 502.44     НТП Ниско застрояване (до 10м) -1115 кв.м. – Атанас Й. Иванов   
  

За с. Рогош се добавя 
ПИ 501.24, НТП Ниско застрояване (до 10м) - 786 кв.м. - Марийка Иванова 
  

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

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

 
-за с. Ясно поле отпада: 

населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади  

кв.м. Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади кв.м. 

с. Ясно поле 
      

     

  
87669.23.7 38356 

              
 

 
- за с. Ясно поле се добавя: 
 

населено 
място 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади  кв.м. 

Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади кв.м. 

с. Ясно поле          

  

87669.23.18 24354 
 
           

 
7. В раздел „VІІ. Свободни терени и помещения – общинска собственост за отдаване 

под наем“ 
 
За с. Радиново се добавя: 
ПИ 501.291 НТП Ниско застрояване (до 10 м)  -  461 кв.м. 



  

 
За с. Труд се добавя 
МС Ритуална сграда със ЗП 67 кв. в ПИ № 613.46 – Гробищен парк 
 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 136 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
 
ОТНОСНО: СЪЗДАВАНЕ НА ОП „ЧИСТА МАРИЦА” 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21,  ал.1,  т.2,  т.8 и ал.2 от ЗМСМА,във връзка с  чл. 52,ал.2 

от Закона за общинската собственост /ЗОС/. 
 
След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
1. Създава Общинско предприятие по реда на чл. 52 и чл. 53, т.2 от ЗОС с 

наименование ОП „ЧИСТА МАРИЦА”, считано от 01.06.2016 г. 
 2. Седалище и адрес на управление: с. Калековец, община Марица, ул. Иван 
Вазов № 5 
 3. Предприятието сe създава с цел предоставяне на услуги по поддържане 
на чистотата, озеленяването, благоустрояването и опазването на околната среда 
на територията на Община Марица. 

4. Предмет на дейност на предприятието: 
• почистване и ръчно метене на улични платна, площади, тротоари, 

спирки на обществения транспорт, алеи, паркове, стадиони, спортни и 
детски площадки, гробищни паркове и други територии от населените 
места в Община Марица, предназначени за обществено ползване; 

• ръчно снегопочистване и обработване с противооблединителни 
материали на тротоари, спирки на обществения транспорт, алеи, 
площади и други територии от населените места в Община Марица, 
предназначени за обществено ползване; 

• Осигуряване на противооблединителни материали за дейностите по 
т.2, контрол и отчет по тяхното изразходване; 

• почистване на кошчетата за дребни битови отпадъци, разположени на 
територията на населените места на общината; 

• озеленяване, окопаване и поливане на цветните площи и поддръжка 
на тревните площи; 

• управление на биоотпадъците от поддържане на обществените площи, 
паркове и градини, както и отпадъците от зелените площи към 
търговски обекти, производствени, стопански и административни 
сгради; 



  

• почистване и поддържане на канали, канавки и дъждоприемни шахти; 
• почистване сградите на кметствата в населените места на територията 

на Община Марица; 
• други дейности, свързани с поддържане чистотата, 

благоустрояването, озеленяването  на териториите  за обществено 
ползване в Община Марица, както и свързани с опазването на 
околната среда; 

 5. Възлага на Кмета на Община Марица да назначи директор на ОП „Чиста 
Марица” съгласно чл. 55 от ЗОС, като до провеждане на конкурс да назначи 
временно изпълняващ длъжността и да сключи с него срочен трудов договор по 
чл. 68, ал.1, т.4 от КТ. Възлага на Кмета на Община Марица в срок до девет 
месеца за проведе конкурс по реда на КТ за назначаване на директор на 
общинското предприятие; 
 6. Приема структура на ОП „Чиста Марица” и определя числен състав от 84 
бр., вкл. директор; 
 7. Закрива, считано от 01.06.2016 г., структурни звена и длъжности в 
кметствата и в структурата на Община Марица, посочени в Приложение № 3, 
представляващо неразделна част от настоящото решение;  
 8. Възлага на Кмета на Община Марица да утвърди щатното разписание на 
ОП „Чиста Марица”; 
 9. Трудовите правоотношения с работниците и служителите, запазващи 
работните си места, съгласно утвърденото щатно разписание на ОП „Чиста 
Марица”, да бъдат уредени по реда на чл. 123, ал.1, т.7 от КТ; 
 10. Приема актуализация в разходната част на план-сметката за приходите и 
разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на 
битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистотата на 
териториите за обществено ползване за 2016 г. по Приложение № 4, 
представляващо неразделна част от настоящото решение; 
 11. Приема бюджета на ОП „Чиста Марица”  за периода от 01.06.2016 г. до 
31.12.2016 г. по Приложение № 5, представляващ неразделна част от настоящото 
решение; 
 12. Предоставя за управление на ОП „ Чиста Марица” активи по 
Приложения №№ 2-1, 2-2, 2-3, и 2-4  , представляващи неразделна част от 
настоящото решение;  
 13. Приема Правилник за устройството и дейността на ОП „Чиста Марица”, 
ведно със следните  приложения към него, които са неразделна част от 
настоящото решение, а именно: Приложение № 1 – „Структура и численост на 
ОП „Чиста Марица”;  Предоставено за управление на ОП „Чиста Марица” 
общинско имущество по сметка 2060 „Стопански инвентар” /Приложение № 2-1/; 
по сметка 2051 „Леки автомобили”  /Приложение № 2-2/ и по сметка 9909 „Други 



  

активи ”  /Приложение № 2-3/ и по сметка 2049 „Други машини, съоръжения, 
оборудване” /Приложение № 2-4/. 
 14.  Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на Община 
Марица. 

 
МОТИВИ: Общината може да осъществява самостоятелно стопанска дейност 
чрез общински предприятия, създадени по реда на този закон. С цел разширяване 
на предоставяните услуги, повишаване на тяхното качество и подобряване на 
контрола върху осъществяваната дейност е целесъобразно създаването на 
общинско предприятие,  като специализирано звено на общината за изпълнение 
на местни дейности и услуги по поддържане на чистотата, озеленяването, 
благоустрояването и опазването на околната среда на територията на Община 
Марица, финансирани от общинския бюджет, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 
 

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

/А.Иванова/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  18 
Против  1 
Въздържали се 7 



  

 
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 № 137 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
73122.20.31 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Трилистник, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

и чл.35, ал.1 от ЗОС и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от 
НПУРОИ 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 73122.20.31  с площ  5971 кв.м., с 
трайно предназначение "Земеделска територия" и НТП "Нива", местност 
„Селската кория“ по кадастрална карта и кадастралните регистри на 
с.Трилистник, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-14/19.02.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София, изм. със Заповед № КД-14-16-
496/27.04.2012 г. на Началника на СГКК- Пловдив при граници ПИ № 
73122.18.76; ПИ № 73122.20.32; ПИ № 73122.20.19; ПИ № 73122.20.9; ПИ № 
73122.20.1 и ПИ № 73122.18.75, актуван с Акт за частна общинска собственост 
Акт № 1893/15.05.2012 година. 

2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена за 
продажба на поземлен имот № 73122.20.31  с площ  5971 кв.м., с трайно 
предназначение "Земеделска територия" и НТП "Нива", местност „Селската 
кория“ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с.Трилистник, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-14/19.02.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София, изм. със Заповед № КД-14-16-496/27.04.2012 г. на 
Началника на СГКК- Пловдив, в размер 11942,00 (единадесет хиляди 
деветстотин четиридесет и два) лева, по 2000 лв/дка, въз основа на пазарна 
оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, която към месец април 2016 г. е в размер 
11942,00 (единадесет хиляди деветстотин четиридесет и два) лева, по 2000 
лв/дка. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 73122.20.31 е 585,20 (петстотин 
осемдесет и пет  лева и 20 ст.) лева. 

3. Продажбата на поземления имот по т. 1 да се извърши съгласно чл.78, 



  

ал.1 и 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 11942,00 (единадесет хиляди деветстотин четиридесет и 
два) лева, по 2000 лв/дка,  в съответствие с т. 2.  

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

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

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

 
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на 
приходната част на бюджета на Община „Марица”-област Пловдив. Ето защо 
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е №138 
 

Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
11845.502.891 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

чл.35, ал.1 от ЗОС и при условията на чл.69,  ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от 
НПУРОИ 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 

1. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот с идентификатор № 11845.502.891  с площ 
760 кв. м., с трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП „За 
друг вид застрояване“ по кадастрална карта на с. Войводиново, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, съответстващ на УПИ ХІ-общ., кв.52 по ЗРП,  одобрен със Заповед 
№ РД-09-409/27.09.1995 година, при граници и съседи: ПИ № 11845.502.910, ПИ 
№ 11845.64.1; ПИ № 11845.502.890 и ПИ № 11845.502.773,  актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 22/08.02.2001 година, надлежно вписан в Служба 
по вписванията – гр. Пловдив. 

2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена за 
продажба на поземлен имот с идентификатор № 11845.502.891  с площ 760 кв. 
м., с трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП „За друг вид 
застрояване“ по кадастрална карта на с. Войводиново, област Пловдив, одобрена 
със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, съответстващ на УПИ ХІ-общ., кв.52 по ЗРП,  одобрен със Заповед № РД-
09-409/27.09.1995 година в размер на 11 400,00 (единадесет хиляди и 
четиристотин лева без ДДС, по 15,00 лв/кв.м. без ДДС, въз основа на пазарна 
оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, която към месец март 2016 г. е в размер на 
11 400,00 (единадесет хиляди и четиристотин лева без ДДС, по 15,00 лв/кв.м. без 
ДДС. 

Данъчна оценка на имота е в размер на 3127,50 (три хиляди сто двадесет и 
седем лева и петдесет стотинки) лева.   

 3. Продажбата на поземления имот по т.1 да се извърши съгласно чл.78, 
ал.1 и 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 



  

продажбата на имота е 11 400,00 (единадесет хиляди и четиристотин лева без 
ДДС, по 15,00 лв/кв.м. без ДДС  в съответствие с т.2.  

4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС се 

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

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

 
 

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

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 139 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

11845.502.969 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

чл.35, ал.1 от ЗОС и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ 
 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 

извърши продажба на поземлен имот с идентификатор № 11845.502.969 с площ 
685 кв. м., с трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП „За 
друг вид застрояване“ по кадастрална карта на с. Войводиново, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София,  за който е отреден УПИ VІ-622, кв.53 съгласно  ЗРП, одобрен със 
Заповед № РД-09-409/27.09.1995 година, при граници и съседи: ПИ № 
11845.502.772, ПИ № 11845.502.623; ПИ № 11845.502.622 и ПИ № 11845.502.781,  
актуван с Акт за частна общинска собственост № 2269/13.06.2014 година, 
надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив. 

2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена за 
продажба на поземлен имот с идентификатор № 11845.502.969  с площ 685 кв. 
м., с трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП „За друг вид 
застрояване“ по кадастрална карта на с. Войводиново, област Пловдив, одобрена 
със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-
София,  за който е отреден УПИ VІ-622, кв.53 съгласно  ЗРП, одобрен със Заповед 
№ РД-09-409/27.09.1995 година в размер на 13 700,00 (тринадесет хиляди и 
седемстотин лева без ДДС, по 20,00 лв/кв.м. без ДДС), въз основа на пазарна 
оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, която към месец април 2016 г. е в размер на 
13 700,00 (тринадесет хиляди и седемстотин лева без ДДС, по 20,00 лв/кв.м. без 
ДДС).  

Данъчна оценка на имота е в размер на 2818,80 (две хиляди осемстотин и 
осемнадесет лева и осемдесет стотинки) лева.   

 3. Продажбата на поземления имот по т.1 да се извърши съгласно чл.78, 
ал.1 и 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 13 700,00 (тринадесет хиляди и седемстотин лева без ДДС, 



  

по 20,00 лв/кв.м. без ДДС)  в съответствие с т.2.  
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС се 

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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на 
публичен търг с явно наддаване и сключване на договор за покупко-продажба, 
съобразно действащото законодателство. 
 
 МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен интерес 
за закупуване на имота от страна на купувач. Ето защо Общински съвет намира 
решението за целесъобразно. 

 
 
 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 140 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
17806.501.1656 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Граф Игнатиево, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

1. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 17806.501.1656 с площ  500 кв.м. с 
трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско застрояване 
(до 10м)" по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф Игнатиево, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, изменени със Заповед № КД-14-16-
88/20.01.2012 г. на Началника на СГКК-Пловдив, съответстващ на УПИ V-
501.1656-жилищно застрояване, кв.90, при граници ПИ № 17806.501.1658; ПИ 
№ 17806.501.1657; ПИ № 17806.501.1257 и ПИ № 17806.501.1655, актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 1839/20.03.2012 година. 

2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена за 
продажба на поземлен имот № 17806.501.1656 с площ  500 кв.м. с трайно 
предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско застрояване (до 
10м)" по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф Игнатиево, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, изменени със Заповед № КД-14-16-
88/20.01.2012 г. на Началника на СГКК-Пловдив в размер 10 500,00лева, без 
ДДС (десет хиляди и петстотин лева без ДДС), по 21 лв/кв.м. без ДДС), въз 
основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим 
оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, която към месец март 2016 г. е 
в размер на 10 500,00лева, без ДДС (десет хиляди и петстотин лева без ДДС), 
по 21 лв/кв.м. без ДДС). 



  

Данъчната оценка на поземлен имот № 17806.501.1656 е 2057,60 (две 
хиляди петдесет и седем лева и 60 ст.) лева. 

3. Продажбата на поземления имот по т. 1 да се извърши съгласно чл.78, 
ал.1 и 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 10 500,00лева, без ДДС (десет хиляди и петстотин 
лева без ДДС), по 21 лв/кв.м. без ДДС) в съответствие с т.2.  

4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС се 

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

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

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

 
 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 141 
 

Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 
 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
17806.501.1090 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Граф Игнатиево, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 17806.501.1090 с площ  479 кв.м. с 
трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско застрояване 
(до 10м)" по кадастрална карта на с.Граф Игнатиево, област Пловдив, одобрена 
със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, съответстващ на УПИ ІХ-501.1090, кв.47  при граници ПИ № 
17806.501.1270; ПИ № 17806.501.1091; ПИ № 17806.501.560; ПИ № 
17806.501.561 и ПИ № 17806.501.1089, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 2563/30.11.2015 година. 

2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена за 
продажба на поземлен имот № 17806.501.1090 с площ  479 кв.м. с трайно 
предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско застрояване (до 
10м)" по кадастрална карта на с.Граф Игнатиево, област Пловдив, одобрена със 
Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
съответстващ на УПИ ІХ-501.1090, кв.47   в размер 10 059,00лева, без ДДС 
(десет хиляди петдесет и девет без ДДС), по 21 лв/кв.м. без ДДС), въз основа 
на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим 
оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, която към месец април 2016 г. 
е в размер 10 059,00лева, без ДДС (десет хиляди петдесет и девет без ДДС), 
по 21 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на поземлен имот № 17806.501.1090 е 3253,60 (три 
хиляди двеста петдесет и три лева и 60 ст.) лева. 



  

3. Продажбата на поземления имот по т. 1 да се извърши съгласно чл.78, 
ал.1 и 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 10 059,00лева, без ДДС (десет хиляди петдесет и девет 
без ДДС), по 21 лв/кв.м. без ДДС) в съответствие с т.2.  

4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС се 

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

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

 
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване на 
приходната част на бюджета на Община „Марица”-област Пловдив. Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 142 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
21169.501.49 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, 
Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

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

1. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот с идентификатор № 21169.501.49  с площ  
468 кв. м., с трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП 
"Ниско застрояване (до 10м)" по кадастрална карта на с. Динк, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-16/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, съответстващ на УПИ Х от кв. по регулационния план на с. Динк, 
одобрен със Заповед № РД-09-59/16.02.1994 година, при граници и съседи: ПИ № 
21169.501.27; ПИ № 21169.501.388; ПИ № 21169.501.422; ПИ № 21169.501.387; 
ПИ № 21169.501.386 и ПИ № 21169.501.385, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 1116/30.04.2010 г., надлежно вписан в Служба по вписванията – 
гр. Пловдив. 

2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена за 
продажба на поземлен имот № 21169.501.49  с площ  468 кв. м., с трайно 
предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване (до 
10м)" по кадастрална карта на с. Динк, област Пловдив, одобрена със Заповед № 
РД-18-16/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
съответстващ на УПИ Х от кв. по регулационния план на с. Динк, одобрен със 
Заповед № РД-09-59/16.02.1994 година, при граници и съседи: ПИ № 
21169.501.27; ПИ № 21169.501.388; ПИ № 21169.501.422; ПИ № 21169.501.387; 



  

ПИ № 21169.501.386 и ПИ № 21169.501.385 в размер на 3744,00 лева, без ДДС 
(три хиляди седемстотин четиридесет и четири лева, без ДДС, по 8 лв/кв. м. без 
ДДС), въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от 
независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, която към месец март 
2016 г. е в размер на 3744,00 лева, без ДДС (три хиляди седемстотин четиридесет 
и четири лева, без ДДС, по 8 лв/кв. м. без ДДС). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 1074,90 лева (хиляда седемдесет и 
четири лева и 90 ст.).  

 3. Продажбата на поземления имот по т.1 да се извърши съгласно чл.78, 
ал.1 и 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 3744,00 лева, без ДДС (три хиляди седемстотин 
четиридесет и четири лева, без ДДС, по 8 лв/кв. м. без ДДС).  

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

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

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

 
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач. Ето защо Общински съвет 
Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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 № 143 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 62858.501.24, частна общинска 
собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална 
карта и кадастрални регистри на с. Рогош, област Пловдив. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 ал. 2 от ЗМСМА,във връзка с чл. 35, ал. 3 

от ЗОС  и чл. 79, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 62858.501.24, с площ по кадастрална скица 786 кв.м., трайно 
предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване 
„Ниско застрояване (до 10м)“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Рогош, Община „Марица”, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с административен 
адрес: с. Рогош, област Пловдив, ул. „Дунав” № 8, съответстващ на УПИ ІV-24 от 
кв. 2 по действащия регулационен план, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 2645/11.04.2016 година, на собствениците на двуетажна жилищна 
сграда с идентификатор 62858.501.24.1 Марийка Александрова Иванова, с ЕГН 
461215**** и Никола Владимиров Иванов, с ЕГН 460911****, постоянен адрес: 
гр. Пловдив,  бул. „Никола Вапцаров“ № 23. 

2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена за 
продажба на поземлен имот № 62858.501.24, с площ по кадастрална скица 786 
кв.м., трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно 
ползване „Ниско застрояване (до 10м)“ по кадастралната карта и кадастралните  
регистри на с. Рогош, Община „Марица”, област Пловдив, одобрени със Заповед 
№ РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с 
административен адрес: с. Рогош, област Пловдив, ул. „Дунав” № 8, съответстващ 
на УПИ ІV-24 от кв. 2 по действащия регулационен план в размер на 14148,00 
(четиринадесет хиляди сто четиридесет и осем) лева, по 18,00 лв/кв.м., без ДДС, 
въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от 
независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, която към месец април 
2016 г. е в размер на  14148,00 (четиринадесет хиляди сто четиридесет и осем) 
лева, по 18,00 лв/кв.м., без ДДС.  



  

Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.24 е 3234,50 (три хиляди 
двеста тридесет и четири лева и 50 ст.) лева. 

 3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху 
разходите са за сметка на купувача по т.1. 
  4. 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:  С оглед осигуряване приходната част на бюджета на общината 
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 144 
 

Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
66915.502.1730 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 

извърши продажба на поземлен имот № 66915.502.1730  с площ  685 кв.м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта на с. Скутаре, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София,  при граници и съседи: ПИ № 66915.502.1641, ПИ № 66915.12.201, 
ПИ № 66915.502.1020 и ПИ № 66915.502.1053, актуван като частна общинска 
собственост с Акт за общинска собственост № 2343/06.10.2014 година. 

2. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена за продажба на 
поземлен имот № 66915.502.1730  с площ  685 кв.м., с трайно предназначение 
на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване (до 10м)" по 
кадастрална карта на с. Скутаре, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-
18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София в размер 
10275,00 лева, без ДДС (десет хиляди двеста седемдесет и пет лева без ДДС), 
по 15,00 лв/кв.м. без ДДС), въз основа на доклад за пазарна оценка изготвена 
месец август 2015 г. и потвърдена с писмо месец април 2016 г. от независим 
оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив която е в размер на 10275,00 
лева, без ДДС (десет хиляди двеста седемдесет и пет лева без ДДС), по 15,00 
лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на поземлен имот № 66915.502.1730 е 3078,00 лева (три 
хиляди седемдесет и осем лева).  

3. Продажбата на поземления имот по т. 1 да се извърши съгласно чл.78, 
ал.1 и 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 

10275,00 лева, без ДДС (десет хиляди двеста седемдесет и пет лева без ДДС), 



  

по 15,00 лв/кв.м. без ДДС),  в съответствие с т.2.  
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС се 

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

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

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 145 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 66915.18.21, публична общинска собственост по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 78 а и чл. 45 и, ал. 1 
от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи. 

 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

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

- Поземлен имот с идентификатор  № 66915.18.21 с обща площ от 6.491 
дка, с трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно 
ползване „Пасище“ в местността „Вардалите“, при граници и съседи: ПИ № 
66915.502.1197;  ПИ № 66915.502.1659; ПИ № 66915.502.1660; ПИ № 
66915.502.60; ПИ № 66915.502.1053;  ПИ № 66915.12.94;  ПИ № 66915.13.40;  
ПИ № 66915.18.20 и ПИ № 66915.18.90 - публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” 
- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за общинска собственост № 
1299 от 28.10.2010 г. 

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



  

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

  
МОТИВИ: Мотивът за промяната е това, че имотът е с неправилна 

конфигурация, обрасъл е с бурени и тръни, не се ползва от населението на 
селото за паша на селскостопански животни и представлява терен годен за 
други земеделски нужди.Ето защо Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 
 
 
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 №146 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот № 87669.23.17, образуван от поземлен имот с 
идентификатор № 87669.23.7, публична общинска собственост по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 78 а и чл. 45и, ал. 
1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи. 

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

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

- Поземлен имот с идентификатор  № 87669.23.17, образуван от поземлен 
имот с идентификатор № 87669.23.7, с площ от 14.000 дка, с трайно 
предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Пасище“ в местността „Чарлъшки ливади“, при граници и съседи: ПИ № 
87669.24.90; ПИ № 87669.23.15; ПИ № 87669.23.18; ПИ № 87669.22.42 - 
публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Ясно поле, Община „Марица”- област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
актуван с акт за публична общинска собственост № 2647 от 14.04.2016 г.  

 ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне 
процедура по промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. 
общински поземлен имот в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразяване на 



  

промяната по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

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

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

западната му част представлява терен годен за други земеделски нужди и не се 
ползва от населението на селото за паша на селскостопански животни.Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 147 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне на 
поземлен имот № 47113.10.43, публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62 от 19.10.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”; във 
връзка с чл. 57, т.1 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, 
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри 
(Обн., ДВ, бр. 41 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.). 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

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

І. Разрешава разделянето на поземлен имот № 47113.10.43 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62 от 19.10.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 247.177 дка, с начин на трайно 
ползване „Пасище”, местност „Делника”, при граници и съседи: ПИ № 
47086.12.35; ПИ № 47086.12.101; ПИ № 47086.13.151; ПИ № 47113.10.73; ПИ 
№ 47113.10.70; ПИ № 47113.502.709; ПИ № 47113.502.714; ПИ № 
47113.502.707;  ПИ № 47113.502.706; ПИ № 47113.502.530; ПИ № 47113.10.81;  
ПИ № 47113.10.103; ПИ № 47113.10.101; ПИ № 47113.10.102; ПИ № 
47113.10.42; ПИ № 47113.10.37  и ПИ № 47086.12.4 - публична общинска 
собственост, актуван с Акт № 0902-11 от 22.06.2009 г., както следва:  

- ПИ № 47113.10.115 с проектна площ от 29,630 дка, с начин на трайно 
ползване „Пасище”, адрес на поземления имот с. Манолско Конаре, местност „ 



  

Делника” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско 
Конаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62 
от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК; 

и  
ПИ № 47113.10.116 с проектна площ от 217,547 дка, с начин на трайно 

ползване „Пасище”, адрес на поземления имот с. Манолско Конаре, местност „ 
Делника” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско 
Конаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62 
от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на решението 
по т.І. да започне процедура по отразяване на промяната по реда на Наредба № 3 
от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 
кадастралните регистри. 

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

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

северозападната му част представлява наводнена площ и не се ползва от 
населението на селото за паша на селскостопански животни. Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  18 
Против  6 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е №148 
 
                                    Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 
  
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по предоставяне под аренда за срок 
от 20 /двадесет/ години на поземлени имоти с идентификатори № 11845.14.7 и 
№ 11845.41.3 – частна общинска собственост по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Войводиново, Община “Марица”–област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-99 от 12.11.2008 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София за отглеждане на полски култури 
(житни и маслодайни). 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  във връзка с чл.2, ал.1 и чл. 8, ал. 1 
от ЗОС и чл. 122 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица”. 

 
         След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; във връзка с чл.2, ал.1 и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 117, ал. 3 
и чл. 122 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица”, Общински съвет “Марица”- област Пловдив: 

 І. Приема обща начална годишна цена за арендно плащане в размер на 
2417,00 лева за 92,961 дка, необлагаема с ДДС сделка, съгласно чл. 45, ал. 1 от 
Закона за данък върху добавената стойност, изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя сумата от 2417,00 лева за 92,961 дка, необлагаема с ДДС сделка, 
съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, като годишна 
цена за арендно плащане за поземлени имоти с идентификатори № 11845.14.7 и 
№ 11845.41.3 – частна общинска собственост по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Войводиново, Община “Марица”–област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-99 от 12.11.2008 год. на Изпълнителния директор 
на АГКК-София. 

По данни от Общинска служба по земеделие „Марица“, поземлени имоти с 
идентификатори № 11845.14.7 и № 11845.41.3 – частна общинска собственост по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, Община 
“Марица”–област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-99 от 12.11.2008 год. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София, попадат в актуалния специализиран 
слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за 
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допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за 
плащане на площ (ДВ, бр. 15 от 2015 г.) и следва да се извърши арендно плащане 
за първата година по договора за аренда. 

Имотите не са поливни площи съгласно Удостоверения за поливност от 
„Напоителни системи“ ЕАД-Клон Марица № 294 и № 294-1 от 08.03.2016 г. и 
цената за арендно плащане не се завишава с коефициент за поливност 1,5. 

ІІ. Дава съгласие за отдаване под аренда за срок от 20 години за 
индивидуално земеделско ползване за отглеждане на полски култури (житни и 
маслодайни)  на: 

- Поземлен имот № 11845.14.7, с обща площ от 73,962 дка, с трайно 
предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, 
категория при неполивни условия    ІV-та, местност „Рошови тирове” – частна 
общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Войводиново, Община “Марица”–област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-99 от 12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, при 
граници и съседи: ПИ № 11845.14.12; ПИ  № 11845.14.13; ПИ № 11845.14.14; ПИ 
№ 11845.15.6; ПИ № 11845.15.3; ПИ № 11845.14.19; ПИ № 11845.14.9; ПИ № 
11845.14.10 и ПИ № 11845.14.11, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№ 1734 от 30.01.2012 г. 

И 
- Поземлен имот № 11845.41.3, с обща площ от 18,999 дка, с трайно 

предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, 
категория при неполивни условия    ІV-та, местност „Каскията” – частна 
общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Войводиново, Община “Марица”–област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-99 от 12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, при 
граници и съседи: ПИ № 11845.41.2; ПИ  № 11845.41.12; ПИ № 11845.41.4 и ПИ 
№ 11845.41.21, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1746 от 
01.02.2012 г., 

всички имоти с обща площ от 92,961 дка /деветдесет и два декара 
деветстотин шестдесет и един квадратни метра/. 

По данни от Общинска служба по земеделие „Марица“ горните имоти не 
попадат в обхвата на специализирания слой „Постоянно затревени площи” за 
територията на Община „Марица“-област Пловдив, поради което няма 
ограничения относно използването им. 

С писмо на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив с вх. 
№ 32-00-35(1)  от 07.03.2016 г., Община „Марица“ е уведомена, че поземлени 
имоти с номера 11845.14.7 и  11845.41.3 – частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново не попадат в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, 
поради което няма ограничения относно използването им. 

ІІІ. Отдаването под аренда на имотите по т. ІІ да се извърши чрез провеждане 
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на публичен явен търг по реда на Глава шеста „Провеждане на публични търгове 
и публично оповестени конкурси“, Раздел втори „Търгове” от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица”-област Пловдив. 

ІV. Депозит за участие в търга - 30% от общата началната тръжна годишна 
цена за арендно плащане за първата година в размер на 2417,00 лева за 92,961 дка, 
необлагаема с ДДС сделки, съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху 
добавената стойност или 725,10 лева.           

 
V. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

„Марица” и го упълномощава да предприеме необходимите действия за 
откриване на процедура за отдаване под аренда на описаните в т.ІІ. поземлени 
имоти – частна общинска собственост чрез публично оповестен явен търг при 
условията на настоящото решение, при стриктно спазване правилата на Глава 
Шеста от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица”, да организира и проведе търга за отдаване под 
аренда и сключи арендния договор, съобразно действащото законодателство. 

 
МОТИВИ: С оглед предоставянето под аренда за земеделско ползване от 

земеделските стопани и/или от техните сдружения, регистрирани като 
юридически лица на свободните земи – частна общинска собственост и 
увеличаване на приходната част от бюджета на Общината, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  18 
Против  6 
Въздържали се 1 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 149 
 

Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 
 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински поземлен имот 

№ 38950.502.666 по КК на с. Костиево в полза на лица с установени жилищни 
нужди. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА , чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 
49а, ал. 1 от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 

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

размер на 21,00 /двадесет и един/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване на жилищна 
сграда в ПИ № 38950.502.666 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Костиево, Община “Марица”- област Пловдив, въз основа на пазарна оценка 
изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-
21” АД, гр. Пловдив. 
 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на 
Божура Янкова Ангелова с ЕГН 950523**** и Димитър Веселинов Ангелов с ЕГН 
910126****, с постоянен адрес с. Костиево, ул. „37-ма” № 4 да бъде учредено 
следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – частна 
общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с 
идентификатор № 38950.502.666 с площ 652 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. Костиево, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 год. на Изпълнителния 
директор на АГКК - София, изменена със Заповед № 18-4536-12.06.2015 г. на 
Началника на СГКК – Пловдив,  за който е отреден УПИ ХІV-665, кв.15 по ЗРП, 
одобрен със Заповед № № ИК-1236/30.07.1986 година на кмета на Община 
„Марица“ – област Пловдив,  с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, 
с административен адрес с. Костиево, ул. „37-ма” № 4, при граници на имота: ПИ 
№ 38950.502.667; ПИ № 38950.62.32; ПИ № 38950.62.1, ПИ № 38950.502.279 и 
ПИ № 38950.502.9137 за построяване на жилищна сграда, съгласно 
предвижданията на застроителния план на с. Костиево, Община „Марица”, област 
Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече 
определената и одобрена пазарна 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“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 150 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран 
поземлен имот № 12019.501.648 по КК на с. Войсил в полза на лица с установени 
жилищни нужди. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА , чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 
49а, ал. 1 от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 

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

размер на 21,00 /двадесет и един/ лева без ДДС за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване на 
жилищна сграда в ПИ № 12019.501.648 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Войсил, Община “Марица”- област Пловдив, въз основа на пазарна 
оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на 
Ангел Славов Демов ЕГН 850329**** и Сашка Стефанова Демова ЕГН 
870825**** и двамата с постоянен адрес с. Войсил, ул. „5-та” № 12 да бъде 
учредено следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – 
частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен 
имот с идентификатор № 12019.501.648 с площ 802 кв. м., с трайно 
предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на трайно ползване 
„Незастроен имот за жилищни нужди” по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Войсил, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
83/05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София,  съответстващ на 
УПИ ІІ-общ., кв.33 по ЗРП, одобрен със Заповед № РД-09-198/06.2000 година на 
кмета на Община „Марица“ – област Пловдив,  с отреждане за нискоетажно 
жилищно застрояване, с административен адрес с. Войсил, ул. „10-та” № 21-д, 
при граници на имота: ПИ № 12019.501.840; ПИ № 12019.501.619; ПИ № 
12019.501.656; ПИ № 12019.501.842 и ПИ № 12019.501.647 за построяване на 
жилищна сграда, съгласно предвижданията на застроителния план на с. Войсил, 
Община „Марица”, област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече 
определената и одобрена пазарна 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“ намира 
решението за целесъобразно 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 151 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран 

поземлен имот № 12019.501.682 по КК на с. Войсил в полза на лица с установени 
жилищни нужди. 

ОСНОВАНИЕ:  чл. 21,  ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА , чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 
49а, ал. 1 от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена в 
размер на 21,00 /двадесет и един/ лева без ДДС за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване на 
жилищна сграда в ПИ № 12019.501.682 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Войсил, Община “Марица”- област Пловдив, въз основа на пазарна 
оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на 
Найден Юлиянов Демов ЕГН 860215*** и Соня Илиева Асенова ЕГН 921001**** 
и двамата с постоянен адрес с. Войсил, ул. „17-та” № 7 да бъде учредено следното 
ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – частна общинска 
собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с 
идентификатор № 12019.501.682 с площ 867 кв. м., с трайно предназначение на 
територия „Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Незастроен имот за 
жилищни нужди” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-83/05.12.2007 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София,  съответстващ на УПИ ХХХІV-общ., 
кв.42 по ЗРП, одобрен със Заповед № РД-09-198/06.2000 година на кмета на 
Община „Марица“ – област Пловдив,  с отреждане за нискоетажно жилищно 
застрояване, с административен адрес с. Войсил, ул. „36-та” № 14, при граници на 
имота: ПИ № 12019.501.510; ПИ № 12019.501.685; ПИ № 12019.501.844; ПИ № 
12019.501.681 и ПИ № 12019.501.509 за построяване на жилищна сграда, съгласно 
предвижданията на застроителния план на с. Войсил, Община „Марица”, област 
Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече 
определената и одобрена пазарна 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» намира 
решението за целесъобразно. 

 
  

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 152 
 

Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 
 
 

ОТНОСНО: Обявяване на сграда с идентификатор № 29235.29.78.2 с 
предназначение „Друг вид обществена сграда“ по кад. карта на с. Желязно за 
публична общинска собственост.. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл.3 и чл. 6, ал.2  от 
Закона за общинската собственост и чл. 2, ал.2  от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”.  

 
След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив обявява 
многофункционална сграда с идентификатор № 29235.29.78.2, със 
застроена площ 267 кв.м., на 1 (един) етаж, с предназначение 
„Друг вид обществена сграда“, построена в общински поземлен 
имот  29235.29.78, с площ  3596 кв.м., с трайно предназначение 
"Урбанизирана територия", НТП "Обществен селищен парк, 
градина" по кадастрална карта и кадастрални регистри на 
с.Желязно, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
90/15.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, съответстващ 
на УПИ VІІ-зеленина и КОО, им. №78, кв.5 по ЗРП, одобрен със 
заповед № РД-09-408/1995 година за публична общинска 
собственост. 

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

 
МОТИВИ: Като се вземе предвид конкретния начин на ползване и 

съобразно предназначението й за задоволяване на трайни обществени 
потребности от общинско значение, касаещи населеното място, а именно – за 
читалище и пенсионерски клуб, за новопостроената сграда с идентификатор № 
29235.29.78.2 е налице най-важния белег, който я характеризира като публична 



  

общинска собственост. Ето защо Общински съвет «Марица» намира решението 
за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 153 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 87, взето с протокол № 3 от 
25.02.2016год., касаещо отпадане на конкретната дейност, поради промяна на 
инвестиционното намерение.  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21,  ал. 1,  т. 11  и ал. 2  от ЗМСМА,  чл. 124а,  ал.1 от 
ЗУТ , във вр. с чл. 17а,  ал.1, т.3  от  ЗОЗЗ  и чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
Изменение на Решение №87,  в частта наименование на обект, да се чете: 
 

Обществено обслужващи и складови дейности 
 
Да не се чете „автосервиз, автомивка, складови и административни сгради, 

шоурум и заведение за обществено хранене, ведомствена бензиностанция“. 
Останалата част от решението остава без промяна. 
 
МОТИВИ: Поради промяна на инвестиционното намерение касаещо 

конкретната дейност, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 154 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение за изменение  на Общ устройствен план на Община 

„Марица” касаещо разширение на структурна единица 538-Смф (смесена 
многофункционална  устройствена зона) по кадастралната карта на с.Трилистник, 
Община „Марица“, област Пловдив. 
  ОСНОВАНИЕ:  чл.21,  ал.1,  т.11  и ал.2  от ЗМСМА, във връзка с  чл.134, ал.1, 
т.1 във връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ. 

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ във 
връзка с чл. 127, ал. 9  Общински съвет „Марица”: 

Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, 
касаещо  разширение на структурна единица 538-Смф (смесена 
многофункционална устройствена зона) по кадастралната карта на с.Трилистник, 
м.“Между реките“ Община „Марица“, област Пловдив, включваща поземлени 
имоти с идентификатори, както следва: 73122.1.23, 73122.1.50, 73122.1.80, 
73122.1.4, 73122.1.5, 73122.1.6 и 73122.1.7 представляващи земеделски земи, 
както и 71122.1.42 и части от 73122.1.38 и 73122.1.40 представляващи 
обслужващите ги полски пътища. 

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.  

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

МОТИВИ: Във връзка с осъществяване инвестиционно намерение,  
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно 

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

/А. Иванова/ 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 155 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
ОТНОСНО: Проект за частично изменение на ОУП за разширение 

структурна единица 229-Псп с имот с идентификатор 73242.42.80 и преминаване 
през ПИ 73242.42.688, 73242.42.665 – полски пътища и  премостване на  
73242.41.663, м.”ВИСИНАТА” по кадастралната карта на с.Труд, Община 
„Марица”, Пловдивска област;  
▪ Задание за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за поземлен имот  
73242.42.80, м.”ВИСИНАТА” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, 
Пловдивска област представляващ земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ; 

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

 
          След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

Общински съвет „Марица”: 
▪  Одобрява Проект за частично изменение на ОУП за разширение структурна 
единица 229-Псп с имот с идентификатор 73242.42.80 с площ 2114кв.м и 
преминаване през ПИ 73242.42.688, 73242.42.665 – полски пътища и  премостване 
на  73242.41.663 с обща площ 900 кв.м, м.”ВИСИНАТА” по кадастралната карта на 
с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област ;  
▪ Разрешава изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за поземлен имот  
73242.42.80, м.”ВИСИНАТА” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, 
Пловдивска област представляващ земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението, съгласно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ; 
           Проектите да се съобразят с Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица структурна единица Псп-229 (складово-производствена 
устройствена структура) с устройствени показатели Пз<60%, Кинт <1.2,  Поз>30%. 
 

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

Проектите да изследват да отразяват всички имоти със сменено 
предназначение, влезли в сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – 



  

ПРЗ, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

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

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

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

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

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

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

МОТИВИ: Във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на 
производствена, складова, търговска база и обществено-обслужващи дейности,както и 
с настъпването на съществени проемни в обществено-икономическите и устройствени 
условия,при които е бил съставен планът и създаването на мащабния икономически 
проект-„Тракия“ Икономическа зона ,Общински съвет -„Марица“ намира решението 
за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 156 
 

Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 
 
 
 

ОТНОСНО: Проект за частично изменение  на Общ устройствен план на Община 
„Марица” и разширение на структурна единица 239-Смф в местност „КОШОВЕТЕ” 
по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица“, област Пловдив;  
▪ Задание за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за имот с 
идентификатор  73242.224.64, м.”КОШОВЕТЕ” по кадастралната карта на с.Труд, 
Община „Марица”, Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска 
земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ; 

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

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

Общински съвет „Марица”: 
▪  Одобрява Проект за частично изменение на ОУП за разширение структурна единица 
239-Смф с имот с идентификатор 73242.224.64, представляващ земеделска земя, с 
площ 10073 кв.м  и обслужващия го полски път, собственост на Община „Марица“ , 
представляващ част от имот 73242.224.140 с обща площ около 1550 кв.м, 
м.”КОШОВЕТЕ” по кадастралната карта на с.Труд ,  Община „Марица”, Пловдивска 
област ;  
▪ Разрешава изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за поземлен имот  имот 
с идентификатор  73242.224.64, м.”КОШОВЕТЕ” по кадастралната карта на с.Труд, 
Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя за процедура 
по промяна предназначението, съгласно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ; 
           Проектите да се съобразят с Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица структурна единица Смф-239 (смесена многофункционална 
устройствена структура) с устройствени показатели Пз<50%, Кинт <1.0,  Поз>40%. 
 

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



  

№7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с теренните 
дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП.  

 
Проектите да изследват да отразяват всички имоти със сменено 

предназначение, влезли в сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – 
ПРЗ, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 

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

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

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

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

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

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

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

 МОТИВИ: Във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на сервиз за 
ремонт на селскостоанска техника, както и с настъпването на съществени проемни в 
обществено-икономическите и устройствени условия,при които е бил съставен планът 
и създаването на мащабния икономически проект-„Тракия“ Икономическа зона 
,Общински съвет -„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
  
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 157 
 

Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 
 

 
ОТНОСНО: Предложение за изменение  на Общ устройствен план на Община 

„Марица” касаещо разширение на структурна единица 239-Смф (смесена 
многофункционална устройствена зона) по кадастралната карта на с.Труд, 
Община „Марица“, област Пловдив. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във 

връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ. 
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

На основание чл. 21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2  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 239-Смф (смесена 
многофункционална устройствена зона) по кадастралната карта на с.Труд, 
местност „Кошовете“, Община „Марица“, област Пловдив, включваща част от 
поземлени имоти с идентификатори №№ 73242.223.113, 73242.225.148, 
73242.225.149, 73242.224.140, 73242.225.14, 73242.225.16 73242.225.73, 
73242.225.74, 73242.225.27, 73242.225.28 и 73242.225.29 с обща площ около 
14,995дка.  

Възложителя да извърши последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените 
към ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия за изменение на ОУП на 
община „Марица“.  

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

 
 
 
 
 



  

МОТИВИ: Изменението е във връзка с осъществяване на инвестиционно 
намерение, чрез промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски 
нужди по Закона за опазване на земеделските земи, както и с настъпването на 
съществени проемни в обществено-икономическите и устройствени условия,при които 
е бил съставен планът и създаването на мащабния икономически проект-„Тракия“ 
Икономическа зона ,Общински съвет -„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 158 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на 
ПУП – План за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с 
идентификатор 73242.150.292 – частна собственост и част от 73242.150.422 – 
местен път, публична общинска собственост по кадастралния план на с.Труд. 
Община „Марица”.  
  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. 1, чл. 124а, ал. 2  от ЗУТ 

 
         След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

Дава съгласие за провеждане на процедура по изменение на ПУП – ПРЗ в 
обхвата на поземлен имот с идентификатор 73242.150.292 – частна собственост и 
част от 73242.150.422 – местен път, публична общинска собственост по 
кадастралния план на с.Труд. Община „Марица”, съгласно скицата предложение.  

Допуска изготвяне проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ ІХ-
150.292-стопански дейности в кв.13 по плана на Стопански двор №2 на с.Труд, 
идентичен с поземлен имот с идентификатор 73242.150.292 – частна собственост 
и част от 73242.150.422 – местен път, публична общинска собственост по 
кадастралния план на с.Труд. Община „Марица”, съгласно приложената скица-
проект. 

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 разширение на дейността си, ивеститора желае да 
закупи част от поземлен имот с идентификатор 73242.150.422, като разшири 
урегулирания поземлен имот на запад като включи и имота и част от улица, 
съгласно скицата-предложение. Със затварянето на улицата няма да се наруши 
транспортната обезпеченост на останалите урегулирани поземлени имоти в 
бившия стопански двор. Ето защо Общински съвет «Марица» намира решението 
за целесъобразно. 
  
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 159 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение за изменение  на Общ устройствен план на Община 

„Марица” касаещо разширение на структурна единица 404-Псп (складово-
проицводствена устройствена зона) по кадастралната карта на с.Войводиново, Община 
„Марица“, област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във връзка 
с чл.127, ал.9 от ЗУТ. 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

На основание чл. 21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2  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 касаещо разширение на структурна единица 404-Псп (складово-
производствена устройствена зона) по кадастралната карта на с.Труд, Община 
„Марица“, област Пловдив включващо поземлен имот с идентификатор № 
11845.1.8, част от поземлен имот с идентификатор № 11845.1.11 по кадастралната 
карта на с.Войводиново и част от поземлен имот 29235.10.27 по кадастралната 
карта на с.Желязно. Изменение е във връзка с осъществяване на инвестиционно 
намерение, чрез промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски 
нужди по Закона за опазване на земеделските земи. 

Възложителя да извърши последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените 
към ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия за изменение на ОУП на 
община „Марица“.  

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление поставено 
на определените за това места в сградата на общината и се публикуват на 
интернет страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл. 
124б, ал. 2 от ЗУТ. 
МОТИВИ: Изменението е във връзка с провеждането на процедура по промяна 

предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по Закона за опазване 
на земеделските земи. Ето защо Общински съвет «Марица» намира решението за 
целесъобразно. 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 160 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
 

ОТНОСНО: Предложение за изменение  на Общ устройствен план на Община 
„Марица” касаещо разширение на структурна единица 192-Псп (складово-
производствена  устройствена зона) по кадастралната карта на с.Радиново, 
Община „Марица“, област Пловдив. 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във връзка с 
чл.127, ал.9 от ЗУТ. 

       След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 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 192-Псп (складово-производствена 
устройствена зона) по кадастралната карта на с.Радиново, м.“Изворчета“ Община 
„Марица“, област Пловдив, включваща поземлени имоти с идентификатори, 
както следва: 61412.10.66 представляващ земеделска земя, както части от 
61412.10.76, 61412.10.78, 61412.10.38 и 61412.10.36 представляващи 
обслужващите ги полски пътища. 

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.  

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

МОТИВИ: Във връзка с осъществяване инвестиционно намерение, както и с 
настъпването на съществени проемни в обществено-икономическите и устройствени 
условия,при които е бил съставен планът и създаването на мащабния икономически 
проект-„Тракия“ Икономическа зона ,Общински съвет -„Марица“ намира решението 
за целесъобразно. 
  
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 161 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
 

ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – План за улична регулация 
(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план 
(ПП)  в обхвата на част от поземлeн имот № 11845.59.117 в м.”Баш пара” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област с 
начин на трайно ползване земеделска земя нива за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на 
строеж: „Обществено-обслужващи дейности“. 

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

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

 
 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за ПУП – План за улична 

регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларен план (ПП), съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхвата 
на част от поземлен имот с идентификатор № 11845.59.117 в м.”Баш пара” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област с 
начин на трайно ползване земеделска земя „нива“, за процедура по промяна 
предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за изграждане на 

 
Обществено-обслужващи дейности  

план за улична регулация, парцеларен план на елементите на техническата 
инфраструктура 

Поземлен имот с идентификатор № 11845.59.117, м.”Баш пара” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 413-
Псп 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, съгласно чл. 230, ал. 
1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на 
Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и 
Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с 
теренните дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП 



  

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

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

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

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

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

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

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

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

МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
  

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

/А. Иванова/ 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е №162 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – План за улична регулация 

(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план 
(ПП)  в обхвата на част от поземлeн имот № 11845.43.90 в м.”Турланките” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област с 
начин на трайно ползване земеделска земя нива за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на 
строеж: „Жилищно застрояване“. 

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

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

 
  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

Общински съвет „Марица” дава разрешение за ПУП – План за улична 
регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларен план (ПП), съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в 
обхвата на част от поземлен имот с идентификатор № 11845.43.90 в 
м.”Турланките” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, 
Пловдивска област с начин на трайно ползване земеделска земя „нива“, за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за изграждане на 

Жилищно застрояване  
план за улична регулация, парцеларен план на елементите на техническата 

инфраструктура 
Поземлен имот с идентификатор № 11845.43.90, м.”Турланките” по 

кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 404-
Жм с нетни устройствени показатели Пз<45%, Кинт – 0,9,  Поз>45% и височина на 
застрояване до 10 м. 

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



  

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

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

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

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

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

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

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

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

МОТИВИ: Във връзка със задоволяване на възникнали жилищни нужди, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 163 
 
 

Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 
 
 
ОТНОСНО: Одобряване на ПУП - Парцеларен план на обект:  Пътна връзка за 
поземлен имот  с идентификатор 73242.225. 155-  по Кадастралната карта на 
с.Труд, местност „Кошовете”, Община „Марица”, област Пловдив”. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСА във вр. чл. 109 , чл.110, ал.1, 
т.5 от ЗУТ. и чл. 129, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ.  

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Одобрява представения ПУП - Парцеларен план, за обект: Пътна връзка 

за поземлен имот  с идентификатор 73242.225. 155-  по Кадастралната карта на 
с.Труд, местност „Кошовете”, Община „Марица”, област Пловдив”. 

 
МОТИВИ: Във връзка с проектиране и изграждане на обект: Пътна връзка 

за поземлен имот  с идентификатор 73242.225. 155-  по Кадастралната карта на 
с.Труд, местност „Кошовете”, Община „Марица”, област Пловдив”.Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 164 
 

Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване  проект за изменение на улично 
пространство затворено между о.т.86, о.т.87 и о.т.90, част от поземлен имот с 
идентификатор 03839.501.981 и 03839.501.870 по кадастралната карта на с.Бенковски, 
като се образуват два нови урегулирани поземлени имота с отреждане за АТЦ и 
Обществено-обслужващи дейности и търговия, по действащия кадастрален и 
регулационен план на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област. 

ОСНОВАНИЕ:  чл. 21, ал. 1,  т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА в съответствие с чл. 124,   
ал.5,  във връзка с чл.134,  ал.1, т.2 и чл.110, ал.1, т.2 и  чл.124а,  ал.1 от ЗУТ   

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „МАРИЦА” ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП – ПРЗ КАТО 
СЕ ОБРАЗУВАТ ДВА НОВИ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ОТРЕЖДАНЕ ЗА АТЦ И ОБЩЕСТВЕНО-
ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ТЪРГОВИЯ, КАТО ЧАСТ ОТ УЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ 
О.Т.86, О.Т.87 И О.Т.90 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА 
С.БЕНКОВСКИ, ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 03839.501.981 И 03839.501.870 
ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.БЕНКОВСКИ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНАТА СКИЦА-
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  

Проекта да се представи 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.Бенковски в М 1: 1 000. 

Обявява новообразуваните урегулирани поземлени имоти за частна общинска 
собственост. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица съгласно чл.128,ал.3 от ЗУТ. 
МОТИВИ: Тази площ е неизползваема, не се поддържа и предложението е да се 

образуват общински урегулирани поземлени имоти  с отреждане за АТЦ и общински 
пазар. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 165 
 

Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Разрешение за  изработване  проект за изменение на улично 
пространство затворено между о.т.12, о.т.13, о.т.14 и о.т.15, част от поземлен имот с 
идентификатор 39918.501.456 по кадастралната карта на с.Крислово, като се 
образува нов квартал и два урегулирани поземлени имота с отреждане за трафопост 
и ООД, по действащия кадастрален и регулационен план на с.Крислово, Община 
„Марица”, Пловдивска област. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА в съответствие с чл. 124, 
ал.5, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и чл.110, ал.1, т2 и  чл.124а, ал.1 от ЗУТ   

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване изменение на ПУП – 
ПРЗ, като се образува нов квартал, част от улично пространство затворено между 
о.т.12, о.т.13, о.т.14 и  о.т.15, представляващо ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 
39918.501.456 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.КРИСЛОВО. В НОВИЯ КВАРТАЛ ДА СЕ ОБОСОБЯТ 
два урегилирани поземлени имота с отреждане ООД и трафопост по действащия 
кадастрален и регулационен план на с.Крислово, Община „Марица”, Пловдивска 
област, Пловдивска област, съгласно приложената скица-предложение. 

Обявява новообразуваните урегулирани поземлени имоти за частна общинска 
собственост. 

Проекта да се представи 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.Рогош в М 1: 1 000. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица съгласно чл.128,ал.3 от ЗУТ. 
МОТИВИ: Тази площ е неизползваема, не се поддържа и предложението е да 

се образува общински урегулиран поземлен имот  с отреждане за обществено-
обслужващи дейности. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 166 
 

Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Разрешение за  изработване  проект за изменение на улично 
пространство затворено между о.т.52, о.т.53 и о.т.77 \част от поземлен имот с 
идентификатор 39918.501.411 по кадастралната карта на с.Крислово, като се 
образува на ъгъла на кв.23, нов урегулиран поземлен имот с отреждане ООД, по 
действащия кадастрален и регулационен план на с.Крислово, Община „Марица”, 
Пловдивска област. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1,  т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА в съответствие с чл. 
124, ал.5, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и чл.110, ал.1, т2 и  чл.124а, ал.1 от ЗУТ   

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

– ПРЗ като се образува нов урегулиран поземлен имот, част от улично пространство 
затворено между о.т.52, о.т.53 и  о.т.77 /ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 
39918.501.411 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.КРИСЛОВО/ на ъгъла на кв.23 с 
отреждане ООД по действащия кадастрален и регулационен план на с.Крислово, 
Община „Марица”, Пловдивска област, Пловдивска област, съгласно приложената 
скица-предложение.  

 Обявява новообразувани урегулиран поземлен имот за частна общинска 
собственост.  

 Проекта да се представи 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.Крислово в М 1: 1 000. 

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

МОТИВИ: Тази площ е неизползваема, не се поддържа и предложението е да 
се образува общински урегулиран поземлен имот  с отреждане за обществено-
обслужващи дейности.Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 167 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
 

ОТНОСНО: Предложение за одобряване на проект за инвестиционна 
инициатива за:  

ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД РЕ-HD Ф90 ЗА ЗАХРАНВАНЕТО НА УПИ 
5.134 (ПИ 35300.5.7) от съществуващ водопровод РЕ-HD Ф90, захранващ  ПИ 
35300.2.240 (Хладилна база).  

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА , чл.129, ал.1, т.11 и 
чл.150, ал.3 от ЗУТ, ал. 2 от ЗМСМА 

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Одобрява проект за ПУП - ПП на трасе за проектиране на Външен 

водопровод от съществуващ водопровод захранващ ПИ №35300.2.240-хладилна 
база до УПИ 5.134 (ПИ 35300.5.7), като част от комплексен проект за 
инвестиционна инициатива, изработен на основание чл.150 от ЗУТ. Втората 
съставна част – технически инвестиционен проект, ще бъде съгласуван и одобрен 
по чл.142, ал,6, т.1 от ЗУТ и издадено разрешение за строеж с дата на одобряване 
на подробния устройствен план от Общински съвет Марица. 

Решението, с което е одобрен проекта за ПУП – ПП, заедно с одобрените 
инвестиционни проекти и издаденото разрешение за строеж от главния архитект, 
могат да се оспорят в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, 
пред Административен съд Пловдив, съгласно чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ. 
 

МОТИВИ: Във връзка с възникналата инвестиционна инициатива, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.  

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 168 
 

Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за приемане на решение за упълномощаване на 
Кмета на Община „Марица“ да подпише договор и споразумителен протокол за 
предоставяне на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД за стопанисване, управление 
и експлоатация на новоизградени системи, съоръжения и пречиствателни станции за 
отпадъчни води на с.Трилистник и с.Бенковски, реализирани на база:  

 
ОСНОВАНИЕ: на основание чл.21,ал.1, т.8 и ал.2, от ЗМСМА и  чл.198п, 

ал.1 от Закона за водите. 
 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

I. Общински съвет „Марица“ да упълномощи Кмета на Община 
„Марица“ да подпише споразумителен протокол (договор) между 
Община „Марица“ и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД за 
предоставяне правото на ползване със срок на действие по Договор по 
реда на чл.198п, ал.1  от “Закона за водите” на регионалния оператор 
„Водоснабдяване и канализация“ЕООД гр.Пловдив със седалище и 
адрес на управление: гр.Пловдив, бул.“6-ти Септември“ №25, ЕИК: 
1150106701, представлявано от Спартак Лъвов Николов, в качеството 
му на Управител на обектите, собственост на Община Марица, 
реализирани по проекти съгласно т.1 и т.2 

МОТИВИ: През последните години Община „Марица“ реализира два 
важни проекта, имащи за цел да подобрят условията на живот на населението на 
Общината, чрез достъпна и качествена водоснабдителна и канализационна 
инфраструктура. Ето защо Общински съвет „Марица“намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 169 
 

Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 
 
 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Марица в общото 

събрание на „Асоциация по В и К“ – Пловдив и даване на мандат за 
начина на гласуване по отделните точки от предварително обявения 
дневен ред в писмо на Областния управител на Област Пловдив – изх 
№АВК-02-12/15г#16 от 29.03.2016 (вх.№ 06-00-45/31.03.2016г. на 
Община Марица) на представителя на Общината в общото събрание на 
Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 27.04.2016г. 

 
ОСНОВАНИЕ: На основание  чл.21,  ал.1, т.15  и  ал. 2 от ЗМСМА и чл.198е, 
ал.5 от Закона за водите 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1.Упълномощава инж. Огнян Бориславов Влахов – Гл.експерт В и К в 

Община Марица да представлява Община  Марица в общото събрание на 
Асоциация по В и К –Пловдив, свикано на 27.04.2016г., да изрази позицията на 
Община „Марица“ по предварително планиран дневен ред в писмо на Областния 
управител н а област Пловдив– изх №АВК-02-12/15г#16 от 29.03.2016  и му дава 
мандат да гласува както следва: 

 
1.1.По   т.З   от   предварителния   дневния   ред,   относно: „Приемане на 
годищния отчет за дейността на Асоциация по В и К-Пловдив за 2015год, - 

Да изслуша отчета за дейността и по-негова преценка да гласува със "ЗА", 
„ПРОТИВ" или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ". 

 
1.2.По т.4 от предварителния дневен ред, относно;“Приемане на годишния 
отчет за изпълнението на бюджета на АВиК – Пловдив за 2015г.“ 

Да подкрепи приемането на годишния отчет за изпълнението на бюджета 
на АВиК – Пловдив за 2015г. 
  

1.3.По т.5 от предварителния дневен ред, относно: “Приемане на бюджета на 
АВиК – Пловдив за 2016г.“ 

Да гласува със „ЗА“ приемането на  бюджета на АВиК – Пловдив за 2016г. 

1.4.По т.6  от предварителния дневен  ред,  относно: „Предоставяне на 
информация за новопридобити активи – В и К системи и съоръжения от 
членовете на АВиК Пловдив, които следва да бъдат предоставени на В и К 
ЕООД – Пловдив по реда и условията на чл.4.4 от Договора за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията, както и 



  

предоставянето на В и К услуги на потребителите срещу заплащане със 
съществуващия В и К оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД.  

 
Да предостави на АВиК информация за следните реализирани проекти със 
съответните изградени обекти с издадени Разрешения за ползване: 

 
1. Изпълнен Договор №16/321/00796 от 23.12.2010г. между Община 

„Марица“ и „Държавен фонд земеделие“ за финансиране на проект 
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води в с.Трилистник, общ. „Марица” с обща стойност на одобрената 
субсидия 2 780 404.00лв. и изградени следните обекти: 
 

1.1. „Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)“, находящ се  в 
поземлен имот с идентификатор 73122.16.35 по кадастралната карта на 
с.Трилистник, община „Марица“, област Пловдив; 

1.2. „Външен водопровод към ПСОВ“ /диаметър Ф90мм, обща дължина 
385м., надземен ПХ 1 бр./ 

1.3. „Канализационен колектор до ПСОВ“ /диаметър Ф1200мм, обща 
дължина 918м., ревизионни шахти РШ 7 бр./ 

1.4. „Канализация на с.Трилистник – I етап“ / Главен клон I – обща дължина 
1247м., РШ 17 бр., ДШ 53 бр., СКО 37 бр.; Клон 14 – обща дължина 
197м., РШ 3 бр., ДШ 10 бр., СКО 12 бр.; Клон 19 – обща дължина 291м., 
РШ 7 бр., ДШ 21 бр., СКО 16 бр./  
 

Същите са приети с Протокол за установяване годността на строежа от 
03.12.2015г. и издадено Разрешение за ползване №СТ-05-2249/08.12.2015г. 

 
2. Изпълнен Договор №16/321/00815 от 20.12.2010г. между Община 

„Марица“ и „Държавен фонд земеделие“ за финансиране на проект 
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води в с.Бенковски, общ. „Марица” с обща стойност на одобрената 
субсидия 4 024 848.00лв. и изградени следните обекти: 

 
2.1. „Пречиствателна станция за отпадъчни води за 1924 ЕЖ - с.Бенковски, 

Реконструкция на въздушен електропровод 20 kV в две междустълбия, 
кабелни линии 20kV от нов стълб до БКТП 20/0,420 KVA, 400kVa, БКТП 
20/0,420 KVA, кабелно електрозахранване 0,4kV на ПСОВ „Бенковски“; 

2.2. „Канализация на с.Бенковски“ с подобекти: “Битова и дъждовна 
канализация“ – I етап – главни колектори с всички съоръжения към него с 
обща дължина 2235м“ и „Външен колектор до ПСОВ с дължина 243м.“; 
Местонахождение: имот 42.28-полски път, имот 42.39 пречиствателна 
станция в землището на с.Бенковски, Община „Марица“, Област 
Пловдив; 

2.3. „Външен водопровод към ПСОВ с дължина 312м.“, с.Бенковски, 
Община „Марица“, Област Пловдив 
 



  

Същите са приети с Протокол за установяване годността на строежа от 
09.07.2015г. и издадено Разрешение за ползване №СТ-05-1058/15.07.2015г 
 
 

1.5.По т.7 от предварителния дневен ред относно: „Други“. 
 

Общински съвет упълномощава представителя на Община Марица да 
изслуша представената информация и да уведоми Общински съвет Марица. 

След участието в заседанието на Общото събрание на Асоциацията, 
присъствалия представител на Община Марица да уведоми Общински съвет 
Марица за взетите решения. 

 
МОТИВИ: Община Марица е член на Асоциацията по В и К-

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

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 170 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на Схема за временно разполагане на 
„Заслони за спирката на междуградския транспорт“ в ПИ 03839.501.988 и ПИ 
03839.501.992, по КК на с. Бенковски, Община „Марица”, в посока град Пловдив, 
във връзка с докладна вх.№10-00-269/17.03.2016г. от Иванка Пачева – Кмет на с. 
Бенковски. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал. 2 от ЗМСА ,  във връзка с чл.56 от 
ЗУТ и Наредба за РУППОТДОД на територията на Община „Марица” 

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 
1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява Схема за временно 

разполагане  на „Заслони за спирката на междуградския транспорт“ в ПИ 
03839.501.988 и ПИ 03839.501.992, по КК на с. Бенковски, Община 
„Марица”, в посока град Пловдив. 

 
Общата площ за разполагане на заслоните е 12,00 кв.м.  
 

2. Настоящото Решение да се обяви, съгласно чл.10 от Наредбата за 
РУППОТДОД на територията на Община „Марица”. 

3. Общински съвет „Марица“ възлага на Кмета на Община „Марица“ 
последващите действия по изготвяне на проект и издаване на разрешение 
за поставяне за „Заслони за спирката на междуградския транспорт“ в ПИ 
03839.501.988 и ПИ 03839.501.992, по КК на с. Бенковски. 

МОТИВИ: С цел отдаване под наем на част от общински имот и осигуряване 
на приходната част на бюджета, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 171 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на Схема за временно разполагане на 
стационарен преместваем обект: „Навес за маси за открито сервиране” към обект: 
„Павилион за обществено хранене – кафе и закуски” в УПИ XXVII – обществено-
обслужващи дейности и зеленина, от кв.13, по плана на с. Войводиново, Община 
„Марица”, във връзка с писмо изх. №10-00-199/1//07.03.2016г. от Дирекция 
„Общинска собственост“, с цел отдаване под наем на част от общински имот     

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

Наредба за РУППОТДОД на територията на Община „Марица” 
 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява Схема за временно 
разполагане на стационарен преместваем обект: „Навес за маси за открито 
сервиране” към обект: „Павилион за обществено хранене – кафе и закуски” в 
УПИ XXVII – обществено-обслужващи дейности и зеленина, съответстващ 
на ПИ 11845.502.833, от кв.13, по плана на с. Войводиново, Община 
„Марица”. 

Общата площ за разполагане на навеса е 20,00 кв.м.  
 

 2. Настоящото Решение да се обяви, съгласно чл.10 от Наредбата за 
РУППОТДОД на територията на Община „Марица”. 

 
МОТИВИ: Във връзка с осигуряване на приходната част на бюджета, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 172 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Партньорство при кандидатстване по процедура 
BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите 
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на ОП 
НОИР2014-2020. 

 
ОСНОВАНИЕ: на основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59, чл.60 и чл.61 и ал. 2 от  

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

Общински съвет „Марица” - Пловдивска област да вземе следното решение на 
основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59, чл.60 и чл.61 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) 

1. Дава съгласие Община „Марица” да кандидатства като партньор в 
проект за финансиране по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна 
интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или 
получили международна закрила“ на Оперативна програма „Наука, образование и 
интелигентен растеж” 2014-2020г.  

2. Дава съгласие да се кандидатства като партньор на Фондация 
„Виртуална помощ”, ЕИК 175882890, ОУ „Св. св. Кирил и Методий" с.Калековец 
и ОУ „Христо Смирненски" с.Строево. 

3. Одобрява споразумението за сътрудничество с партньорите по т.2. 
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими правни 

и фактически действия, свързани с кандидатстването по т.1. 
 

МОТИВИ: В община „Марица” е постъпило предложение от Фондация 
„Виртуална помощ” гр.София за кандидатстване в партньорство с община 
„Марица”,  ОУ „Св. св. Кирил и Методий" с.Калековец и ОУ „Христо 
Смирненски" с.Строево  по процедура на подбор на проекти BG05M20P001-3.002 
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или 
търсещи или получили международна закрила“ на Оперативна програма „Наука, 
образование и интелигентен растеж” 2014-2020г. Процедурата се реализира в 
рамките на Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално 



  

приобщаване", Инвестиционен приоритет 9ii „Социално-икономическа 
интеграция на маргинализирани общности, като ромите". 

 Община Марица ще участва в проекта с дейности за оказване на 
сътрудничество при координиране цялостното изпълнение на дейностите по 
проекта и постигане на поставените цели.Ето защо Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  23 
Против  3 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 173 
 

Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Кандидатстване по процедура BG05M20P001-3.002 
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или 
търсещи или получили международна закрила“ на ОП НОИР2014-2020. 

 
ОСНОВАНИЕ: на основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59, чл.60 и чл.61 и ал. 2 от  

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

1. Дава съгласие Община „Марица” да кандидатства с проект за 
финансиране по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна 
интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи 
или получили международна закрила“ на Оперативна програма 
„Наука, образование и интелигентен растеж” 2014-2020г.  

2. Дава съгласие да се кандидатства в партньорство с Сдружение 
„Асоциация Голям брат, Голяма сестра–България“, гр.Пловдив, ЕИК 160044657 и 
ОУ „Граф Николай Игнатиев“, с.Граф Игнатиево. 

3. Одобрява споразумението за сътрудничество с партньорите по т.2. 
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими 

правни и фактически действия, свързани с кандидатстването по т.1. 
МОТИВИ: Община „Марица” разработва проектно предложение за 

кандидатстване в партньорство със Сдружение „Асоциация Голям брат, Голяма 
сестра–България“, гр.Пловдив и ОУ „Граф Николай Игнатиев", с.Граф Игнатиево 
по процедура за подбор на проекти BG05M20P001-3.002 „Образователна 
интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или 
получили международна закрила“ на Оперативна програма „Наука, образование и 
интелигентен растеж” 2014-2020г. Процедурата се реализира в рамките на 
Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване", 
Инвестиционен приоритет 9ii „Социално-икономическа интеграция на 
маргинализирани общности, като ромите". 

 



  

Община Марица ще участва в проекта с дейности за организация и 
управление на проекта, информация и публичност, оказване на сътрудничество 
при цялостното изпълнение на дейностите и постигане на поставените цели. 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 174 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
 

ОТНОСНО: Приемане на План за противодействие на тероризма и защита 
при терористична дейност на територията на Община  «Марица 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА 
 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Общински съвет „Марица”, приема План за противодействие на тероризма 

и защита при терористична дейност на територията на Община  «Марица».  
 
МОТИВИ: Настоящият План е изготвен във връзка с Национален 

план за противодействие на тероризма рег.№ RB 103000-001-06/4-1/04.01.2016 г., 
приет с ПМС №1 от 05.01.2016 г. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали   
Гласували   
За   
Против   
Въздържали се  



  

 
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 № 175 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на помощи по Решение на Общински съвет 
„Марица” на деца сираци абитуриенти, без един или двама родители с постоянен 
адрес в община „Марица”. 

 
 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА 
 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

       Общински съвет „Марица” определя еднократна финансова помощ в размер 
на 300 лв /триста лева/ на деца  сираци абитуриенти през 2016 година с постоянен 
адрес в община „Марица”, без един или двама родители, по списъци 
предоставени от кметовете на кметства. 

 
МОТИВИ:Традиция е в навечерието на абитуриентските балове на деца 

сираци абитуриенти, без един или двама родители,  да се предоставят помощи. 
Ето защо Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 176 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ  

 
 

ОСНОВАНИЕ: на основание чл.21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА 
 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на 
лицата: 

  
Красимир Георгиев Терзийски от с. Войводиново ул.“Младежка“ №1 ЕГН-

9705164360,    в размер на 1000   лв.  
Антон Илиев Димитров от  с.Динк ул.“Победа“ №18 ЕГН-4902244388   в 

размер на 500лв. 
 

2. Общински съвет „Марица“ отпуска  еднократна финансова помощ под 
формата на средства за пътуване до гр. Пловдив на ученици от социално 
слаби семейства или сираци на лицата:  
 
Милко Венетов Дойчев от с. Труд, ул. „Люлякова“ № 2, ЕГН 9908204680 
Илиян Красимиров Асенов от с. Труд, ул. „Аспарух“ № 22, ЕГН9903094403 
 
МОТИВИ: Във връзка с постъпили  молби от лицата за отпускане на 

еднократна финансова помощ и предоставяне на необходимите документи, 
отговарящи на изискванията, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 
 
  
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 177 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет на Годишен план-програма за развитие на 
социалните услуги на територията на Община „Марица” 2015-2016 година 

 
ОСНОВАНИЕ: на чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и 

чл.36 „б”, ал.1 и ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и ал. 2 от ЗМСМА. 

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Приема Отчет за изпълнението на Годишен план-програма за развитие 

на социалните услуги на тариторията на Община „Марица” 2015-2016 
година. 

 
 
МОТИВИ: Във връзка с изпълнението на Годишния план за развитие на 

социалните услуги Общински съвет следва да приеме Отчет за изпълнението на 
Годишния план-програма за развитие на социалните услуги на тариторията на 
Община „Марица” 2015-2016 година.Ето защо Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 178 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
 

ОТНОСНО: Приемане  на Общинска програма за детето – община 
„Марица” за 2016г. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.3 от Правилника за прилагането на Закона за закрила на 

детето /ППЗЗД/ и чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА. 
 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Приема Общинска програма за детето – община „Марица” за 2016г., 

съгласно Приложение 1 
 
МОТИВИ: В изпълнение на Закона за закрила на детето, Националната 

стратегия за закрила на детето 2008-2018г. и Конвенция на ООН за правата на 
детето общините разработват общински програми и стратегии за детето, с които 
се уреждат правата, принципите и мерките за закрила на детето.Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
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 № 179 
 

Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 
 
 
ОТНОСНО: Уточнен бюджет на Община „Марица” към 31.03.2016 г. 
 
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.125, ал.4 от Закона за публичните 
финанси.  
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Приема уточнен бюджет на Община „Марица” към 31.03.2016 г. 
 
 
МОТИВИ: Във връзка с чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 180 
 

Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 
 
 

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

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.5 и т.6 и  чл. 26, ал.3, т.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, и чл.124, ал.2 от Закона за публичните 
финанси  

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

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

№ 
по 
ред 

§§ 
№ д-

ст Източник на финансиране, обекти, 
наименование на разхода 

Всичко   
/лева/ 

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

   Р А З Х О Д И 0  -100 000 100 000      

1 52-19 745 
Изграждане ограда - гробищен 
парк с. Войсил 28 000   28 000      

2 52-06 603 Отводняване с. Рогош -50 000   -50 000      

3 52-06 603 
Канализация за дъждовни води 
село Рогош 32 000   32 000      

4 52-06 603 
Канализация за дъждовни води  
село Маноле-I етап. 30 000   30 000      

5.1 52-06 603 Отводняване с. Бенковски  -40 000   -40 000      
5.2 10-30 606 Текущ ремонт 40 000   40 000      
6.1 10-20 619 Външни услуги -15 700   -15 700      
6.2 01-01 619 Заплати и възнагр. на персонала 15 700   15 700      

 
7 

 
52-06 

 
322 

Изграждане на съвременно 
средищно училище с 
професионална насоченост 
"Земеделие" в с.Маноле 

 
-100 000 

  
-100 000 

 

     
8 10-15 606 Материали 100 000   100 000      
9 54-00 832 Придобиване на земя 3 500   3500      
10 10-15 738 Материали -7 000  -7 000       
11 10-30 738 Текущ ремонт -71 000  -71 000       
12 45-00 738 Субсидии за  орг.  с нестоп. цел 78 000  78 000       
13 01-01 714 Заплати и възнагр. на персонала 4 000   4 000      



  

14 01-01 369 Заплати и възнагр. на персонала -4 000   -4 000      
15 97-00 998 Резерв -43 500   -43 500      

 
 2. Възлага на Кмета на общината със своя заповед да определя 
допълнително възнаграждение за постигнати резултати на Кмет на община, 
кметове на кметства и председателя на Общински съвет Марица, съгласно 
вътрешните правила за работната заплата на общински  бюджетни структури в 
Община Марица, в рамките на средствата за работна заплата. 

 
МОТИВИ: Настоящата актуализация не променя рамката на бюджета. 

Извършват се промени между разходни параграфи.  
Промените в капиталовите разходи са свързани с необходимостта от 

изграждане на ограда на гробищния парк в с. Войсил, изграждане на канализация 
за дъждовни води в с. Рогош и с. Маноле и ремонт на канавки в с. Бенковски. 

В изпълнение на Решение №73/25.02.2016г. на Общински съвет Марица ще 
закупим земя по кадастралната карта на с. Войводиново. 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 181 
Взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. 

 
 

ОТНОСНО: ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА 
ОБЩИНА „МАРИЦА”, КАСАЕЩО РАЗШИРЕНИЕ НА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА 605-ПСП (СКЛАДОВО 
ПРОИЗВОДСТВЕНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА) ВКЛЮЧВАЩО ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 
№ 87669.23.7 ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ С ПЛОЩ 38 354КВ.М., ПОЗЕМЛЕНИ 
ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ  87669.23.9  И  87669.16.36 ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ОБСЛУЖВАЩИ  
ГИ ПОЛСКИ ПЪТИЩА И ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 87669.5.5 С НАЧИН НА 
ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ, НА КОЙНО ЩЕ СЕ ИЗГРАДИ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА 
ПРЕМОСТВАНЕ С ОБЩА ПЛОЩ 44 ДКА. ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.ЯСНО ПОЛЕ, ОБЩИНА 
„МАРИЦА“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.  

РАЗРЕШЕНИЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПУП – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ (ПУР), 
ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ПРЗ) И ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН (ПП) НА 
ЧАСТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 87669.23.7 (ПРОЕКТЕН ИДЕНТИФИКАТОР 
87669.23.17 С ПЛОЩ  14,000ДКА.)  М.”ЧАРЛЪШКИ ЛИВАДИ” ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА 
С.ЯСНО ПОЛЕ, ОБЩИНА „МАРИЦА”, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЗЕМЕДЕЛСКА 
ЗЕМЯ ЗА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗОЗЗ 
И ППЗОЗЗ. 

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

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

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
  

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.11 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.134, АЛ.1, Т.1 ВЪВ ВР. С ЧЛ.136, 
АЛ.1 И 127, АЛ.6 ОТ ЗУТ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 124А, АЛ. 1 И АЛ. 5, ЧЛ. 16, АЛ. 7 ОТ 
ЗУТ И ЧЛ. 28, АЛ. 2 ОТ   ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ. 

1. Одобрява проект за изменението на Общ устройствен план на Община 
„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 605-Псп (складово 
производствена устройствена зона) по кадастралната карта на с.Ясно поле, 
Община „Марица“, област Пловдив, включваща поземлен имот с 
идентификатор № 87669.23.7 представляващ земеделска земя с площ 
38 354кв.м., поземлени имоти с идентификатори № 87669.23.9  и № 
87669.16.36, представляващи обслужващи  ги полски пътища и част от 



  

поземлен имот с идентификатор № 87669.5.5 с начин натрайно ползване 
отводнителен канал, на койно ще се изгради съоръжение за премостване с 
обща площ на разширението 44 дка. по кадастралната карта на с.Ясно поле, 
Община „Марица“, област Пловдив, по приложената ситуация за изменение на 
ОУП на община „Марица“, неразделна част от настоящата докладна. 

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

3. След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за 
изменение на ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване на 
ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) на част от поземлен имот с 
идентификатор № 87669.23.7 (проектен идентификатор 87669.23.17 с площ 
14,000дка.), м.”Чарлъшки ливади” по кадастралната карта на с.Ясно поле, 
Община „Марица”, Пловдивска област, представляващ земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужду,  съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за 
изграждане на обект: „Компостираща инсталация за разделно събрани 
зелени и/или биоразградими отпадъци“. 

Одобрява приложеното планово-техническо задание за изработване на ПУП-
ПРЗ. Разрешава изготвянето на проекти на ПУП-Парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във връзка с 
провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.   

Поземлен имот с идентификатор № 87669.23.7, м.”Чарлъшки ливади” по 
кадастралната карта на с.Ясно поле, Община „Марица”, Пловдивска област се 
намира в обхвата на структурна единица 605-Псп (складово производствена 
устройствена зона). 

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

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

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

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в 



  

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

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

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

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

Решението се обнародва в Държавен вестник.  
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

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

МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение  
Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 
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