
  

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 № 204 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 
за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на община „Марица” - област Пловдив,  в  Раздел Х Общински дълг 
(приета с Решение № 3/2014 г. на общински съвет „Марица“). 

ОСНОВАНИЕ: чл.21,  ал.2  от ЗМСМА  във връзка  с  чл.82, ал.1 от Закона 
за публичните финанси, чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл.28 от Закона за нормативните 
актове и чл.76, ал.3, чл.77 във връзка с чл.79 от Административно-
процесуалния кодекс 

 
След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

Приема Наредба за изменение  и допълнение на  Наредба за условията и 
реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община „Марица” - 
област Пловдив, в Раздел Х Общински дълг, както следва: 

  § 1.  Чл. 61  се изменя  и допълва, както следва: 

1. Ал.3 се изменя и допълва така: 
„(3) Общинският дълг се поема с решение на общински съвет и се формира 

от:“ 
2.  Ал. 3. т.3 се отменя. 
3. Ал. 3. т.5 думите „за временен недостиг на средства по бюджетите на 

общините“ се заменят с „включително безвъзмездно финансиране по чл.103, ал.3 
от закона“. 

4. Ал. 3. т.6 се отменя. 
5. Ал. 3. т.7 след думата „лизинг“ се добавя „търговски кредити“. 
 
§ 2.  Чл. 62  се изменя и допълва, както следва: 
1. В т.5.  се добавя „финансиране на“. 
2. Създава се  нова т.6. 
„ т.6 Финансиране при временни финансови разриви по бюджета на 

общината по чл. 103, ал.1 от закона за публичните финанси“. 
 
§ 3.  Чл. 63  се изменя и допълва, както следва: 



  

1. В Ал.1 т.1. след думата „възникнал“ думите „по време на изпълнението 
на бюджета“  се заменят с „при временни касови разриви по бюджета на 
общината“. 

2. В Ал.1 т.2. думите „средствата за които предстои да бъдат  осигурени от 
бюджетни приходи, помощи или влязъл в сила договор за дългосрочен дълг“ се 
заличават. 

3. В Ал.1 се създава нова т.5. 
 „ т.5 плащания по проекти финансирани със средства от Европейския 

съюз“. 
4. Ал.2 се отменя. 
5. Ал.3 се отменя. 
 
§ 4.  Чл. 64  се отменя. 
 
§ 5.  В Чл. 66  ал.2 и ал.3  цифрата „63“ се заменят с „65“.   
   
§ 6.  Чл. 67 се изменя, както следва: 
1. В ал.2, т.3 и ал.3 думите „погасителна схема“ се заменят с „намерения за 

погасяване“. 
2. В ал.3 след думата „срокове“  се добави „начини и намерения“.  
 
§ 7.  В чл. 71 се добавя ал. 3: 
„(3) В рамките на бюджетната година общината може да поема нов дълг за 

реализиране на дългосрочни договори с гарантиран резултат / ЕСКО договори/  в 
размер на 15 на сто от средногодишния размер  на отчетените капиталови разходи 
за последните четири години по общинския бюджет“.    
    

МОТИВИ: Мотиви за приемането на  Наредба за изменение и допълнение 
на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна 
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 
на бюджета на община „Марица” - област Пловдив в Раздел Х Общински дълг : 

Наредбата се  изменя и допълва в Раздел Х Общински дълг, където са 
отразени   промените в Закона за общинския дълг. Ето защо Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 205 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 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: 

 
Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема предложените 

актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 
2016 година”, както следва: 

 
1. В  раздел „III. По предложения от кметски съвети, кметове на 

населени  места и общинска администрация за започване на процедура за 
продажба  по чл.35 от ЗОС. 

 
За с. Бенковски се добавя: 
ПИ № 24.31 НТП Нива с площ 1384 кв.м. 
  
За с. Маноле се добавя: 
ПИ № 49.54 НТП Нива с площ 932 кв.м. 
 
За с. Трилистник се добавя: 
ПИ № 11.56 НТП Неизползвана нива (угар, орница) с площ 1002 кв.м. 
ПИ № 16.75 НТП Нива с площ 1600 кв.м. 
 
 

2. В  раздел „VІІІ. Свободни общински имоти  за отдаване под 
наем/аренда на имоти, общинска собственост 

Частна общинска собственост:“ 
За с. Трилистник отпада: 



  

Нов номер по кад. 
карта 

Стар номер 
по КВС 

Площ в кв.м Начин на 
трайно 

ползване 

местност 

73122.16.75   1600.03 Нива ДИНК ОРМАН 

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

  
       

 03839.24.31 1384        
 03839.39.81 2880        
 
За с. Войсил отпада: 

населено 
място 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на 
имот 
ливади  кв.м. 

Стопанисвано 
от общината 

№ на 
имот  
пасища кв.м. 

№ на 
имот 
ливади кв.м. 

 
12019.25.13 5618 

       

 
12019.25.602 2191 

       
 
За с. Скутаре отпада: 

населено 
място 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на 
имот 
ливади  кв.м. 

Стопанисвано 
от общината 

№ на 
имот  
пасища кв.м. 

№ на 
имот 
ливади кв.м. 

 
66915.18.21 6491 

       
 

За с. Труд 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. 

 
73242.20.104 939 

       
 

 
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  22 
Гласували  22 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 206 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Раздел ІІІ. „Размер и 
местоположение на мерите и пасищата на територията на Община „Марица” от 
Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за 
стопанската 2016-2017 година), приети и утвърдени с Решениe № 14, взето с 
протокол № 3 от 17.12.2015 г., изм. и доп. с Решение № 66, взето с протокол № 3 
от 25.02.2016 г.; Решение № 99, взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г.  и Решение 
№ 183, взето с протокол № 6 от 17.05.2016 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив. 

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

37и  и чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 
121 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица“ и за целите на чл.41 от Закона за подпомагане 
на земеделските производители. 

 
След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 

І. Общински съвет „Марица”-област Пловдив изменя Раздел ІІІ. „Размер и 
местоположение на мерите и пасищата на територията на Община „Марица” от 
Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за 
стопанската 2016-2017 година), приети и утвърдени с Решениe № 14, взето с 
протокол № 3 от 17.12.2015 г., изм. и доп. с Решение № 66, взето с протокол № 3 
от 25.02.2016 г.; Решение № 99, взето с протокол № 4 от 24.03.2016 г.  и Решение 
№ 183, взето с протокол № 6 от 17.05.2016 г., както следва:  

 
1. В б. А) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се 

предоставят за стопанската 2016-2017 г. за общо ползване по землища (чл. 37 
и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи), се правят 
следните изменения и допълнения: 
За с. Бенковски 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. Бенковски 
  

       

 
03839.24.31 1384 

       

 
03839.39.81 2880 

       

За с. Войсил отпада: 
 



  

населено 
място 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади  кв.м. 

Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади кв.м. 

 

12019.25.13 5618 

       

 

12019.25.602 2191 

       

 
За с. Скутаре отпада: 
 
населено 
място 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади  кв.м. 

Стопанисвано 
от общината 

№ на имот  
пасища кв.м. 

№ на имот 
ливади кв.м. 

 

66915.18.21 6491 

       

 
За с. Труд 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. 

 

73242.20.104 939 

       

 
-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 
 
           

 
МОТИВИ:  Поради предстоящи и извършени процедури по промяна 

начина на трайно ползване на общински поземлени имоти с начин на трайно 
ползване „Пасище“, 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 № 207 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
47086.49.54 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Маноле, 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 от НПУРОИ 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена 
от лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 
932,00 (деветстотин тридесет и два лева), по 1000,00 лв/дка, определена по реда 
на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 932,00 (деветстотин тридесет и два лева), по 
1000,00 лв/дка, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 47086.49.54  с площ  932 кв. м., с трайно 
предназначение на територията "Земеделска” и НТП „Нива“ в местността „Велч. 
поляна“ по кадастрална карта на с. Маноле, област Пловдив, одобрена със 
Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
при граници и съседи: ПИ № 47086.49.69 , ПИ № 47086.47.50, ПИ № 47086.49.63  
и ПИ № 47086.49.57, съответстващ на имот №049054 по КВС,  актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 1925/05.09.2012 г., за сумата 932,00 (деветстотин 
тридесет и два лева), по 1000,00 лв/дка. 

Данъчна оценка на имота е в размер на 82,20 (осемдесет и два лева и 
двадесет стотинки) лева. 

3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата 
на имота е 932,00 (деветстотин тридесет и два лева), по 1000,00 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 и такси се дължат 

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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на 



  

публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба 
съобразно действащото законодателство. 
 

МОТИВИ: 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  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 №208 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
12019.9.42 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войсил, 
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 от НПУРОИ 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4 б от Правилника за 
организацията и дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, 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” приема пазарната оценка на имота, изготвена 
от лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 
2455,00 (две хиляди четиристотин петдесет и пет) лева, по 1000 лв/дка), 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 2455,00 (две хиляди 
четиристотин петдесет и пет) лева, по 1000 лв/дка) като цена за продажба на 
недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената 
пазарна оценка. 

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 12019.9.42  с площ  2455 кв.м., с трайно 
предназначение на територията "Земеделска” и НТП "Нива" в местност „Край 
село” по кадастрална карта на с.Войсил, област Пловдив, одобрена със Заповед № 
РД-18-83/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, при граници 
и съседи: ПИ № 12019.9.289, ПИ № 12019.9.23, ПИ № 12019.9.55 и ПИ № 
12019.9.45, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2671/07.06.2016 
година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив за сумата 
2455,00 (две хиляди четиристотин петдесет и пет) лева, по 1000 лв/дка). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 252,60 лева (двеста петдесет и два 
лева и 60 ст.).  

 3. Продажбата по т. 2 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. 

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

от купувача на 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 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  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 № 209 
Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 

 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
03839.42.9 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Бенковски, 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 от НПУРОИ 
 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена 

от лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 
13498,00 (тринадесет хиляди четиристотин деветдесет и осем лева, по 1000 
лв/дка), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 13498,00 (тринадесет 
хиляди четиристотин деветдесет и осем лева, по 1000 лв/дка) като цена за 
продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 03839.42.9  с площ 13498 кв. м., с трайно 
предназначение на територията "Земеделска” и НТП „Нива“, местност „Попова 
могила“ по кадастрална карта на с. Бенковски, област Пловдив, одобрена със 
Заповед № РД-18-81/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
съответстващ на им. № 042009 по КВС на с. Бенковски, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 1914/18.07.2012 година, надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив за сумата 13498,00 (тринадесет хиляди четиристотин 
деветдесет и осем лева, по 1000 лв/дка).   

Данъчна оценка на имота е в размер на 139,70 (сто тридесет и девет лева и 
70 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 13498,00 (тринадесет хиляди четиристотин деветдесет и 
осем лева, по 1000 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 и 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 намира решението за целесъобразно. 

  
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 1 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 210 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
39918.10.8 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Крислово, 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 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 № 39918.10.8  с площ 
3239 кв. м., с трайно предназначение на територията "Земеделска” и НТП „Нива“, 
местност „с. Крислово“ по кадастрална карта на с. Крислово, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-35/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, съответстващ на им. № 010008 по КВС на с. Крислово, при граници 
и съседи: ПИ № 39918.10.57, ПИ № 39918.10.17; ПИ № 39918.10.52 и ПИ № 
39918.10.56,  актуван с Акт за частна общинска собственост № 2658/08.05.2016 г., 
надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив. 

2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена за 
продажба на поземлен имот с идентификатор № 39918.10.8  с площ 3239 кв. м., 
с трайно предназначение на територията "Земеделска” и НТП „Нива“, местност 
„с. Крислово“ по кадастрална карта на с. Крислово, област Пловдив, одобрена със 
Заповед № РД-18-35/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София в 
размер на 3239,00  лева (три хиляди двеста тридесет и девет лева, по 1000 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 май 
2016 г. е в размер на 3239,00  лева (три хиляди двеста тридесет и девет лева, по 
1000 лв/дка). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 438,70 (четиристотин тридесет и 
осем лева и седемдесет 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 3239,00  лева (три хиляди двеста тридесет и девет лева, по 
1000 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 и 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 зе целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  19 
Против  0 
Въздържали се 5 



  

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 № 211 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински поземлен имот 
№ 38950.502.175 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 във връзка с 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 18,00  /осемнадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване на жилищна 
сграда в ПИ № 38950.502.175 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 
Симеон Иванов Иванов с ЕГН 770622****, с постоянен адрес с. Костиево, ул. „30-
та” № 22 да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж 
върху поземлен имот с идентификатор № 38950.502.175 с площ 726 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 № 18-2472-
27.03.2015 г. на Началника на СГКК – Пловдив,  за който е отреден УПИ ХХІІ-
268, кв.27 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. „30-та” № 13, при граници 
на имота: ПИ № 38950.502.176, ПИ № 38950.502.177, ПИ № 38950.502.267, ПИ № 
38950.502.266, ПИ № 38950.502.174 и ПИ № 38950.502.9030 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 № 212 
Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулирани 

поземлени имоти в полза на лица с установени жилищни нужди. 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с 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 25,00  /двадесет и пет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване на жилищна 
сграда в ПИ № 66915.502.879 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Скутаре, 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 
Тинка Димитрова Радкова ЕГН 871023****, с постоянен адрес: с. Скутаре, ул. 
„Христо Смирненски” № 11 и Атанас Варадинов Радков с ЕГН 890213****, с 
настоящ адрес: с. Скутаре, ул. „Христо Смирненски” № 11 да бъде учредено 
следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – частна 
общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с 
идентификатор № 66915.502.879, с площ 1000 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. Скутаре, област 
Пловдив одобрени със заповед № РД-18-36/13.05.2008 год. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София, изменени със Заповед № 18-1784-07.03.2016 г. на 
Началника на СГКК-Пловдив, съответстващ на УПИ ХІІІ-879, кв. 39 по 
действащия регулационен план на селото, одобрен със Заповед № ИК-
392/15.05.1985 година на ОбНС- Пловдив, с отреждане за нискоетажно жилищно 
застрояване. при граници на имота: ПИ № 66915.502.1168; ПИ № 66915.502.407; 
ПИ № 66915.502.994, ПИ № 66915.502.402, ПИ № 66915.502.402 и ПИ № 
66915.502.408 за построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на 
застроителния план на с. Скутаре, 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. 
 

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 № 213 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 

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

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, 
чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т.2 от Преходните и 
заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ и Решение № 131 от 06.07.2001 г. на 
Пловдивски районен съд, ХІV граждански състав и искане с вх.рег.№ ОбС-
122/01.04.2016 г. на Началника на Общинска служба по земеделие-Марица, 
адресирано до Председателя на Общински съвет „Марица” при Община 
„Марица” – област Пловдив.  

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив   предоставя на 
наследниците на Иван Гюров Иванов, бивш жител на с. Скутаре, Община 
„Марица”–област Пловдив, земеделска земя, както следва:  

1. За землището на землището на с. Скутаре, Община „Марица” –област 
Пловдив: 

1.1. Поземлен имот №  66915.10.32 с площ от 1.419 дка, намиращ се в 
местността „Чаирите” с трайно предназначение „Земеделска територия” и начин 
на трайно ползване „Овощна градина”, при граници и съседи: ПИ № 66915.11.62; 
ПИ № 66915.10.63; ПИ № 66915.10.95; ПИ № 66915.10.58, актуван с АОС № 2455 
от 26.03.2015 год., надлежно вписан в Службата по вписванията; 

1.2. Поземлен имот №  66915.13.57 с площ от 2.291 дка, намиращ се в 
местността „Малка баш пара” с трайно предназначение „Земеделска територия” и 
начин на трайно ползване „Овощна градина”, при граници и съседи: ПИ № 
66915.13.40; ПИ № 66915.13.63; ПИ № 66915.13.38; ПИ № 66915.13.62; ПИ № 
66915.13.37, актуван с АОС № 0181-14 от 05.05.2006 год., надлежно вписан в 
Службата по вписванията; 

1.3. Поземлен имот №  66915.15.75 с площ от 3.205 дка, намиращ се в 
местността „Юрта” с трайно предназначение „Земеделска територия” и начин на 
трайно ползване „Овощна градина”, при граници и съседи: ПИ № 66915.15.96; 
ПИ № 66915.15.133; ПИ № 66915.15.132; ПИ № 66915.15.131; ПИ № 66915.15.62; 
ПИ № 66915.15.99, актуван с АОС № 2463 от 06.04.2015 год., надлежно вписан в 
Службата по вписванията, 



  

имотите с обща площ от 6.915 дка, като за остатъка от признатото право на 
собственост със Съдебно решение  № 131 от 06.07.2001 г. на Пловдивски районен 
съд, ХІV граждански състав, наследниците на Иван Гюров Иванов да бъдат 
обезщетени с поименни компенсационни бонове.  

2.Възлага на Кмета на Община „Марица” да връчи решението на 
Oбщинския съвет на наследниците на Иван Гюров Иванов по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс и служебно на Общинска служба по 
земеделие „Марица” за изпълнение на задължението й по чл. 45 ж, ал. 3, ал. 4, ал. 
5 и ал. 6 от ЗСПЗЗ. 

3. След изпълнение на процедурата по чл. 45 ж, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, 
описаните в т. 1. от настоящето решение поземлени имоти да бъдат отписани от 
актовите книги за имоти общинска собственост.Ето защо Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
МОТИВИ: С последното изменение на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) изпълнението на 
съдебни решения за признато право на собственост за предоставяне на 
земеделски земи от общинския поземлен фонд се извършва от Общинския съвет, 
който има задължението да предоставя земи от общинския поземлен фонд, 
представляваща земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 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 № 214 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 12019.25.602, публична общинска собственост по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил, Община „Марица” 
- област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-83 от 05.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК. 

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

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

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  № 12019.25.602 с обща площ от 2.191 
дка, с трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно 
ползване „Пасище“ в местността „Изток от селото“, при граници и съседи: ПИ 
№ 12019.501.812; ПИ № 12019.52.603; ПИ № 12019.25.16; ПИ № 12019.25.13;  
ПИ № 12019.25.600 и ПИ № 12019.501.849 - публична общинска собственост 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-83 от 05.12.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за общинска собственост 
№ 0289-03 от 10.11.2006 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 исканата промяна е това, че имотът е малък по 

квадратура, попада в масив от обработваема земеделска земя, представлява 
терен годен за извършване на земеделска дейност и не се ползва от населението 
на селото за паша на селскостопански животни. Ето защо общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 215 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 12019.25.13, публична общинска собственост по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-83 от 05.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК. 

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

самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 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 № 12019.25.13 с площ от 5.618 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Пасище“ в местността „Изток от селото“, при граници и съседи: ПИ № 
12019.25.12; ПИ № 12019.25.9; ПИ № 12019.25.15; ПИ № 12019.17.68; ПИ № 
12019.25.296; ПИ № 12019.25.600;  ПИ № 12019.25.602; ПИ № 12019.25.16 и 
ПИ № 12019.25.17 - публична общинска собственост по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Войсил, Община „Марица” - област Пловдив, 
одобрени със Заповед  № РД-18-83 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор 
на АГКК, актуван с акт за общинска собственост № 1336 от 01.11.2010 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 исканата промяна е това, че имотът е малък по 



  

квадратура, попада в масив от обработваема земеделска земя, представлява 
терен годен за извършване на земеделска дейност и не се ползва от населението 
на селото за паша на селскостопански животни. Ето защо, общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 №216 
Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 

 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с 
проектен идентификатор на № 11845.502.1091 с площ 10,5  кв.м., 
представляващ част от поземлен имот с идентификатор 11845.502.741 с НТП „За 
второстепенна улица“, който се придава към новообразуван УПИ XIII-502.1085, 
кв. 35 (ПИ 11845.502.1085) по регулационния план на с. Войводиново, Община 
„Марица”, Област Пловдив /съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с 
протоколно решение № 29 от 12.12.2014 г., на ЕСУТ при община „Марица”/, 
одобрен със заповед № РД-09-277 от 18.03.2016 г. на Кмета на Община „Марица“, 
влязла в сила на 22.04.2016 г. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”.  

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

І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична 
в частна общинска собственост на поземлен имот с проектен идентификатор 
№ 11845.502.1091 с площ 10,5  кв.м., представляващ част от поземлен имот с 
идентификатор 11845.502.741 с НТП „За второстепенна улица“, който се 
придава към новообразуван УПИ XIII-502.1085, кв. 35 (ПИ 11845.502.1085) по 
регулационния план на с. Войводиново, Община „Марица”, Област Пловдив 
//съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с протоколно решение № 
29 от 12.12.2014 г., на ЕСУТ при община „Марица”/, одобрен със заповед № 
РД-09-277 от 18.03.2016 г. на Кмета на Община „Марица“, влязла в сила на 
22.04.2016 г. 

І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по т. 
І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 1 
и 2 от Закона за общинската собственост.  

 
МОТИВИ: С оглед уреждане на имуществените отношения, свързани с 



  

изменението на регулационната граница между УПИ I-435, кв. 34 и улица от 
о.т. 71 до о.т. 82 по регулационния план на с. Войводиново, 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 № 217 
Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с 
проектен идентификатор на № 11845.502.1099 с площ 39,6  кв.м., 
представляващ част от поземлен имот с идентификатор 11845.502.741 с НТП 
„За второстепенна улица“, който се придава към новообразуван УПИ XVI-
502.1086, кв. 34 (ПИ 11845.502.1086) по регулационния план на с. 
Войводиново, Община „Марица”, Област Пловдив /съгласно проект за 
изменение на ПУП-ПРЗ, приет с протоколно решение № 29 от 12.12.2014 г., на 
ЕСУТ при община „Марица”/, одобрен със заповед № РД-09-277 от 18.03.2016 
г. на Кмета на Община „Марица“, влязла в сила на 22.04.2016 г. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”.  

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

І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична 
в частна общинска собственост на поземлен имот с проектен идентификатор 
№ 11845.502.1099 с площ 39,6  кв.м., представляващ част от поземлен имот с 
идентификатор 11845.502.741 с НТП „За второстепенна улица“, който се 
придава към новообразуван УПИ XVI-502.1086, кв. 34 (ПИ 11845.502.1086) по 
регулационния план на с. Войводиново, Община „Марица”, Област Пловдив 
//съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с протоколно решение № 
29 от 12.12.2014 г., на ЕСУТ при община „Марица”/, одобрен със заповед № 
РД-09-277 от 18.03.2016 г. на Кмета на Община „Марица“, влязла в сила на 
22.04.2016 г. 

І.2. Обявява на част от поземлен имот с идентификатор № 
11845.502.1086 (УПИ ХVІ-502.1086, кв.34) с площ 4  кв.м., която част е 
означена на проекта по т.55, 54, 18, 55 и която част съгласно проекта се придава 
към улица с о.т.71 – о.т.82 с, представляваща поземлен имот с идентификатор 
11845.502.741 с НТП „За второстепенна улица“, съгласно проект за изменение 
на ПУП-ПРЗ, приет с протоколно решение № 29 от 12.12.2014 г., на ЕСУТ при 
община „Марица”/, одобрен със заповед № РД-09-277 от 18.03.2016 г. на Кмета 
на Община „Марица“, влязла в сила на 22.04.2016 г. за публична общинска 



  

собственост. 
ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 

решението по т. І.1. и т.І.2 да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността на описаните поземлени имоти и отразяване на промяната по 
реда на чл. 60, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост.  

 
МОТИВИ: С оглед уреждане на имуществените отношения, свързани с 

изменението на регулационната граница между УПИ I-435, кв. 34 и улица от 
о.т. 71 до о.т. 82 по регулационния план на с. Войводиново,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 №218 
Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 

 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с 
проектен идентификатор на № 11845.502.1097  с площ 10  кв.м., 
представляващ част от поземлен имот с идентификатор 11845.502.741 с НТП 
„За второстепенна улица“, който се придава към новообразуван УПИ XVI-
502.1088, кв. 34 (ПИ 11845.502.1088) по регулационния план на с. 
Войводиново, Община „Марица”, Област Пловдив/, съгласно проект за 
изменение на ПУП-ПРЗ, приет с протоколно решение № 29 от 12.12.2014 г., на 
ЕСУТ при община „Марица”/, одобрен със заповед № РД-09-277 от 18.03.2016 
г. на Кмета на Община „Марица“, влязла в сила на 22.04.2016 г. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”.  
 

         След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

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

в частна общинска собственост на поземлен имот с проектен идентификатор 
№ 11845.502.1097  с площ 10  кв.м., представляващ част от поземлен имот с 
идентификатор 11845.502.741 с НТП „За второстепенна улица“, който се 
придава към новообразуван УПИ XVI-502.1088, кв. 34 (ПИ 11845.502.1088) по 
регулационния план на с. Войводиново, Община „Марица”, Област Пловдив 
/съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с протоколно решение № 29 
от 12.12.2014 г., на ЕСУТ при община „Марица”/, одобрен със заповед № РД-
09-277 от 18.03.2016 г. на Кмета на Община „Марица“, влязла в сила на 
22.04.2016 г. 

І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по т. 
І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 1 
и 2 от Закона за общинската собственост.  

 
 
 
 



  

МОТИВИ: С оглед уреждане на имуществените отношения, свързани с 
изменението на регулационната граница между УПИ I-435, кв. 34 и улица от о.т. 
71 до о.т. 82 по регулационния план на с. Войводиново, 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  № 219 
Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 

 
 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с 
проектен идентификатор на № 11845.502.1090 с площ 34,1  кв.м., 
представляващ част от поземлен имот с идентификатор 11845.502.741 с НТП 
„За второстепенна улица“, който се придава към новообразуван УПИ VI-
502.1049, кв. 35 (ПИ 11845.502.1049) по регулационния план на с. 
Войводиново, Община „Марица”, Област Пловдив /съгласно проект за 
изменение на ПУП-ПРЗ, приет с протоколно решение № 29 от 12.12.2014 г., на 
ЕСУТ при община „Марица”/, одобрен със заповед № РД-09-277 от 18.03.2016 
г. на Кмета на Община „Марица“, влязла в сила на 22.04.2016 г. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”.  

 
След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

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

в частна общинска собственост на поземлен имот с проектен идентификатор 
Промяна на характера на собствеността от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост на поземлен имот с проектен идентификатор 
№ 11845.502.1090 с площ 34,1  кв.м., представляващ част от поземлен имот с 
идентификатор 11845.502.741 с НТП „За второстепенна улица“, който се 
придава към новообразуван УПИ VI-502.1049, кв. 35 (ПИ 11845.502.1049) по 
регулационния план на с. Войводиново, Община „Марица”, Област Пловдив, 
/съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с протоколно решение № 29 
от 12.12.2014 г., на ЕСУТ при община „Марица”/, одобрен със заповед № РД-
09-277 от 18.03.2016 г. на Кмета на Община „Марица“, влязла в сила на 
22.04.2016 г. 

І.2. Обявява на част от поземлен имот с идентификатор № 
11845.502.1049 (УПИ VІ-502.1049, кв.35) с площ 1  кв.м., която част е означена 
на проекта по т.8, 47, 48, 8 и която част съгласно проекта се придава към улица 
с о.т.82 – о.т.71, представляваща поземлен имот с идентификатор 11845.502.741 
с НТП „За второстепенна улица“, съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, 
приет с протоколно решение № 29 от 12.12.2014 г., на ЕСУТ при община 
„Марица”/, одобрен със заповед № РД-09-277 от 18.03.2016 г. на Кмета на 



  

Община „Марица“, влязла в сила на 22.04.2016 г. за публична общинска 
собственост. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. и т.І.2 да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността на описаните поземлени имоти и отразяване на промяната по 
реда на чл. 60, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост.  

МОТИВИ: С оглед уреждане на имуществените отношения, свързани с 
изменението на регулационната граница между УПИ I-435, кв. 34 и улица от о.т. 
71 до о.т. 82 по регулационния план на с. Войводиново, 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 № 220 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с 
проектен идентификатор на № 11845.502.1092 с площ 130,4  кв.м., 
представляващ част от поземлен имот с идентификатор 11845.502.741 с НТП „За 
второстепенна улица“, който се придава към новообразуван УПИ I-502.1089, кв. 
35 (ПИ 11845.502.1089) по регулационния план на с. Войводиново, Община 
„Марица”, Област Пловдив /съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с 
протоколно решение № 29 от 12.12.2014 г., на ЕСУТ при община „Марица”/, 
одобрен със заповед № РД-09-277 от 18.03.2016 г. на Кмета на Община „Марица“, 
влязла в сила на 22.04.2016 г. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация; във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”.  

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

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

в частна общинска собственост на поземлен имот с проектен идентификатор 
№ 11845.502.1092 с площ 130,4  кв.м., представляващ част от поземлен имот с 
идентификатор 11845.502.741 с НТП „За второстепенна улица“, който се 
придава към новообразуван УПИ I-502.1089, кв. 35 (ПИ 11845.502.1089) по 
регулационния план на с. Войводиново, Община „Марица”, Област Пловдив, 
/съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с протоколно решение № 29 
от 12.12.2014 г., на ЕСУТ при община „Марица”/, одобрен със заповед № РД-
09-277 от 18.03.2016 г. на Кмета на Община „Марица“, влязла в сила на 
22.04.2016 г. 

І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по т. 
І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 1 
и 2 от Закона за общинската собственост.  

 



  

МОТИВИ:  С оглед уреждане на имуществените отношения, свързани с 
изменението на регулационната граница между УПИ I-435, кв. 34 и улица от о.т. 
71 до о.т. 82 по регулационния план на с. Войводиново, 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 №221 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с 
проектен идентификато  на № 11845.502.1098 с площ 50,1  кв.м., представляващ 
част от поземлен имот с идентификатор 11845.502.741 с НТП „За второстепенна 
улица“, който се придава към новообразуван УПИ ІІI-502.1087, кв. 34 (ПИ 
11845.502.1087) по регулационния план на с. Войводиново, Община „Марица”, 
Област Пловдив /съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с протоколно 
решение № 29 от 12.12.2014 г., на ЕСУТ при община „Марица”/, одобрен със 
заповед № РД-09-277 от 18.03.2016 г. на Кмета на Община „Марица“, влязла в 
сила на 22.04.2016 г. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”.  
 

След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

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

в частна общинска собственост на поземлен имот с проектен идентификатор 
№ 11845.502.1098 с площ 50,1  кв.м., представляващ част от поземлен имот с 
идентификатор 11845.502.741 с НТП „За второстепенна улица“, който се 
придава към новообразуван УПИ ІІI-502.1087, кв. 34 (ПИ 11845.502.1087) по 
регулационния план на с. Войводиново, Община „Марица”, Област Пловдив, 
/съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с протоколно решение № 29 
от 12.12.2014 г., на ЕСУТ при община „Марица”/, одобрен със заповед № РД-
09-277 от 18.03.2016 г. на Кмета на Община „Марица“, влязла в сила на 
22.04.2016 г. 

І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по т. 
І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 1 
и 2 от Закона за общинската собственост.  
 



  

МОТИВИ: С оглед уреждане на имуществените отношения, свързани с 
изменението на регулационната граница между УПИ I-435, кв. 34 и улица от о.т. 
71 до о.т. 82 по регулационния план на с. Войводиново,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 № 222 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 
ОТНОСНО: Приемане на решение за отдаване под наем на част от oбщински 
имот, представлявяащ терен за разполагане на преместваем обект - „Кафе 
автомат” в ПИ № 73242.501.1893, пред УПИ ХI 195, съответстващ на ПИ 
№73242.501.1547 по КККР на с. Труд, община „Марица”, област Пловдив. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 от Закона за 
общинската собственост, във вр. чл. 50 от НПУРОИ на община „Марица” и чл. 5, 
ал. 1, ал. 2 и ал. 4 и чл. 11  от НРУППОТДОДТ  на община “Марица”. 
 

След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
  

І. Общински съвет „Марица” дава съгласие да бъде проведен търг за 
отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на: 

Част от общински имот, публична общинска собственост, представлявяащ 
терен за разполагане  на преместваем обект – „Кафе автомат”, с площ за 
разполагане 0,50 кв.м., съгласно одобрена схема, приета с Решение № 14, взето с 
Протокол № 06 от 24.02.2016 г. на ЕСУТ при Община “Марица” и одобрена от 
Директора на д-я УТ на Община “Марица” на основание чл.142, ал. 6, т.1, във 
връзка с чл. 56 от ЗУТ и НРУППОТДОД.  
 Теренът представлява тротоар и е част от ПИ № 73242.501.1893, целия с 
площ от  8815 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, 
начин на трайно ползване: За второстепенна улица и административен адрес на 
имота: с. Труд, п.к. 4199, ул. “Искър” по КККР  на с. Труд, община “Марица”, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД 18-76/20.11.2007г. на 
Изпълнителния директор на АГКК – София. 

Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне 
на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска 
собственост на Община “Марица” началната тръжна месечна наемна цена е 25.00 
/двадесет и пет лева/ лева на кв.м. без ДДС или 12.50 / дванадесет лева и петдесет 
стотинки / лева без ДДС за 0, 50 кв.м. 
   Данък върху добавената стойност се начислява върху достигнатата 
окончателна месечна наемна цена.  
  II. Упълномощава Кмета на Община “Марица” - Област Пловдив да 
организира и проведе търга за отдаване под наем и сключи наемния договор, 



  

съобразно действащото законодателство.  
 
МОТИВИ: Предвид търсенето и предлагането на услугата, необходима на 

жителите на с. Труд, Общински съвет „Марица" намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 223 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне на 
поземлен имот  № 78080.133.351, публична общинска собственост по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК. 

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

самоуправление и местната администрация  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 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация; чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и 
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската 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 № 78080.133.351 по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 0,948 дка, с начин на трайно 
ползване „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение”, трайно 
предназначение на територията „Територия, заета от води и водни обекти“ в 
местността „Баткън”, при граници и съседи: ПИ № 78080.119.17; ПИ № 
78080.134.345; ПИ № 78080.119.3; ПИ № 78080.119.4; ПИ № 78080.119.18;  ПИ 
№ 78080.94.402; ПИ № 78080.133.353 и ПИ № 78080.133.352 - публична 
общинска собственост, актуван с Акт № 2632 от 14.03.2016 г., както следва:  

- проектен ПИ № 78080.133.359 с проектна площ от 0,567 дка, с начин на 
трайно ползване „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение ”, адрес на 
поземления имот с. Царацово, местност „Баткън” по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, 



  

одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК; 

- проектен ПИ № 78080.133.360 с проектна площ от 0,152 дка, с начин на 
трайно ползване „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение ”, адрес на 
поземления имот с. Царацово, местност „Баткън” по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК и  

- Проектен ПИ № 78080.133.361 с проектна площ от 0,228 дка, с начин на 
трайно ползване „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение ”, адрес на 
поземления имот с. Царацово, местност „Баткън” по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК. 

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 горепосочения имот е това, че на 
терен представлява предпазна дига, която обслужва поземлени имоти с номера 
78080.119.17; 78080.134.345; 78080.119.3; 78080.119.4; 78080.119.18; 
78080.94.402; 78080.133.353 и 78080.133.352, но има тенденция за оформянето на 
масиви 101, 119 и 133 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Царацово като индустриална зона и в по-голямата си част дигата е излишна. 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 № 224 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне на 

поземлен имот № 78080.101.350, публична общинска собственост по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  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 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация; чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и 
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската 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 № 78080.101.350 по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 0,905 дка, с начин на трайно 
ползване „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение”, трайно 
предназначение на територията „Територия, заета от води и водни обекти“ в 
местността „Баткън”, при граници и съседи: ПИ № 78080.133.1; ПИ № 
78080.134.345; ПИ № 78080.133.353; ПИ № 78080.133.3; ПИ № 78080.133.4;  
ПИ № 78080.133.5;  ПИ № 78080.94.346; ПИ № 78080.101.8 и ПИ № 
78080.101.2 - публична общинска собственост, актуван с Акт № 2636 от 
18.03.2016 г., както следва:  

- проектен ПИ № 78080.101.353 с проектна площ от 0,474 дка, с начин на 



  

трайно ползване „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение ”, адрес на 
поземления имот с. Царацово, местност „Баткън” по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК; 

- проектен ПИ № 78080.101.354 с проектна площ от 0,117 дка, с начин на 
трайно ползване „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение ”, адрес на 
поземления имот с. Царацово, местност „Баткън” по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК и  

- Проектен ПИ № 78080.101.355 с проектна площ от 0,313 дка, с начин на 
трайно ползване „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение ”, адрес на 
поземления имот с. Царацово, местност „Баткън” по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК. 

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 горепосочения имот е това, че на 

терен представлява предпазна дига, която обслужва поземлени имоти с номера 
78080.133.1; 78080.134.345; 78080.133.353; 78080.133.3; 78080.133.4; 78080.133.5; 
78080.94.346; 78080.101.8 и 78080.101.2, но има тенденция за оформянето на 
масиви 101, 119 и 133 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Царацово като индустриална зона и в по-голямата си част дигата е излишна. 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 № 225 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на идеен проект за обект: „Паметник на Христо 
Ботев“ в УПИ XVIII-обществено-обслужващи дейности и зеленина 
/съответстващ на ПИ 502.834, по кадастрална карта/, от кв.12, по плана на с. 
Войводиново, Община „Марица“, във връзка със заявление вх. №10-00-
430/09.05.2016г. от Димитър Тосев – Кмет на с. Войводиново и Решение №119, 
взето с протокол №4/24.03.2016г. на Общински съвет „Марица“ 

 
 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.19 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.62, ал.8 от ЗУТ  

 
 

След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Общински съвет „Марица” приема идеен проект за обект: „Паметник на 
Христо Ботев“ в УПИ XVIII-обществено-обслужващи дейности и зеленина 
/съответстващ на ПИ 502.834, по кадастрална карта/, от кв.12, по плана на 
с. Войводиново, Община „Марица“. 

2. Общински съвет „Марица“ възлага на Кмета на Община „Марица“ да 
извърши последващи действия по съгласуване на проектната разработка  и 
реализация на паметника. 

 
 МОТИВИ: Главната улица на с.Войводиново носи името на поета- 

революционер Христо Ботев  и уместно поставянето на негов паметник като 
историческа личност, свързана с българската история. Във връзка с това е  дадено 
съгласие с решение № 119/24.03.16г. 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 № 226 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 
 

ОТНОСНО: Разрешение изработване на проект за изменение на ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР) и ПУП – 
Парцеларен план (ПП) на поземлен имот № 11845.9.16, като разширение на УПИ 
9.46-обществено и делово обслужване, стрелбище в местността ”Полук тарла” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област 
представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 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 изработване на проект за 

изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична 
регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) на поземлен имот № 11845.9.16, 
като разширение на УПИ 9.46-обществено и делово обслужване, стрелбище в 
местността ”Полук тарла” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община 
„Марица”, Пловдивска област за изграждане на обект: 

Обществено и делово обслужване, стрелбище  
план за улична регулация, парцеларен план на елементите на техническата 

инфраструктура 
Поземлени имоти с идентификатори № 11845.9.16 и № 11845.9.46 в местност            

”Полук тарла ” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, 
Пловдивска област попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица Смф-421 (смесена многофункционална  устройствена зона) с 
нетни устройствени показатели Пз<50%, Кинт < 1,0,  Поз>40% и височина на 
застрояване до 10 м.  

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 1 
от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба 
№8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и Наредба 
№7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с теренните 
дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да изследват да 
отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и в процедура на 
изработване и одобряване на ПУП – 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 в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и 
чл. 63 от ЗУТ при спазване на следните изисквания: 

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

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

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

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

 
 МОТИВИ: Във връзка с процедура по промяна предназначението на 

земеделска земя за неземеделски нужди и разширяване на дейността,  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 № 227 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 
 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – 
План за регулация и застрояване (ПРЗ) на кв.25 и част от кв.26, по плана на с. 
Костиево, Община „Марица“, във връзка с възникнало инвестиционно намерение 
за проектиране и изграждане на обект: „Игрище“.  

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.108, ал.5, 

чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ  
 

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Общински съвет „Марица” дава съгласие за изработване на проект 
за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на кв.25 и част от 
кв.26, по плана на с. Костиево, Община „Марица“, съгласно скицата – 
предложение. 

           2.  Възлага на Кмета на Община „Марица”- област Пловдив, да 
извърши необходимите действия по разрешаване, изработване, обявяване и 
одобряване на проекта за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване 
(ПРЗ) на кв.25 и част от кв.26, по плана на с. Костиево, Община „Марица“. 
 

 МОТИВИ: Поради възникнало инвестиционно намерение за проектиране 
и изграждане на обект: „Игрище“, 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 № 228 
 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Разрешение изработване на проект за изменение на ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР) и ПУП – 
Парцеларен план (ПП) на поземлен имот № 73242.62.24, като разширение на УПИ 
062025-автосалон, автосервиз и автомивка в местността ”Герена” 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. 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” дава разрешение за изработване на проект за 

изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична 
регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) на поземлен имот № 73242.62.24, 
като разширение на УПИ 062025-автосалон, автосервиз и автомивка в местността 
”Герена” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за 
изграждане на обект: 

Автосалон, автосервиз и автомивка  
план за улична регулация, парцеларен план на елементите на техническата 

инфраструктура 
Поземлени имоти с идентификатори № 73242.62.24 и № 73242.62.25 в местност 

”Герена” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица Смф-
237 (смесена многофункционална  устройствена зона) с нетни устройствени 
показатели Пз<50%, Кинт – 1,0,  Поз>40% и височина на застрояване до 10 м.  

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 1 
от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба 
№8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и Наредба 
№7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с теренните 
дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да изследват да 
отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и в процедура на 
изработване и одобряване на ПУП – 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 в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и 
чл. 63 от ЗУТ при спазване на следните изисквания: 

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

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

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

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

 МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение,  
 Общински съвет «Марица» намира решението за целесъобразно. 
 
  
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 229 
 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Разрешение изработване на проект за ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен 
план (ПП) на поземлен имот № 73242.101.96 в местността ”Гарваница” по 
кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област представляващ 
земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията 
на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

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

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

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

изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична 
регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) на елементите на техническата 
инфраструктура на поземлен имот № 73242.101.96 в местността ”Гарваница” по 
кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за изграждане 
на обект: 

Производствено-складова и обществено обслужваща дейност  
план за улична регулация, парцеларен план на елементите на техническата 

инфраструктура 
Поземлен имот с идентификатор № 73242.101.96 в местност ”Гарваница” по 

кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област попада по 
Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 217-Смф (смесена 
многофункционална  устройствена зона) с нетни устройствени показатели Пз<50%, 
Кинт – 1,0,  Поз>40% и височина на застрояване до 10 м.  

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 1 
от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба 
№8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и Наредба 
№7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с теренните 
дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да изследват да 
отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и в процедура на 
изработване и одобряване на ПУП – 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 в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и 
чл. 63 от ЗУТ при спазване на следните изисквания: 

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

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

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

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

 МОТИВИ: Във връзка с процедура по промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди за осъществяване на инвестиционно 
намерение,  Общински съвет «Марица» намира решението за целесъобразно. 
 
  
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 230 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 
 

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП –ПРЗ и Парцеларен план на обект: Пътна 
връзка и локално платно за поземление имоти ПИ 73242.222.28, ПИ 73242.232.2 и 
ПИ73242.223.103 по Кадастралната карта на с.Труд, местност «Кошовете», 
Община Марица, Област Пловдив. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА 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 и 
локално платно за поземление имоти ПИ 73242.222.28, ПИ 73242.232.2 и 
ПИ73242.223.103 по Кадастралната карта на с.Труд, местност «Кошовете», 
Община Марица, Област Пловдив. 

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

и локално платно за поземление имоти ПИ 73242.222.28, ПИ 73242.232.2 и 
ПИ73242.223.103 по Кадастралната карта на с.Труд, местност «Кошовете», 
Община Марица, Област Пловдив, Общински съвет «Марица» намира решението 
за целесъобразно. 
 
  
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 231 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 
 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-
Парцеларен план /ПП/ за отклонения от разпределителен газопровод, извън 
урбанизираната територия на Община „Марица“, землище на с.Труд към обект: 
„Газоснабдяване на Община „Марица”, подобект: „Отклонение от разпределителни 
газопроводи извън границата на урбанизираната територия на Община „Марица“ – 
клон 1 за захранване на 73242.225.872, собственост на „ Кордеел България„ 
преминаващ през имоти по кадастралната карта на с.Труд, община „Марица”, 
Пловдивска област. 
 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА  във връзка  с чл.129, ал.1  от  
ЗУТ. 

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Одобрява ПУП-Парцеларен план, за обект: „Газоснабдяване на Община 

„Марица”, подобект: „Отклонение от разпределителни газопроводи извън границата 
на урбанизираната територия на Община „Марица“ – клон 1 за захранване на 
73242.225.872, собственост на „ Кордеел България„ преминаващ през имоти по 
кадастралната карта на с.Труд, община „Марица”, Пловдивска област. 

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

съвет „Марица” пред административен съд-гр.Пловдив в 14/четиринадесет/ дневен 
срок от обнародването му в държавен вестник. 

 
 МОТИВИ: Инвестиционното намерение е във връзка с по-доброто 

обслужване на бизнеса. Ето защо Общински съвет «Марица» намира решението 
за целесъобразно. 
 
  
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 1 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 232 
 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за изменение  на Общ устройствен план на Община 
„Марица” касаещо разширение на структурна единица 229-Псп (складово 
производствена устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на 
с.Труд, местност “Шумака“, 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, 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 от ЗУТ, във 
връзка с чл. 127, ал. 9  Общински съвет „Марица”, 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: 

Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, 
касаещо разширение на структурна единица 229-Псп (складово производствена 
устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Труд, 
местност “Шумака“, Община „Марица“, област Пловдив, включващо поземлени 
имоти с идентификатори № 73242.34.29 и част от № 73242.41.603. 

Възлага на възложителя да извърши последващи действия по изменение на 
ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи за прилагане на 
същия.  

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) и ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на 
поземлен имот с идентификатор № 73242.34.29 и 73242.41.603 в м.“Шумака“ по 
кадастралната карта на с.Труд, Община Марица, област Пловдив, представляващ 
земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за изграждане на обект: „Производствено 
складова дейност“. 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.   



  

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

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

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

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

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

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

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

Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План за 
регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 

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

 МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение, 
Общински съвет «Марица» намира решението за целесъобразно. 
 
  
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 233 
 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 

 
ОТНОСНО: Предложение за изменение  на Общ устройствен план на 

Община „Марица” касаещо изменение на структурна единица 126-Тп от 
далекоперспективна урбанизация след 2025год. в 126-Псп по кадастралната 
карта на с.Царацово, местност “Три могили“, 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, 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 от ЗУТ, във 
връзка с чл. 127, ал. 9  Общински съвет „Марица”, 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: 

Дава съгласие за изменение  на Общ устройствен план на Община 
„Марица”, касаещо изменение на структурна единица 126-Тп от 
далекоперспективна урбанизация след 2025год. в 126-Псп (складово-
производствена структурна единица) по кадастралната карта на с.Царацово, 
местност “Три могили“, Община „Марица“, област Пловдив в обхвата на 
цялата зона. 

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 № 234 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 
 
ОТНОСНО: Съгласуване на издадени скици-визи за разрешаване проучване и 
проектиране на проекти, във връзка с възникнали инвестиционни намерения за 
проектиране и изграждане на обекти: „Игрища“.  

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с процедура по  
чл.140 от ЗУТ  

 
След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Общински съвет „Марица” съгласува издадените скици-визи за 
проучване и проектиране на проекти за обект: „Игрище“ в: 

- с. Войводиново – в УПИ XXVII – обществено - обслужващи дейности и 
зеленина, от кв.13 /съответстващ на ПИ 502.833, по КК/; 

- с. Войсил – в УПИ IX – детска градина, от кв.29 /съответстващ на ПИ 
501.904, по КК/; 

- с. Граф Игнатиево – в УПИ I 501.1731 зеленина, от кв.59 /съответстващ на 
ПИ 501.1731, по КК/; 

- с. Динк – в УПИ Зеленина, от кв.20 /съответстващ  на ПИ 501.70, по КК/; 
- с. Манолско Конаре – в УПИ XIV – КОО и зеленина, от кв.18 /съответстващ 

на ПИ 502.409, по КК/; 
- с. Радиново – в УПИ VIII – училище и детска градина, от кв.18 

/съответстващ на ПИ 501.243, по КК/; 
- с. Рогош – в УПИ XXII – Културен дом и младежки дом, от кв.25 

/съответстващ на ПИ 501.185, по КК/; 
- с. Скутаре – в УПИ XV – общ. стр. и зеленина, от кв.81 /съответстващ на 

част от ПИ 502.1163, по КК/; 
- с. Трилистник – в УПИ I – училище, от кв.1 /съответстващ на ПИ 501.244, 

по КК/; 
- с. Труд – в УПИ II – парк, поликлиника, кметство, от кв.36 /съответстващ на 

ПИ 501.785, по КК/; 
- с. Царацово – в УПИ I – училище, от кв. 54 /съответстващ на ПИ 501.659, по 

КК/;  
- с. Ясно поле – в УПИ I – културен дом и зеленина, от кв.25 /съответстващ 

на ПИ 502.209, по КК/. 
           2.  Възлага на Кмета на Община „Марица”- област Пловдив, да 

извърши необходимите действия по изработване на инвестиционни проекти за 
обект: „Игрище“ в горецитираните урегулирани поземлени имоти. 

 



  

 МОТИВИ: Поради възникналите инвестиционни намерения, са издадени 
скици-визи за проучване и проектиране на проекти за обект: „Игрище“. 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 № 235 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 
 

ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране на проект за изграждане на 
спортни площадки от Министерството на младежта и спорта.  

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с кандидатстването по 
Наредба №2 от 8.05.2014г. за финансово подпомагане на строителството и 
ремонта на спортни обекти и съоръжения на Министъра на младежта и спорта 

 
 

След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Одобрява и дава съгласие за кандидатстване пред Министерството на 
младежта и спорта с проекти за изграждане на:   

1.1. Спортна площадка в ПИ с идентификатор 47086.502.157 по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Маноле, одобрени със Заповед РД-
18-37/08.05.2009г. на изпълнителния директор на АГКК с НТП „Спортно 
игрище”, идентичен с УПИ I – „Спортен комплекс” кв.77 по ЗРП на с.Маноле, 
одобрен със Заповед №РД-09-34/02.09.2004г. на Кмета на Община „Марица”, Акт 
за публична общинска собственост №1653 от 06.12.2011г. 

1.2. Спортна площадка в ПИ с идентификатор 35300.503.779 по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Калековец, одобрени със Заповед 
РД-18-13/19.02.2008г. на изпълнителния директор на АГКК с НТП „Незастроен 
имот за спортен обект”, идентичен с УПИ I – „Спорт и зеленина” кв.60 по ЗРП на 
с.Калековец, одобрен със Заповед №РД-09-31/12.01.2012г. на Кмета на Община 
„Марица”, Акт за частна общинска собственост № 1708 от 16.01.2012г. 

1.3.  Спортна площадка в ПИ с идентификатор 03839.501.316 по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Бенковски одобрени със Заповед 
РД-18-81/05.12.2007г. на изпълнителния директор на АГКК с НТП „Спортно 
игрище”, идентичен с УПИ IX – „Спорт и зеленина” кв.14 по ЗРП на с.Бенковски, 
одобрен със Заповед №РД-09-172/18.04.2004г. на Кмета на Община „Марица”, 
Акт за публична общинска собственост №1452 от 16.03.2011г. 

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

 
 МОТИВИ: Съществува възможност за кандидатстване за финансиране на 

изграждането на спортни обекти при ред и условия, уредени в Наредба №2 от 
8.05.2014г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни 



  

обекти и съоръжения, издадена от Министъра на младежта и спорта. Община 
„Марица” разполага с изготвени през 2012г. работни инвестиционни проекти. 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 № 236 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на  Общинска програма по енергийна ефективност за 
2016- 2020  година.  

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

самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 12,ал.1 и  ал.3 от 
Закона за енергийна ефективност 

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Приема Общинска програма по енергийна ефективност за 2016- 2020  

година.  
 

 МОТИВИ: Държавната политика в областта на енергийната ефективност се 
изпълнява от всички държавни и местни органи и те разработват и приемат 
програми по енергийна ефективност, съответстващи на целите, заложени в 
националните стратегически и планови документи, както и в европейските 
директиви за насърчаване на енергийната ефективност. 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 № 237 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 
 

ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчет за изпълнението на 
сметките за средства от Европейския съюз и годишния отчет за състоянието на 
общинския дълг на Община „Марица” към 31.12.2015 год. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21,  ал.1,  т.6  и  ал. 2, чл.52, ал.1  от ЗМСМА във връзка с 
чл.140, ал.1 и ал.2 и ал.5 от Закона за публичните финанси и чл.9, ал.3  от Закона 
за общински дълг   

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
На основание чл. 52, ал.1  и чл. 21, ал.1, т.6   от ЗМСМА,  чл.140, ал.1, ал.2 и 

ал.5 от Закона за публичните финанси   
1. Приема отчета за касовото изпълнение на Община „Марица” към 31.12.2015 г. 
по приходната и разходната част, съгласно Приложение №№ 1, 1.1. 
2. Приема изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и сметки за 
чужди средства на Община „Марица” към 31.12.2015 г., съгласно Приложения 
№№ 2, 2.1, №№ 3, 3.1, №№ 4, 4.1,  №№ 5, 5.1 и №№ 6, 6.1. 
3. Приема отчета за изпълнението на инвестиционната програма на Община 
„Марица” . към 31.12.2016 г., съгласно Приложение № 7. 
4. приема отчет на план-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране, 
сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 
съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 
2015 г., съгласно Приложение № 9. 

 
 МОТИВИ: Настоящото  предложение  е в изпълнение на разпоредбите на Закона 
за публичните финанси и Закона за общинския дълг. 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 № 238 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 
 

ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета -  годишен отчет за 
състоянието на общинския дълг на Община „Марица” към 31.12.2015 год. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21,  ал.1,  т.6  и  ал. 2, чл.52, ал.1  от ЗМСМА във връзка с 
чл.140, ал.1 и ал.2 и ал.5 от Закона за публичните финанси и чл.9, ал.3  от Закона 
за общински дълг.   

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
На основание чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.2, т.3 и 

ал.5 от Закона за публичните финанси и чл.9 от Закона за общинския дълг 
 Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община 

„Марица” към 31.12.2015 год., съгласно Приложение №№ 8, 8.1, 8.2 и 8.3. 
 

 МОТИВИ: Настоящото  предложение  е в изпълнение на разпоредбите на Закона 
за публичните финанси и Закона за общинския дълг. 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 № 239 
 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 

 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ  
 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 1 т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА предлагам Общински 
съвет „Марица” да вземе следното  

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Павел Запрянов Данов от с. Труд ул.“Бетовен“ №13 ЕГН-5710164500,    в 
размер на 3000   лв.   

 
 МОТИВИ: Лицето отговаря на необходимите изисквания  за отпускане на 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 240 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ  
 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 1 т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на Запрян 

Димитров Димитров   от с. Труд ул.” Петко Д.Петков ” №7А отпуска еднократна  
финансово помощ в размер на 1000 лева 

 
 МОТИВИ: Лицето е представило пълния набор от документи, съгласно 

изискванията на правилника. 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 № 241 
 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 
 

 
ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе 

за уличен водопровод, преминаващ през поземлени имоти с идентификатори 
87669.16.30, 87669.5.5, 87669.23.9 и 87669.22.42-публична общинска собственост в 
землището на с.Ясно поле, община „Марица“, област Пловдив, за водоснабдяване 
на обект: „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци“ в поземлен имот 87669.23.17, по следата на вариант 
единствен,  нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП. 

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

съответствие с чл. 129(1) от ЗУТ  и Правилника за прилагане на Закона за 
опазване на земеделските земи  

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

ОДОБРЯВА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП – Парцеларен план (ПП) 
на трасе за уличен водопровод, преминаващ през поземлени имоти с 
идентификатори 87669.16.30, 87669.5.5, 87669.23.9 и 87669.22.42-публична 
общинска собственост в землището на с.Ясно поле, община „Марица“, област 
Пловдив, за водоснабдяване на обект: „Компостираща инсталация за разделно 
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ в поземлен имот 87669.23.17, по 
следата на вариант единствен,  нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП. 

Инвеститора на обекта да сключи договор със собствениците на земята за 
времето на ползване, съгласно чл.57 от ППЗОЗЗ, а след приключване на 
строителните работи да възстанови пътищата в първоначалния им вид. 

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

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 МОТИВИ: Във връзка с осъществява инвестиционно намерение за 

изграждане на обект: „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени 
и/или биоразградими отпадъци“ при кандидатстване за получаване на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-
2020г.“,Общински съвет «Марица» намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 1 



  

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

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 242 
 
 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 
 

 
ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе за 

проектиране на ел. кабел 20 кV, преминаващ през полски пътища с идентификатори 
87669.16.36, 87669.23.9 и 87669.22.42-публична общинска собственост в землището 
на с.Ясно поле, община „Марица“, област Пловдив, за захранване на обект: 
„Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими 
отпадъци“ в поземлен имот 87669.23.17, по следата на вариант единствен,  нанесен 
върху приложения проект на ПУП-ПП. 

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

съответствие с чл. 129(1) от ЗУТ  и Правилника за прилагане на Закона за 
опазване на земеделските земи  

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

ОДОБРЯВА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП – Парцеларен план (ПП) на 
трасе за проектиране на ел. кабел 20 кV с обща дължина около 975м, преминаващ 
през полски пътища с идентификатори 87669.16.36, 87669.23.9 и 87669.22.42-
публична общинска собственост в землището на с.Ясно поле, община „Марица“, 
област Пловдив, за захранване на обект: „Компостираща инсталация за разделно 
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ в поземлен имот 87669.23.17, по 
следата на вариант единствен,  нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП и 
регистър на засегнатите от трасето имоти. 

Инвеститора на обекта да сключи договор със собствениците на земята за 
времето на ползване, съгласно чл.57 от ППЗОЗЗ, а след приключване на строителните 
работи да възстанови пътищата в първоначалния им вид. 

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

 
 
 
 



  

 
 
 МОТИВИ: Във връзка с осъществява инвестиционно намерение за 

изграждане на обект: „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени 
и/или биоразградими отпадъци“ при кандидатстване за получаване на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-
2020г.“,Общински съвет «Марица» намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 1 



  

 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 243 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на решение за учредяване безвъзмездно право на 
строеж на читалища, осъществяващи дейност на територията на Община Марица 

 
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА чл. 37, ал.5 от 

ЗОС и чл.92 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество на  община „Марица”, област Пловдив  

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА чл. 37, ал. 4, т. 4 от 
ЗОС и чл.92 и чл. 95 от , ал.1, т.3 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинското имущество на  община „Марица”, област Пловдив  
 

I. 1. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж за 10 години 
без търг и конкурс в полза на НЧ „Изгрев – 1927“ село Граф Игнатиево, 
вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с Решение 
№146 от 26.03.2010г. по фирмено дело № 4920/1997г. по описа на 
Пловдивски окръжен съд, за сграда с идентификатор № 17806.501.676.2 
– с предназначение „Сграда за култура и изкуство”, със ЗП 981 кв.м., 2 
етажа, атакувана с АПОС № 17/23.03.2001г., с оглед кандидатстване по 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 
ПРПР 2014 – 2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малко по мащаби 
инфраструктури „с цел извършване на дейности по реконструкция, 
ремонт, оборудване и обзавеждане на читалищната сграда, включително 
включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на 
прилежащите пространства. 

     2. Възлага на Кмета на община Марица да сключи договор за учредяване 
право на строеж за 10 години за сградите по т. 1 от настоящото решение.. 
     3. Дава съгласие да се изготви технически проект за „Ремонт и 
реконструкция на съществуваща сграда“ на НЧ „Изгрев – 1927“ село Граф 
Игнатиево. 
     4. Дава съгласие на  НЧ „Изгрев – 1927“ село Граф Игнатиево да 
кандидатства по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 



  

райони“ от ПРСР 2014 – 2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малко по мащаби 
инфраструктури „с цел извършване на дейности по реконструкция, ремонт, 
оборудване и обзавеждане на читалищната сграда с идентификатор № 
17806.501.676.2 – с предназначение Сграда за култура и изкуство със ЗП 981 
кв.м., 2 етажа, атакувана с Акт на ПОС № 17/23.03.2001г., включително 
дейности по вертикалната планировка на прилежащи пространства. 

 
II. 1. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж за 10 години 

без търг и конкурс в полза на НЧ „Светлина – 1929“ село Труд, вписано 
в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 233 
от 30.05.2013г. и Решение № 429 от 28.10.2013г. по фирмено дело № 
4757/1997г. по описа на Пловдивски окръжен съд, за следните обекти: 
сграда с идентификатор № 73242.501.599.1 – с предназначение „Сграда 
за култура и изкуство”,  със ЗП 185 кв.м., 1 етаж, атакувана с АПОС № 
21/20.03.2001г.; сграда с идентификатор № 73242.501.599.2– с 
предназначение „Сграда за култура и изкуство”, със ЗП 100 кв.м., 2 
етажа, атакувана с АПОС № 21/20.03.2001г.; сграда с идентификатор № 
73242.501.599.7– с предназначение „Сграда за култура и изкуство”, със 
ЗП 15 кв.м., 1 етаж, атакувана с АПОС № 21/20.03.2001г., както и право 
на строеж  за изграждане на нова сграда за читалище в непосредствена 
близост до съществувата сграда  в УПИ IX- КИНО, кв. 44 в с. Труд, 
община Марица със застроена площ от около 1 128 кв. м и разгърната 
застроена площ от около 2 790 кв.м., включително и дейности по 
вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; 

     2. Възлага на Кмета на община Марица да сключи договор за учредяване 
право на строеж за 10 години. 
     3. Дава съгласие да се изготви технически проект за „Ремонт и 
реконструкция на съществуваща сграда“ на НЧ „Светлина – 1929“ село Труд и 
работен проект за „Изграждане на нова сграда за читалище в непосредствена 
близост до съществувата сграда  в УПИ IX- КИНО, кв. 44 в с. Труд, община 
Марица” 
     4. Дава съгласие на  НЧ „Светлина – 1929“ село Труд да кандидатства по 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 
2014 – 2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малко по мащаби инфраструктури „с цел 
извършване на дейности по реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане 
на читалищните сгради: сграда с идентификатор № 73242.501.599.1 – с 
предназначение Сграда за култура и изкуство със ЗП 185 кв.м., 1 етаж, 
атакувана с Акт на ПОС № 21/20.03.2001г.; сграда с идентификатор № 
73242.501.599.2– с предназначение Сграда за култура и изкуство със ЗП 100 
кв.м., 2 етажа, атакувана с Акт на ПОС № 21/20.03.2001г.; сграда с 



  

идентификатор № 73242.501.599.7– с предназначение Сграда за култура и 
изкуство със ЗП 15 кв.м., 1 етаж, атакувана с Акт на ПОС № 21/20.03.2001г., 
„Изграждане на нова сграда за читалище в непосредствена близост до 
съществувата сграда  в УПИ IX- КИНО, кв. 44 в с. Труд, община Марица”,  
включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на 
прилежащите пространства. 

 МОТИВИ: В Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.,  
мярка 7, Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура като допустими дейности са 
посочени изрично   изграждането, реконструкцията, ремонтът, реставрацията и 
закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, 
вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на 
прилежащите пространства.Сред допустимите самостоятелни бенефициенти по 
посочената мярка изрично са посочени читалища за дейности, свързани с културния 
живот. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за целесъбразно. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е № 244 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на решение за учредяване безвъзмездно право на 
строеж на читалища, осъществяващи дейност на територията на Община Марица 

 
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА чл. 37, ал.5 от 

ЗОС и чл.92 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество на  община „Марица”, област Пловдив  

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА чл. 37, ал. 4, т. 4 от 
ЗОС и чл.92 и чл. 95 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество на  община „Марица”, област Пловдив  
 
III. 1. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж за 10 години 

без търг и конкурс в полза на НЧ „Просвета-1927“  в село Маноле, вписано 
в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с Решение №175 от 
22.04.2013г. по фирмено дело № 4755/1997г. по описа на Пловдивски 
окръжен съд, за следните обекти: сграда с идентификатор № 
47086.501.555.1 – с предназначение „Сграда за култура и изкуство”, със ЗП 
633 кв.м., бр. етажи 2, актувана с АПОС № 2575/06.01.2016г.;  сграда с 
идентификатор № 47086.501.555.3 – с предназначение „Сграда за култура 
и изкуство”, със ЗП 77 кв.м., 1 етаж, актувана с АПОС № 2575/06.01.2016г., 
с оглед кандидатстване по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 
в селските райони“ от ПРПР 2014 – 2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по 
мащаби инфраструктури „с цел извършване на дейности по реконструкция, 
ремонт, оборудване и обзавеждане на читалищната сграда, включително и 
дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите 
пространства. 
2. Възлага на Кмета на община Марица да сключи договор за учредяване 
право на строеж за 10 години за сградите по т. 1 от настоящото решение. 
3. Дава съгласие да се изготви технически проект за „Ремонт и 
реконструкция на съществуваща сграда“ на НЧ „Просвета-1927“  в село 
Маноле. 
4. Дава съгласие на  НЧ „Просвета-1927“  в село Маноле да кандидатства по 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 



  

ПРСР 2014 – 2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури „с 
цел извършване на дейности по реконструкция, ремонт, оборудване и 
обзавеждане на читалищните сгради: сграда с идентификатор № 
47086.501.555.1 – с предназначение „Сграда за култура и изкуство”, със ЗП 
633 кв.м., бр. етажи 2, актувана с АПОС № 2575/06.01.2016г.;  сграда с 
идентификатор № 47086.501.555.3 – с предназначение „Сграда за култура и 
изкуство”, със ЗП 77 кв.м., 1 етаж, актувана с АПОС № 2575/06.01.2016г., 
включително дейности по вертикалната планировка на прилежащи 
пространства. 

 
ІІ        1. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж за 10 години 
без търг и  

конкурс в полза на НЧ „Изгрев-1927“ в  село Рогош, вписано в регистъра 
на юридическите лица с нестопанска цел с Решение №169 от 18.04.2016г. по 
фирмено дело № 4916/1997г. по описа на Пловдивски окръжен съд, за 
сграда с идентификатор № 62858.501.185.1 – с предназначение „Сграда за 
култура и изкуство”, със ЗП 704 кв.м. /по скица № 15-385789-07.09.2015г./, 
със ЗП 705 кв.м. /по АПОС № 58/20.01.2003г./, бр. етажи 2, актувана с 
АПОС № 58/20.01.2003г., с оглед кандидатстване по мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРПР 2014 – 2020, 
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури „с цел 
извършване на дейности по реконструкция, ремонт, оборудване и 
обзавеждане на читалищната сграда, включително и дейности по 
вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства. 
2. Възлага на Кмета на община Марица да сключи договор за учредяване 
право на строеж за 10 години за сградите по т. 1 от настоящото решение. 
3. Дава съгласие да се изготви технически проект за „Ремонт и 
реконструкция на съществуваща сграда“ на НЧ „Изгрев-1927“ в  село 
Рогош. 
4. Дава съгласие на  НЧ „Изгрев-1927“ в  село Рогош да кандидатства по 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 
ПРСР 2014 – 2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малко по мащаби инфраструктури „с 
цел извършване на дейности по реконструкция, ремонт, оборудване и 
обзавеждане на читалищна сграда с идентификатор № 62858.501.185.1 – с 
предназначение „Сграда за култура и изкуство”, със ЗП 704 кв.м. /по скица 
№ 15-385789-07.09.2015г./, със ЗП 705 кв.м. /по АПОС № 58/20.01.2003г./, 
бр. етажи 2, актувана с АПОС № 58/20.01.2003г., включително дейности по 
вертикалната планировка на прилежащи пространства. 
 

ІІІ        1. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж за 10 години 
без търг и  

конкурс в полза на НЧ „Никола Вапцаров-1928“  в село Костиево, 
вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с Решение 



  

№154 от 15.04.2013г. по фирмено дело № 4919/1997г. по описа на 
Пловдивски окръжен съд, за сграда с идентификатор № 38950.501.220.1 – 
с предназначение „Друг вид обществена сграда”, със ЗП 488 кв.м., бр. етажи 
2, актувана с АПОС № 13/14.02.2001г., с оглед кандидатстване по мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРПР 2014 
– 2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури „с цел 
извършване на дейности по реконструкция, ремонт, оборудване и 
обзавеждане на читалищната сграда, включително и дейности по 
вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства. 
2. Възлага на Кмета на община Марица да сключи договор за учредяване 
право на строеж за 10 години за сградите по т. 1 от настоящото решение. 
3. Дава съгласие да се изготви технически проект за „Ремонт и 
реконструкция на съществуваща сграда“ на НЧ „Никола Вапцаров-1928“  в 
село Костиево. 
4. Дава съгласие НЧ „Никола Вапцаров-1928“  в село Костиево да 
кандидатства по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по 
мащаби инфраструктури „с цел извършване на дейности по реконструкция, 
ремонт, оборудване и обзавеждане на читалищна сграда с идентификатор № 
38950.501.220.1 – с предназначение „Друг вид обществена сграда”, със ЗП 
488 кв.м., бр. етажи 2, актувана с АПОС № 13/14.02.2001г., включително 
дейности по вертикалната планировка на прилежащи пространства. 

 
  МОТИВИ: В Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.,  
мярка 7, Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура като 
допустими дейности са посочени изрично   изграждането, реконструкцията, 
ремонтът, реставрацията и закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 
обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по 
вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.Сред 
допустимите самостоятелни бенефициенти по посочената мярка изрично са 
посочени читалища за дейности, свързани с културния живот. Ето защо 
Общински съвет Марица намира решението за целесъбразно. 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 1 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 245 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 

ОТНОСНО: Одобрение на споразумение за общинско сътрудничество между 
кандидата община „Марица“ и партньорите ОДЗ „Бисер“-с.Труд и Сдружение 
„Асоциация Голям брат, Голяма сестра-България“-гр.Пловдив по процедура 
BG05M2ОP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на 
деца в неравностойно положение“ на ОП НОИР2014-2020 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.23 и  ал.2, чл.59 и чл.61 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) 
 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
1. Одобрява споразумение за сътрудничество с партньорите по 

кандидатствания и одобрен проект „Заедно ръка за ръка-творим красота“ 
за финансиране по процедура BG05M2ОP001-3.001 „Подкрепа за 
предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно 
положение“ на Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж” 2014-2020г.  

2. Упълномощава Кмета на община „Марица“ да подпише споразумението 
по т.1. 
 

 МОТИВИ: 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. 

Съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната 
администрация общинското сътрудничество с други юридически лица се 
осъществява на основата на подписано споразумение, което се одобрява от 
общинския съвет. 

 Ето защо Общински съвет «Марица» намира решението за целесъобразно. 
 
  
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 

Общ брой общ. 
съветници 
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Присъствали  24 
Гласували  24 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 1 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 246 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 
 

ОТНОСНО: ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН 
НА ОБЩИНА „МАРИЦА”, КАСАЕЩО РАЗШИРЕНИЕ НА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА 239-СМФ ПО 
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН  ПЛАН /ОУП/ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА 
С.ТРУД, ОБЩИНА „МАРИЦА“  

 
ОСНОВАНИЕ: ЧЛ.21, АЛ.1, Т.11 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.134, АЛ.1, Т.1 ВЪВ ВР. С 

ЧЛ.136, АЛ.1 И 127, АЛ.6 ОТ ЗУТ 
 
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: 

1.ОДОБРЯВА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА 
„МАРИЦА”, КАСАЕЩО ИЗМЕНЕНИЕ НА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА 239-СМФ ПО ОБЩ 
УСТРОЙСТВЕН  ПЛАН /ОУП/ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА 
С.ТРУД, М.“КОШОВЕТЕ“, ОБЩИНА „МАРИЦА“ В ОБХВАТА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С 
ИДЕНТИФИКАТОРИ №№ 73242.223.113, 73242.225.148,  73242.225.66, 73242.225.16, 
73242.225.30 И 73242.225.84, ПО ПРИЛОЖЕНАТА СИТУАЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА 
ОБЩИНА „МАРИЦА“, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩАТА ДОКЛАДНА. 

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

3. След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение 
на ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване на ПУП – План за 
улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларен план (ПП) на поземлени имоти с идентификатори №№ 73242.225.16, 
73242.225.30 и 73242.225.84 м.”Кошовете” по кадастралната карта на с.Труд, 
Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за изграждане на обект: „Производствени, складови и обслужващи 
дейности“.  

Одобрява приложените планови задания за изработване на ПУП-ПРЗ.  
Разрешава изготвянето на проекти на ПУП-Парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във връзка с 
провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.   

Поземлени имоти с идентификатори №№ 73242.225.16, 73242.225.30 и 



  

73242.225.84 в м.”Кошовете” по кадастралната карта на с.Труд, Община 
„Марица”, Пловдивска област попадат по Общ устройствен план на Община 
„Марица” в структурна единица 239-Смф (смесена многофункционална 
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, след Решение на комисията по чл. 
17, ал. 1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка и трасета при спазване на следните 
изисквания: 

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

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

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

РЕШЕНИЕТО СЕ ОБНАРОДВА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.  
РЕШЕНИЕТО ДА СЕ СЪОБЩИ НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, ЧРЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ 

ПОСТАВЕНО НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ТОВА МЕСТА В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА И СЕ 
ПУБЛИКУВАТ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА И В ЕДИН МЕСТЕН ВЕСТНИК /НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 124Б, АЛ. 2 ОТ ЗУТ.  
 
 
 

 



  

 МОТИВИ: Поради възникнало инвестиционно намерение, Общински 
съвет «Марица» намира решението за целесъобразно. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е № 247 
 

Взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. 
 
 

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

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 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      

   П Р И Х О Д И 83 700         

1 61-02  
трансфери между бюджети - 
предоставени трансфери (-) + 84 700         

2 62-02  предоставени трансфери (-) - 1 000         

   Р А З Х О Д И 83 700  22 000  61 700      

1 51-00 738 

Промяна вертикалната планировка на 
обект „Многофункционална сграда в 
с. Скутаре“. 

 
 

9 000  9 000 

 

      
 
 
2 

52-06 832 

Проектиране и изграждане на заслони 
за автобусни спирки на междуградски 
транспорт-  с. Бенковски в посока гр. 
Пловдив 

 
 

4 700   

 

4 700      
 
3 10-30 311 Текущ ремонт 25 000   25 000      
4 

52-03 311 
Изграждане на автоматизирана 
поливна система 12 000   12 000      

5 10-15 738 Материали - 8 500  - 8 500       

6 45-00 738 Субсидии за  орг.  с нестоп. цел 11 500    11 500       

7 52-06 322 Проектиране на спортна зала с. Труд 10000  10 000       

8 10-20 311 Енергийно обследване 20000   20000      
 

  МОТИВИ: С настоящата актуализация се увеличава бюджета по 
приходната и разходната част и е свързана с: 

- Реализацията на проект „Обучения и заетост на младите хора“, която е 
свързана със съфинансиране от страна на общината, показано в §§ 62-02 със знак 
(-). Намаляват се средствата разчетени в §§ 61-02 със знак (-). 



  

- Необходимост от промяна във вертикалната планировка на обект 
„Многофункционална сграда в с. Скутаре“, изразяваща се в разширение на 
тротоарната площ пред централния вход на сградата. 

- Проектиране и изграждане на заслони за автобусни спирки на 
междуградски транспорт в ПИ03839.501.988 и ПИ03839.501.992 с. Бенковски в 
посока гр. Пловдив. 

- За ЦДГ с. Граф Игнатиево е необходимо изграждане на автоматизирана 
поливна система и ремонт на оградата, които не са били разчетени в проекта. 

- Субсидия на читалищата, която ще се разпредели съгласно  изискванията 
на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища. 

- Проектиране на спортна зала в двора на училището в с. Труд. 
- Необходимост от енергийно обследване на целодневни детски градини, 

във връзка с кандидатстване за финансиране по оперативни програми. 
Ето защо Общински съвет «Марица» намира решението за целесъобразно. 
 

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

/А. Иванова/ 
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	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.
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