
  

 
 

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 № 335  
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г. 

 
ОТНОСНО:Приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата 

за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други 
обслужващи дейности на територията на община „Марица“ – Пловдив 

  
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.2, от ЗМСМА във връзка с чл.56 от ЗУТ, чл.11, 

ал.3, чл.26 и чл.28 от ЗНА и чл.75, 76, 77 и 79 от АПК. 
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” приема Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и 
други обслужващи дейности на територията на Община „Марица“ – Пловдив 
/приета с Решение №45, взето с Протокол №3/04.03.2014г. на Общински съвет 
„Марица“, изменена с Решение №2, взето с протокол №1/29.01.2015 г. на ОбС 
„Марица",  изменена с Решение №64, взето с протокол №3/25.02.2016г.  на ОбС 
„Марица“,  изменена с Решение №1911/13.02.2018 г. по адм. дело № 4204/2017 г. на 
ВАС/, както следва: 

 
§1: Чл.5, ал.4 от Наредбата се отменя. 

 
§2: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за 

поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на 
територията на Община „Марица“ – Пловдив /приета с Решение №45, взето с 
Протокол №3/04.03.2014г.  на Общински съвет „Марица“, изменена с Решение №2, 
взето с протокол №1/29.01.2015 г. на ОбС „Марица“,  изменена с Решение №64, 
взето с протокол №3/25.02.2016г. на ОбС „Марица“,  изменена с Решение 
№1911/13.02.2018г. по адм. дело № 4204/2017 г. на ВАС/ е приета с Решение №335, 
взето с протокол № 10 от20.09.18г., влиза в сила на 04.10.18 г. 
 

МОТИВИ:Причината, която налага приемането на Наредбата за изменение и 
допълнение е възможността да се разработи повече от един вариант на схема за 
временно разполагане.  

Цели, които се поставят и очаквани резултати от прилагането на Наредбата за 
изменение и допълнение: Максимално удовлетворяване на изискванията на 
физически и юридически лица, желаещи да наемат терен – собственост на 
Община „Марица“, за временно разполагане на обекти за търговски и други 
обслужващи дейности. 



  

Предложената промяна в наредбата няма да доведе до необходимост от 
допълнителни финансови средства за бюджета на община „Марица“. 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията  за 
поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на 
територията на Община “Марица” не противоречи на нормативите на Република 
България и Европейското законодателство. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 336  
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО:Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”. 
  
ОСНОВАНИЕ:чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс. 
 
   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

     Общински съвет „Марица” Приема Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица”, както следва: 

§ 1.  В чл. 148, ал. 1 се отменя следния израз, а именно: „в един местен ежедневник“. 
§ 2. В чл. 149, ал. 2  се отменя следния израз, а именно: „в един национален  
ежедневник“. 
§ 3. В чл. 167, ал. 1  се отменя следния израз, а именно: „в един местен 
ежедневник“. 
§ 4. Наредбата е приета с Решение №336, взето с Протокол №10 от 20.09.18 г. на 
Общински съвет „Марица”.  
 

МОТИВИ: В Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица” са разписани реда и условията за 
провеждане на тръжна/конкурсна процедура. В разпоредбите на Глава шеста – 
Провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси, чл. 148, ал. 1, 
чл. 149, ал. 2  и чл. 167, ал. 1 следните изрази: „в един местен ежедневник“ и „в един 
национален  ежедневник“ следва да отпаднат.  

С това изменение на Наредбата се цели намаляване разходната част на 
бюджета на Общината.  

На следващо място следва да се вземе предвид, че потребностите на 
съвременното общество налагат все повече употребата на електронните услуги, 
поради което жителите на Община“Марица“, както и потребителите на услуги, 
бързо и лесно се ориентират във виртуалното пространство.  



  

  С оглед на  горното разпоредбите на чл. 148, ал. 1, чл. 149, ал. 2   и чл. 167, ал. 
1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на Община „Марица” категорично указват средствата и методите за информиране 
на заинтересованите лица, а именно чрез обява в електронната страница на 
общината, както и на видно място в сградата на общината и в сградата на 
съответната кметска администрация.  

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 № 337  
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО:Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – 
област Пловдив за 2018 година”. 

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, 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 
2018 година”, както следва: 

 
1.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. Царацово се добавя 
ПИ 501.831     НТП Незастроен имот за жил.нужди       -   851 кв.м. 
ПИ 501.1282 НТП Ниско застрояване (до 10м)  -  775 кв.м. 
 
    За с. Царацово отпада 
ПИ 501.564     НТП Незастроен имот за жил.нужди       -   621 кв.м. 
 
    За с. Ясно поле се добавя: 
ПИ 14.28   НТП Нива    - 5660 кв.м. 
ПИ 14.29   НТП Нива    - 3770 кв.м. 
 
2.В раздел  „VI. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а от ЗОС“ 
За с. Царацово се добавя:  
ПИ 501.564     НТП Незастроен имот за жил.нужди       -   621 кв.м. 
За с. Маноле се добавя: 
ПИ 22.311   НТП Индивидуално застрояване    - 500 кв. м. 
 
За с. Царацово отпада: 
ПИ 501.1282 НТП Ниско застрояване (до 10м)  -  775 кв.м. 
 



  

3.От раздел „VIII. Свободни общински имоти  за отдаване по наем/аренда на имоти, 
общинска собственост“ - Частна общинска собственост: 
     За с. Ясно поле отпада: 
ПИ 14.28   НТП Нива    - 5660 кв.м. 
ПИ 14.29   НТП Нива    - 3770 кв.м. 

 
МОТИВИ: С годишната програма Община „Марица” се стреми, както да 

покрие всички нормативни изисквания по управление на общинската собственост, 
така и да увеличи в значителна степен ефективността и прозрачността на 
управлението на своята собственост. Ето защо, Общински съвет Марица намира 
решението за целесъобразно. 

  
 
 
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 № 338 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

ОТНОСНО: Отмяна на решение № 123, взето с протокол № 6 от 20.04.2017 г. 
на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на строеж на И. М. Р. и 
Н. Е. Р. върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.501.397 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Динк. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 89, ал. 3, т. 15 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община „Марица“ 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
1.Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № № 123, взето с протокол 

№ 6 от 20.04.2017 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на 
строеж И. М. Р. и Н. Е. Р. върху общински урегулиран поземлен имот № 
21169.501.397 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Динк.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по отмяната на 
горецитираното решение, съгласно изискванията на Закона за общинската 
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 

МОТИВИ: След влизане в сила на решението по отношение на посочения 
по-горе поземлен имот № 21169.501.397 е сключен предварителен договор от 
19.05.2017 година между общината и приобретателите. Не са спазени условията по т. 
ІІ,  т. ІV и т.V от договора, като в посочения/определения 12-месечен срок няма 
одобрен инвестиционен проект за жилищна сграда, не са извършвани плащания, не е 
сключен окончателен договор за суперфиция, при което в изпълнение на т.VІ 
„Разваляне на договора“   следва да се предприемат действия по отмяна на 
горепосоченото решение.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 № 339 
 
                                                  Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  
 

ОТНОСНО: Отмяна на решение № 138, взето с протокол № 5 от 27.05.2014 г. 
на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на строеж на С. Д. Д. 
върху общински урегулиран поземлен имот № 12019.501.660 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Войсил.  
 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 89, ал. 3, т. 15 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община „Марица“ 

  
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 
1.Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № 138, взето с протокол № 

5 от 27.05.2014 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на 
строеж С. Д. Д. върху общински урегулиран поземлен имот № 12019.501.660 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по отмяната на 
горецитираното решение, съгласно изискванията на Закона за общинската 
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 

МОТИВИ: След влизане в сила на решението по отношение на посочения 
по-горе поземлен имот № 12019.501.660  е сключен предварителен договор от 
13.06.2014 година между общината и приобретателите. Не са спазени условията по т. 
ІІ,  т. ІV и т.V от договора, като в посочения/определения 12-месечен срок няма 
одобрен инвестиционен проект за жилищна сграда, не са извършвани плащания, не е 
сключен окончателен договор за суперфиция, при което в изпълнение на т.VІ 
„Разваляне на договора“ следва да се предприемат действия по отмяна на 
горепосоченото решение. 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 № 340 
Взето с протокол №10 от  20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО:Учредяване право на строеж върху общински урегулиран 

поземлен имот № 12019.501.668 по КК на с. Войсил в полза на лица с установени 
жилищни нужди. 

  ОСНОВАНИЕ:чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.60, ал.3, изр. 2 от Правилника 
за организацията и дейността на Общински съвет „Марица“, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация,  чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 49а, ал. 1 
от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 

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

размер на 21,00 /двадесет и един/ лева без ДДС за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване на 
жилищна сграда в ПИ № 12019.501.668 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Войсил, Община “Марица”- област Пловдив, въз основа на пазарна 
оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на А. Г.Т 
да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим 
имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху 
поземлен имот с идентификатор № 12019.501.668 с площ 814 кв. м., с трайно 
предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на трайно ползване 
„Незастроен имот за жилищни нужди” по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Войсил, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
83/05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София,  съответстващ на 
УПИ ХVІ-общ., кв.33 по ЗРП, одобрен със Заповед № РД-09-52/1994 година на 
кмета на Община „Марица“ – област Пловдив,  с отреждане за нискоетажно 
жилищно застрояване, с административен адрес с. Войсил, при граници на имота: 
ПИ № 12019.501.843; ПИ № 12019.501.845; ПИ № 12019.501.666; ПИ № 
12019.501.667 за построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на 
застроителния план на с. Войсил, Община „Марица”, област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече 
определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените 
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител на 
имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на 
гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на Закона за общинската 
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 



  

 
МОТИВИ: Заявителката не се легитимира като собственик на недвижими 

имоти на територията на страната и  живее в семейната къща на родителите си, 
заедно с децата си. Предвид социалното им положение е налице обоснована нужда 
от решаване на жилищния проблем на семейството. Ето защо, Общински съвет 
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 № 341 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
 ОТНОСНО: Учредяване на допълнително право на строеж за промяна по 

време на строителство на жилищна сграда върху общински урегулиран поземлен 
имот № 38950.502.935 с.Костиево. 
 
      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, чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС и чл. 
89, ал. 3 от НПУРОИ. 
 

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

размер на 280,70 (двеста и осемдесет лева и 70 ст.) по 14,00  /четиринадесет/ лева за 
1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната застроена площ на допълнително право на 
строеж с площ 20,05 кв.м. 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 А.В.М 
да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим 
имот – частна общинска собственост, съставляващо: Допълнително право на строеж 
с площ 20,05 кв.м за промяна по време на строителство на едноетажна еднофамилна 
жилищна сграда в поземлен имот № 38950.502.935 с площ 724 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,  съответстващ на УПИ І-общ., кв.28а по 
действащия регулационен план на селото, одобрен със Заповед № ИК-
1236/30.07.1986 г. за частично разширение на някои помещения в жилищната 
сграда, съгласно одобрен инвестиционен проект за промяна по време на 
строителство на жилищна сграда, одобрен с протокол № 10/03.04.2018 г. на 
Експертен съвет по устройство на територията при Община „Марица“-област 
Пловдив, като определя пазарна цена в размер на 280,70 (двеста и осемдесет лева и 
70 ст.) по 14,00  /четиринадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ РЗП. 

3. 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. 3 от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица”- област Пловдив са спазени и на кандидатът може да се учреди 
допълнително право на строеж за промяна по време на строителство на жилищна 
сграда върху общинския урегулиран поземлен имот. 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 № 342 
Взето с протокол №10 от  20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 11845.502.889, частна общинска 

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

 ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.60, ал.3, изр. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет „Марица“, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, и 
чл. 79, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество 

  
    След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на ПИ № 

11845.502.889, изготвена от лицензирани оценители на „Пловдивинвест - 21” АД,  
гр. Пловдив в  размер от 7808,00 (седем хиляди  осемстотин и осем) лева, без ДДС, 
(по 8,00 лева/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата в размер на 7808,00 (седем хиляди  осемстотин и осем) лева, без ДДС, (по 
8,00 лева/кв.м. без ДДС), като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 11845.502.889, находящ се в с. Войводиново, община „Марица”, 
област Пловдив, с площ от 976 кв.м. по кадастрална карта, одобрена със заповед № 
РД-18-99 от 12.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК – София, с трайно 
предназначение „Урбанизирана територия“ и начин на трайно ползване „Ниско 
застрояване (до 10м)“, съответстващ на УПИ ІХ-общ. от кв. 52 по действащия 
регулационен план, одобрен със заповед № РД-09-409/27.09.1995 година, актуван с  
акт за частна общинска собственост № 20 от 08.02.2001 година, при граници и  
съседи: ПИ № 11845.502.893, ПИ № 11845.502.892, ПИ № 11845.502.700 и ПИ № 
11845.502.773, на собственика на сграда с идентификатор 11845.502.889.1, с 
предназначение „Жилищна сграда-еднофамилна“ Г. М. Г., за  сумата от 7808,00 
(седем хиляди  осемстотин и осем) лева, без ДДС, (по 8,00 лева/кв.м. без ДДС).  

Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.889 е 3508,50 (три хиляди 
петстотин и осем лева и 50 ст.) лева. 

 3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху 
разходите са за сметка на купувача по т.2. 
  4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на общината 
да извърши всички правни и фактически действия по процедурата за продажбата и 
сключи договор за покупко-продажба съобразно действащото законодателство. 
 
 

 
 



  

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

съвет“Марица“  намира решението за целесъобразно. 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 343 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

  
ОТНОСНО:Откриване на процедура по продажба на сграда с идентификатор 

№ 613.46.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-76 от 20.11.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК. 

 ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската 
собственост и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица 

  
     След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена от 

лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 3808,00 
(три хиляди  осемстотин и осем) лева, без ДДС, която представлява пазарната 
оценка на сграда с идентификатор № 613.46.1, със застроена площ 68 кв.м., ведно с 
правото на строеж в имота, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
3808,00 (три хиляди  осемстотин и осем) лева, без ДДС, 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 сграда с идентификатор № 613.46.1,със застроена площ 68 
кв.м., брой етажи 1, с предназначение „Друг вид обществена сграда“, построена в 
поземлен имот № 73242.613.46,  представляващ гробищен парк, ведно с правото на 
строеж, по кадастрална карта на с. Труд, област Пловдив, одобрена със Заповед № 
РД-18-76 от 20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София,   актувана с 
Акт за частна общинска собственост  № 3207/31.07.2018  година, надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата 3808,00 (три хиляди  осемстотин и 
осем) лева, без ДДС). 

Данъчна оценка на сградата е в размер на 1244,90 (хиляда двеста четиридесет 
и четири лева и 90 ст.) лева.   

3. Продажбата на сградата 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 е 
3808,00 (три хиляди  осемстотин и осем) лева, без ДДС), в съответствие с т.1 и 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.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 за продажба на сграда с идентификатор № 613.46.1,със 
застроена площ 68 кв.м., брой етажи 1, с предназначение „Друг вид обществена 
сграда“, построена в поземлен имот № 73242.613.46,  представляващ гробищен 
парк, ведно с правото на строеж, по кадастрална карта на с. Труд, област Пловдив 
при специални условия, а именно: Купувачът се задължава да използва сградата 
единствено за извършване на ритуални дейности и церемонии в полза на жителите 
на с.Труд, както и  поддържане на гробищния парк. 

7. При сключване на договора за покупко – продажба горното да се запише 
като прекратително условие. 
 

МОТИВИ: С оглед осигуряване на приходната част на бюджета, Общински 
съвет “Марица“  намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  21 
Против  2 
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 № 344 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО: Продажба на имот № 73242.501.1230, частна общинска 

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

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

1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
  
   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
I. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена от 

лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 9990,00 
лева, без ДДС (девет хиляди деветстотин и деветдесет лева, без ДДС, по  15,00 
лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 9990,00 
лева, без ДДС (девет хиляди деветстотин и деветдесет лева, без ДДС, по  15,00 
лв/кв.м. без ДДС), като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

ІI. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 73242.501.1230, с площ по кадастрална скица 660 кв.м., трайно 
предназначение на територията „Урбанизирана”, начин на трайно ползване „Ниско 
застрояване (до 10м) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, 
Община „Марица”, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-76/20.11.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ ІІІ-1230 от 
кв.86 по действащия регулационен план на с.Труд, одобрен със заповед № ИК-
1238/07.1986 г., при граници и  съседи: ПИ № 73242.501.1229, ПИ № 
73242.501.1915, ПИ № 73242.501.1327, ПИ № 73242.44.3 и ПИ № 73242.44.54, 
актуван с акт за частна общинска собственост № 0080-17/08.02.2006 година  на 
Д.С.Т, собственик на двуетажна жилищна сграда с идентификатор № 
73242.501.1230.1, със застроена площ 98 кв.м. за сумата 9990,00 лева, без ДДС 
(девет хиляди деветстотин и деветдесет лева, без ДДС, по  15,00 лв/кв.м. без ДДС).   

Данъчната оценка на поземлен имот № 73242.501.1230 2732,60 лева (две 
хиляди седемстотин тридесет и два лева и 60 ст.). 

  ІII. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху 
разходите са за сметка на купувача. 
  ІV. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на 
общината да извърши всички правни и фактически действия по процедурата за 
продажбата и сключи договор за покупко-продажба съобразно действащото 
законодателство. 

 
 



  

 
 
МОТИВИ: С цел осигуряване приходната част на бюджета, Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 345 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО:Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

21169.9.54 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, 
Община “Марица”- област Пловдив. 

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

  
   След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена от 

лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 6190,00 
лева, без ДДС (шест хиляди сто и деветдесет лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без 
ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 6190,00 лева, без ДДС 
(шест хиляди сто и деветдесет лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС 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 с идентификатор № 21169.9.54  с площ  619 кв. м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване 
(до 10м)" по кадастрална карта на с. Динк, област Пловдив, одобрена със Заповед № 
РД-18-16/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ 
на УПИ І-9.54, жил. строит. от кв.51 по регулационния план, съгласно одобрен 
ПУП-ПРЗ със Заповед № РД-09-1219/18.09.2015 г., при граници и съседи: ПИ № 
21169.9.73; ПИ № 21169.9.89 и ПИ № 21169.9.55, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 2746/15.11.2016 г., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив за сумата 6190,00 лева, без ДДС (шест хиляди сто и деветдесет лева, без 
ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС. 

Данъчна оценка на имота е в размер на 1225,60 (хиляда двеста двадесет и пет 
лева и 60 ст.) лева.  

 3. Продажбата на поземления имот 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, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 6190,00 лева, без ДДС (шест хиляди сто и деветдесет лева, 
без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС, в съответствие с т.1.  

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.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: С цел осигуряване приходната част на бюджета, Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  19 
Против  0 
Въздържали се 4 



  

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 № 346  
Взето с протокол №10 от  20.09.2018 г.  

 
        ОТНОСНО:Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 
№21169.9.83– частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, 
Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 
   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 4930,00 
лева, без ДДС (четири хиляди деветстотин и тридесет лева, без ДДС, по 10,00 
лв/кв.м. без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 4930,00 лева, 
без ДДС (четири хиляди деветстотин и тридесет лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без 
ДДС 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 с идентификатор № 21169.9.83  с площ  493 кв. м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване 
(до 10м)" по кадастрална карта на с. Динк, област Пловдив, одобрена със Заповед № 
РД-18-16/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ 
на УПИ Х-9.83, жил. строит. от кв.52 по регулационния план, съгласно одобрен 
ПУП-ПРЗ със Заповед № РД-09-1219/18.09.2015 г., при граници и съседи: ПИ № 
21169.9.82; ПИ № 21169.9.81; ПИ № 21169.9.80; ПИ № 21169.9.79; ПИ № 21169.9.89 
и ПИ № 21169.9.84, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
2794/17.01.2017 г., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив за 
сумата 4930,00 лева, без ДДС (четири хиляди деветстотин и тридесет лева, без ДДС, 
по 10,00 лв/кв.м. без ДДС. 

Данъчна оценка на имота е в размер на 976,10 (деветстотин седемдесет и шест 
лева и 10 ст.) лева.  

3. Продажбата на поземления имот 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, като началната тръжна цена за продажбата на 
имота е 4930,00 лева, без ДДС (четири хиляди деветстотин и тридесет лева, без 
ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС, в съответствие с т.1.  

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.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: С цел осигуряване приходната част на бюджета, Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  19 
Против  0 
Въздържали се 4 



  

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 № 347 
Взето с протокол №10 от  20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

21169.9.84 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, 
Община “Марица”- област Пловдив. 

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

      След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена от 
лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 4880,00 
лева, без ДДС (четири хиляди осемстотин и осемдесет лева, без ДДС, по 10,00 
лв/кв.м. без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 4880,00 лева, 
без ДДС (четири хиляди осемстотин и осемдесет лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. 
без ДДС 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 с идентификатор № 21169.9.84  с площ  488 кв. м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване 
(до 10м)" по кадастрална карта на с. Динк, област Пловдив, одобрена със Заповед № 
РД-18-16/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ 
на УПИ ХІ-9.84, жил. строит. от кв.52 по регулационния план, съгласно одобрен 
ПУП-ПРЗ със Заповед № РД-09-1219/18.09.2015 г., при граници и съседи: ПИ № 
21169.9.83; ПИ № 21169.9.80; ПИ № 21169.9.79; ПИ № 21169.9.78; ПИ № 21169.9.89 
и ПИ № 21169.9.85, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
2795/17.01.2017 г., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив за 
сумата 4880,00 лева, без ДДС (четири хиляди осемстотин и осемдесет лева, без 
ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС. 

Данъчна оценка на имота е в размер на 966,20 (деветстотин шестдесет и шест 
лева и 20 ст.) лева.  

 3. Продажбата на поземления имот 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, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 4880,00 лева, без ДДС (четири хиляди осемстотин и 
осемдесет лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС, в съответствие с т.1.  

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.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: С цел осигуряване приходната част на бюджета, Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  19 
Против  0 
Въздържали се 4 



  

 
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 № 348 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

21169.9.85 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, 
Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 
   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена от 

лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 4840,00 
лева, без ДДС (четири хиляди осемстотин и четиридесет лева, без ДДС, по 10,00 
лв/кв.м. без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 4840,00 лева, 
без ДДС (четири хиляди осемстотин и четиридесет лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. 
без ДДС 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 с идентификатор № 21169.9.85  с площ  484 кв. м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване 
(до 10м)" по кадастрална карта на с. Динк, област Пловдив, одобрена със Заповед № 
РД-18-16/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ 
на УПИ ХІІ-9.85, жил. строит. от кв.52 по регулационния план, съгласно одобрен 
ПУП-ПРЗ със Заповед № РД-09-1219/18.09.2015 г., при граници и съседи: ПИ № 
21169.9.84; ПИ № 21169.9.79; ПИ № 21169.9.78; ПИ № 21169.9.77; ПИ № 21169.9.89 
и ПИ № 21169.9.86, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
2796/17.01.2017 г., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив за 
сумата 4840,00 лева, без ДДС (четири хиляди осемстотин и четиридесет лева, без 
ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС. 

Данъчна оценка на имота е в размер на 958,30 (деветстотин петдесет и осем 
лева и 30 ст.) лева.  

3. Продажбата на поземления имот 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, като началната тръжна цена за продажбата на 
имота е 4840,00 лева, без ДДС (четири хиляди осемстотин и четиридесет лева, без 
ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС, в съответствие с т.1.  

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.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: С цел осигуряване приходната част на бюджета, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  19 
Против  0 
Въздържали се 4 



  

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 № 349 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

21169.9.86 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, 
Община “Марица”- област Пловдив. 

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

  
   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена от 

лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 4790,00 
лева, без ДДС (четири хиляди седемстотин и деветдесет лева, без ДДС, по 10,00 
лв/кв.м. без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 4790,00 лева, 
без ДДС (четири хиляди седемстотин и деветдесет лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. 
без ДДС 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 с идентификатор № 21169.9.86  с площ  479 кв. м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване 
(до 10м)" по кадастрална карта на с. Динк, област Пловдив, одобрена със Заповед № 
РД-18-16/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ 
на УПИ ХІІІ-9.86, жил. строит. от кв.52 по регулационния план, съгласно одобрен 
ПУП-ПРЗ със Заповед № РД-09-1219/18.09.2015 г., при граници и съседи: ПИ № 
21169.9.85; ПИ № 21169.9.78; ПИ № 21169.9.77; ПИ № 21169.9.76; ПИ № 21169.9.89 
и ПИ № 21169.9.87, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
2797/17.01.2017 г., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив за 
сумата 4790,00 лева, без ДДС (четири хиляди седемстотин и деветдесет лева, без 
ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС. 

Данъчна оценка на имота е в размер на 948,40 (деветстотин четиридесет и 
осем лева и 40 ст.) лева.  

3. Продажбата на поземления имот 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, като началната тръжна цена за продажбата на 
имота е 4790,00 лева, без ДДС (четири хиляди седемстотин и деветдесет лева, без 
ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС, в съответствие с т.1.  

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.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: С цел осигуряване приходната част на бюджета, Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
  
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  19 
Против  0 
Въздържали се 4 



  

 
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 № 350  
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО:Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

21169.9.87 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, 
Община “Марица”- област Пловдив. 

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

  
   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена от 

лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 4750,00 
лева, без ДДС (четири хиляди седемстотин и петдесет лева, без ДДС, по 10,00 
лв/кв.м. без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 4750,00 лева, 
без ДДС (четири хиляди седемстотин и петдесет лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без 
ДДС 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 с идентификатор № 21169.9.87  с площ  475 кв. м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване 
(до 10м)" по кадастрална карта на с. Динк, област Пловдив, одобрена със Заповед № 
РД-18-16/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ 
на УПИ ХІV-9.87, жил. строит. от кв.52 по регулационния план, съгласно одобрен 
ПУП-ПРЗ със Заповед № РД-09-1219/18.09.2015 г., при граници и съседи: ПИ № 
21169.9.86; ПИ № 21169.9.77; ПИ № 21169.9.76; ПИ № 21169.9.89; ПИ № 21169.9.75 
и ПИ № 21169.9.88, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
2798/17.01.2017 г., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив за 
сумата 4750,00 лева, без ДДС (четири хиляди седемстотин и петдесет лева, без 
ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС. 

Данъчна оценка на имота е в размер на 940,50 (деветстотин и четиридесет 
лева и 50 ст.) лева. 

3. Продажбата на поземления имот 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, като началната тръжна цена за продажбата на 
имота е 4750,00 лева, без ДДС (четири хиляди седемстотин и петдесет лева, без 
ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС, в съответствие с т.1.  

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.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:С цел осигуряване приходната част на бюджета, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

  
 
  

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  19 
Против  0 
Въздържали се 4 



  

 
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 № 351 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО:Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

21169.9.88 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, 
Община “Марица”- област Пловдив. 

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

    След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена от 

лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 6410,00 
лева, без ДДС (шест хиляди четиристотин и десет лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. 
без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 6410,00 лева, без 
ДДС (шест хиляди четиристотин и десет лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС 
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 с идентификатор № 21169.9.88  с площ  641 кв. м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване 
(до 10м)" по кадастрална карта на с. Динк, област Пловдив, одобрена със Заповед № 
РД-18-16/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ 
на УПИ ХV-9.88, жил. строит. от кв.52 по регулационния план, съгласно одобрен 
ПУП-ПРЗ със Заповед № РД-09-1219/18.09.2015 г., при граници и съседи: ПИ № 
21169.9.87; ПИ № 21169.9.76; ПИ № 21169.9.89; ПИ № 21169.9.75 и ПИ № 
21169.9.74, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2799/17.01.2017 г., 
надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив за сумата 6410,00 лева, 
без ДДС (шест хиляди четиристотин и десет лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без 
ДДС. 

Данъчна оценка на имота е в размер на 1269,20 (хиляда двеста шестдесет и 
девет лева и 20 ст.) лева. 

3. Продажбата на поземления имот 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, като началната тръжна цена за продажбата на 
имота е 6410,00 лева, без ДДС (шест хиляди четиристотин и десет лева, без ДДС, по 
10,00 лв/кв.м. без ДДС, в съответствие с т.1.  

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.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: С цел осигуряване приходната част на бюджета, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

  
  
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  19 
Против  0 
Въздържали се 4 



  

 
 

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 № 352 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО:Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

78080.144.368 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Царацово, Община “Марица”- област Пловдив. 

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 
 

   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 102500,00 
(сто и две хиляди и петстотин лева, по 10,00  лв/кв.м.), определена по реда на чл.22, 
ал.3 от ЗОС и определя цена от 102500,00 (сто и две хиляди и петстотин лева, по 
10,00 лв/кв.м.), 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 № 78080.144.368  с площ 10250 кв. м., трайно 
предназначение "Земеделска територия", НТП "Изоставена орна земя", местност 
"Долни ливади" по кадастр.карта и кадастр. регистри, одобр. със Зап. № РД-18-
78/05.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, VІ кат., при граници и съседи: 
ПИ № 78080.142.138; ПИ № 78080.50.24; ПИ № 78080.50.23; ПИ № 78080.50.3; ПИ 
№ 78080.142.140; ПИ № 78080.50.25, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№ 2718/27.09.2016 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив за сумата от 102500,00 (сто и две хиляди и петстотин лева, по 10,00  
лв/кв.м.). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 954,80 (деветстотин петдесет и четири 
лева и 80 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 102500,00 (сто и две хиляди и петстотин лева, по 10,00 лв/кв.м.), в 
съответствие с т.2.  

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

купувача на гореописания поземлен имот в т.1. 



  

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

МОТИВИ: С цел осигуряване приходната част на бюджета, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

  
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  19 
Против  0 
Въздържали се 4 



  

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 № 353 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
 ОТНОСНО:Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
78080.501.1280 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Царацово, Община “Марица”- област Пловдив.  
 

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

  
   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена от 

лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 14140,00 
лева, с ДДС (четиринадесет хиляди  сто и четиридесет лева, с ДДС), по 20,00 
лв/кв.м. с ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 14140,00 лева, 
с ДДС (четиринадесет хиляди  сто и четиридесет лева, с ДДС), по 20,00 лв/кв.м. с 
ДДС), 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 № 78080.501.1280  с площ  707 кв.м., с трайно 
предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване (до 
10м)" по кадастрална карта на с. Царацово, област Пловдив, одобрена със Заповед 
№ РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София,  
съответстващ на УПИ ХХХІІІ-501.1280-жил.строителство от кв.57, при граници и 
съседи: ПИ № 78080.501.824; ПИ № 78080.501.1282; ПИ № 78080.501.1281; ПИ № 
78080.501.1148,   актуван с Акт за частна общинска собственост  № 3180/27.06.2018  
година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата 
14140,00 лева, с ДДС (четиринадесет хиляди  сто и четиридесет лева, с ДДС), по 
20,00 лв/кв.м. с ДДС). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 2508,10 (две хиляди петстотин и осем 
лева и 10 ст.) 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 14140,00 лева, с ДДС (четиринадесет хиляди  сто и четиридесет лева, с 
ДДС), по 20,00 лв/кв.м. с ДДС), в съответствие с т.1 и 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.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: С цел осигуряване приходната част на бюджета, Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
  

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 354 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО:Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

78080.501.1281 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Царацово, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

   
   След проведено  поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена от 

лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 12960,00 
лева, с ДДС (дванадесет хиляди  деветстотин и шестдесет лева, с ДДС), по 20,00 
лв/кв.м. с ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 12960,00 лева, 
с ДДС (дванадесет хиляди  деветстотин и шестдесет лева, с ДДС), по 20,00 лв/кв.м. 
с ДДС), 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 № 78080.501.1281  с площ  648 кв.м., с трайно 
предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване (до 
10м)" по кадастрална карта на с. Царацово, област Пловдив, одобрена със Заповед 
№ РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София,  
съответстващ на УПИ ХХХІV-501.1281-жил.строителство от кв.57, при граници и 
съседи: ПИ № 78080.501.1280; ПИ № 78080.501.1282; ПИ № 78080.501.1172; ПИ № 
78080.501.1148,   актуван с Акт за частна общинска собственост  № 3181/28.06.2018  
година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата 
12960,00 лева, с ДДС (дванадесет хиляди  деветстотин и шестдесет лева, с ДДС), по 
20,00 лв/кв.м. с ДДС). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 2298,80 (две хиляди двеста деветдесет 
и осем лева и 80 ст.) 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 12960,00 лева, с ДДС (дванадесет хиляди  деветстотин и шестдесет лева, с 
ДДС), по 20,00 лв/кв.м. с ДДС), в съответствие с т.1 и 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.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: С цел осигуряване приходната част на бюджета, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 355 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
  ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

78080.501.1283 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Царацово, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 
    След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена от 
лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 18020,00 
лева, с ДДС (осемнадесет хиляди  и двадесет лева, с ДДС), по 20,00 лв/кв.м. с ДДС), 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 18020,00 лева, с ДДС 
(осемнадесет хиляди  и двадесет лева, с ДДС), по 20,00 лв/кв.м. с ДДС), 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 № 78080.501.1283  с площ  901 кв.м., с трайно 
предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване (до 
10м)" по кадастрална карта на с. Царацово, област Пловдив, одобрена със Заповед 
№ РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София,  
съответстващ на УПИ ХХХVІ-501.1283-жил.строителство от кв.57, при граници и 
съседи: ПИ № 78080.501.733; ПИ № 78080.501.1286; ПИ № 78080.501.1285; ПИ № 
78080.501.1284; ПИ № 78080.501.1282; ПИ № 78080.501.734,   актуван с Акт за 
частна общинска собственост  № 3183/29.06.2018  година, надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата 18020,00 лева, с ДДС (осемнадесет 
хиляди  и двадесет лева, с ДДС), по 20,00 лв/кв.м. с ДДС). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 3196,30 (три хиляди сто деветдесет и 
шест лева и 30 ст.) 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 18020,00 лева, с ДДС (осемнадесет хиляди  и двадесет лева, с ДДС), по 
20,00 лв/кв.м. с ДДС), в съответствие с т.1 и 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.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: С цел осигуряване приходната част на бюджета, Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
  

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 356 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

78080.501.1284 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Царацово, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

  

   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена от 

лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 20700,00 
лева, с ДДС (двадесет хиляди  и седемстотин лева, с ДДС), по 20,00 лв/кв.м. с ДДС), 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 20700,00 лева, с ДДС (двадесет 
хиляди  и седемстотин лева, с ДДС), по 20,00 лв/кв.м. с ДДС), 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 № 78080.501.1284  с площ  1035 кв.м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване 
(до 10м)" по кадастрална карта на с. Царацово, област Пловдив, одобрена със 
Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София,  
съответстващ на УПИ ХХХVІІ-501.1284-жил.строителство от кв.57, при граници и 
съседи: ПИ № 78080.501.1151; ПИ № 78080.501.1172; ПИ № 78080.501.1283; ПИ № 
78080.501.1285,   актуван с Акт за частна общинска собственост  № 3184/29.06.2018  
година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата 
20700,00 лева, с ДДС (двадесет хиляди  и седемстотин лева, с ДДС), по 20,00 
лв/кв.м. с ДДС). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 3671,70 (три хиляди шестстотин 
седемдесет и един лева и 70 ст.)  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 20700,00 лева, с ДДС (двадесет хиляди  и седемстотин лева, с ДДС), по 
20,00 лв/кв.м. с ДДС), в съответствие с т.1 и 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.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: С цел осигуряване приходната част на бюджета, Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
  

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 357 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО:Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

78080.501.1285 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Царацово, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

  
   След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена от 

лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 16380,00 
лева, с ДДС (шестнадесет хиляди  триста и осемдесет лева, с ДДС), по 20,00 лв/кв.м. 
с ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 16380,00 лева, с ДДС 
(шестнадесет хиляди  триста и осемдесет лева, с ДДС), по 20,00 лв/кв.м. с ДДС), 
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 № 78080.501.1285  с площ  819 кв.м., с трайно 
предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване (до 
10м)" по кадастрална карта на с. Царацово, област Пловдив, одобрена със Заповед 
№ РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София,  
съответстващ на УПИ ХХХVІІІ-501.1285-жил.строителство от кв.57, при граници и 
съседи: ПИ № 78080.501.1151; ПИ № 78080.501.1284; ПИ № 78080.501.1283; ПИ № 
78080.501.1286,   актуван с Акт за частна общинска собственост  № 3185/29.06.2018  
година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата 
16380,00 лева, с ДДС (шестнадесет хиляди  триста и осемдесет лева, с ДДС), по 
20,00 лв/кв.м. с ДДС). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 2905,40 (две хиляди деветстотин и пет 
лева и 40 ст.)  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 16380,00 лева, с ДДС (шестнадесет хиляди  триста и осемдесет лева, с 
ДДС), по 20,00 лв/кв.м. с ДДС), в съответствие с т.1 и 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.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: С цел осигуряване приходната част на бюджета, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 358 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

78080.501.1286 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Царацово, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена от 

лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 15880,00 
лева, с ДДС (петнадесет хиляди  осемстотин и осемдесет лева, с ДДС), по 20,00 
лв/кв.м. с ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 15880,00 лева, 
с ДДС (петнадесет хиляди  осемстотин и осемдесет лева, с ДДС), по 20,00 лв/кв.м. с 
ДДС), 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 № 78080.501.1286  с площ  794 кв.м., с трайно 
предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване (до 
10м)" по кадастрална карта на с. Царацово, област Пловдив, одобрена със Заповед 
№ РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София,  
съответстващ на УПИ ХХХІХ-501.1286-жил.строителство от кв.57, при граници и 
съседи: ПИ № 78080.501.1151; ПИ № 78080.501.1285; ПИ № 78080.501.1283; ПИ № 
78080.501.734 и ПИ № 78080.501.733,   актуван с Акт за частна общинска 
собственост  № 3186/02.07.2018  година, надлежно вписан в Служба по вписванията 
– гр. Пловдив, за сумата 15880,00 лева, с ДДС (петнадесет хиляди  осемстотин и 
осемдесет лева,с ДДС), по 20,00 лв/кв.м. с ДДС). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 2816,70 (две хиляди осемстотин и 
шестнадесет лева и 70 ст.)  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 15880,00 лева, с ДДС (петнадесет хиляди  осемстотин и осемдесет лева, с 
ДДС), по 20,00 лв/кв.м. с ДДС), в съответствие с т.1 и 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.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: С цел осигуряване приходната част на бюджета, Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 359 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО:Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване 

на поземлен имот с идентификатор № 17806.30.63, образуван от поземлен имот с 
идентификатор № 17806.30.51 - публична общинска собственост по Кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-4 от 22.01.2009 г. на Изпълнителния директор 
на АГКК. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и дейността 
на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост.  

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

начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се промени от „За 
селскостопански, горски, ведомствен път“  в  „Отводнителен канал“ на общински 
поземлен имот, както следва:  

- Поземлен имот с идентификатор  № 17806.30.63, образуван от поземлен имот с 
идентификатор № 17806.30.51, с площ от 5.144 дка, с трайно предназначение 
„Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, 
ведомствен път“, при граници и съседи: ПИ № 17806.30.54; ПИ № 17806.30.47; ПИ № 
17806.30.46; ПИ № 17806.30.45; ПИ № 17806.30.44; ПИ № 17806.30.28; ПИ № 
17806.30.1; ПИ № 17806.61.37; ПИ № 17806.30.62; ПИ № 17806.30.53; ПИ № 
17806.30.6; ПИ № 17806.30.28 и ПИ № 30.5 – публична общинска собственост по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4 от 22.01.2009 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК. 

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 отразяване 
на промяната по реда на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за 
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните 
регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017г.) 

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

 ІV. След влизане в сила и изпълнение на процедурите по т. І; ІІ и ІІІ от 
настоящето решение, при необходимост да се извърши реконструкция на имота по т. І., 



  

която да осигури неговата експлоатационна годност поради това, че служи за 
отводняване на пътя и прилежащите площи.  

V. Поземлен имот с идентификатор № 17806.30.62, образуван от поземлен имот с 
идентификатор № 17806.30.51 да се използва за достигане на габарита на  ПИ № 
17806.30.50 с начин на трайно ползване „За местен път“. 

 
МОТИВИ: Поземлен имот с идентификатор № 17806.30.63, образуван от 

поземлен имот с идентификатор № 17806.30.51, с площ от 5.144 дка е парцелът 
предвиден за  отводняване на бъдещия реконструиран и рехабилитиран общински път 
PDV1152 / II-64/ Граф Игнатиево-Динк-Крислово-Желязно-Войводиново/ PDV1191 в 
участъка от начало с. Граф Игнатиево до края на с. Динк. Следва да се промени начина 
му на трайно ползване от „За селскостопански, горски, ведомствен път“ в 
„Отводнителен канал“, като се запази собствеността, а именно публична общинска 
собственост. При необходимост следва да се извърши реконструкция на канала, която 
да осигури неговата експлоатационна годност поради това, че служи за отводняване на 
пътя и прилежащите площи. 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 № 360 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне на 

поземлен имот с идентификатор № 66915.12.396 (стар идентификатор № 
66915.12.379; номер по предходен план: част от 12.379) – частна общинска 
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, 
Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 
г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

 
 ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 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. 59, ал. 
1, т.2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, 
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

 
     
След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 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. 59, ал. 
1, т.2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, 
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, 
Общински съвет “Марица”- област Пловдив: 

І. Разрешава разделянето на поземлен имот с идентификатор № 66915.12.396 
(стар идентификатор № 66915.12.379; номер по предходен план: част от 12.379), с 
площ от 22.025 дка, намиращ се в местността „КАРААЧИТЕ” с трайно 
предназначение „Земеделска територия” и начин на трайно ползване „Неизползвана 
нива (угар, орница)“, при граници и съседи: ПИ № 66915.12.99; ПИ № 66915.12.331; 
ПИ № 66915.12.380; ПИ № 66915.12.383; ПИ № 66915.12.315; ПИ № 66915.12.86; 
ПИ № 66915.12.87 и ПИ № 66915.12.397 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед 



  

№ РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван като частна 
общинска собственост с Акт  № 3089 от 09.01.2018 год. на четири нови поземлени 
имота с проектни номера, както следва:  

- Проектен ПИ  № 66915.12.398 с проектна площ от 5.453 дка, с начин на 
трайно ползване „Неизползвана нива (угар, орница)“, адрес на поземления имот 
местност „КАРААЧИТЕ”, с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, с проектни граници и съседи: ПИ № 66915.12.400; ПИ № 
66915.12.399; ПИ № 66915.12.86 и ПИ № 66915.12.397; 

- Проектен ПИ  № 66915.12.399 с проектна площ от 5.822 дка, с начин на 
трайно ползване „Неизползвана нива (угар, орница)“, адрес на поземления имот 
местност „КАРААЧИТЕ”, с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, с проектни граници и съседи: ПИ № 66915.12.398; ПИ № 
66915.12.400; ПИ № 66915.12.383; ПИ № 66915.12.315; ПИ № 66915.12.331 и ПИ  № 
66915.12.86; 

- Проектен ПИ  № 66915.12.400 с проектна площ от 4.145 дка, с начин на 
трайно ползване „Неизползвана нива (угар, орница)“, адрес на поземления имот 
местност „КАРААЧИТЕ”, с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, с проектни граници и съседи: ПИ № 66915.12.401; ПИ № 
66915.12.383; ПИ № 66915.12.399; ПИ № 66915.12.398 и ПИ  № 66915.12.397 

и 
- Проектен ПИ  № 66915.12.401 с проектна площ от 6.604 дка, с начин на 

трайно ползване „Неизползвана нива (угар, орница)“, адрес на поземления имот 
местност „КАРААЧИТЕ”, с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, с проектни граници и съседи: ПИ № 66915.12.400; ПИ № 
66915.12.99; ПИ № 66915.12.87; ПИ № 66915.12.331; ПИ № 66915.12.380 и ПИ  № 
66915.12.383. 

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 № РД-
02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от 
министъра на регионалното развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13 
Януари 2017 г.). 

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: Разделянето на поземлен имот с идентификатор  № 66915.12.396 

(стар идентификатор № 66915.12.379; номер по предходен план: част от 12.379) е 
поради това, че за отделни части от него има проявен интерес за закупуването им, 



  

което ще допринесе за увеличаване на приходната част на общинския бюджет. 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 № 361 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО:Приемане на решение за отдаване под наем на част от терен - 

публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект „Банкомат“ в 
сградата на кметство с. Строево, община „Марица”, Област Пловдив. 

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

местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 
собственост във вр. чл. 50, ал. 1, 2, 3 НПУРОИ на Община “Марица” - област 
Пловдив и  чл. 5, ал.1,4 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 5 /пет/ години на част от терен публична общинска собственост, 
определен съгласно одобрена и влязла в сила схема за разполагане която е без срок 
на действие, приета с Решение № 8, взето с Протокол № 04 от 15.02.2013 г. на 
Ескпертен съвет по устройство на територията при Община ”Марица” и одобрена от 
Главния архитект на Община “Марица”. Петното за разполагане на банкомата е 
обозначено на площ от 1.00 кв. м. в сградата на кметство с. Строево, 
представляваща поземлен имот с идентификатор № 69874.501.271.1, построена в 
поземлен имот с идентификатор   № 69874.501.271 съответстващ на  УПИ XV- 271, 
кв. 47 с. Строево, Община “Марица”, актувани като публична общинска 
собственост с Акт № 100/17.02.2004 год. Съгласно схемата за разполагане, петното 
за разполагане на банкомата е позиционирано в северозападната част на сградата на 
кметството. 

ІІ. Отдаването под наем на описаната в т. І. част от общински поземлен имот 
да се извърши чрез провеждане на публичен явен търг, като началната тръжна 
месечна наемна цена е в размер на 16.00 лв. /шестнадесет лева/ на кв.м. без ДДС или 
16.00 лв. / шестнадесет лева / без ДДС за 1 кв.м., определена съгласно т. 19  
„Банкомати и телефонни кабини“ от Раздел V „ ДРУГИ“ в приетата с Решение № 3 
взето с протокол № 1 от 30.01.2018 година на Общински съвет „Марица“ „Тарифа-
2018 г. за началния размер на наема за помещения и терени, общинска собственост 
по категория на населените места в Община “Марица”, област Пловдив“, 
представляваща Приложение № 1 към Методиката за определяне на началния 
размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община 
“Марица”.  

Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната 
месечната наемна цена при сключване на договора за наем. 

ІІІ. Депозит за участие - 30% от  началната тръжна месечна наемна цена.           



  

ІV. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да предприеме 
необходимите действия за откриване и провеждане на процедура по отдаване под 
наем за срок от 5 /пет/ години на описаната в т. І. част от общински поземлен имот, 
чрез публичен явен търг при условията на т. І, ІІ, ІІІ, ІV от настоящото решение, при 
стриктно спазване правилата на Глава Шеста от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, да 
организира и проведе търга за отдаване под наем и сключи наемния договор, 
съобразно действащото законодателство. 
 

МОТИВИ: Във връзка с нуждите на населението и осигуряване на 
приходната част на бюджета на общината, Общински съвет 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 № 362 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО: Предложение за изменение на т. 18. “Кафе Автомати”, в  

РАЗДЕЛ V- “Други” от “Тарифа за началния размер на наема за помещения и 
терени общинска собственост по категория на населените места в Община 
“Марица”, област Пловдив”, представляваща Приложение № 1 към Методика за 
определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска 
собственост на Община “Марица” /Приета с Решение № 228, взето с протокол № 13 
от 22.11.2012г., последно изм. с Решение № 3, взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г.  

 ОСНОВАНИЕ:На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във вр. с чл. 14, ал. 8 от ЗОС. 

 
   След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 
1. Общински съвет „Марица” изменя т. 18. “Кафе Автомати”, в  РАЗДЕЛ V- 

“Други” от “Тарифа за началния размер на наема за помещения и терени общинска 
собственост по категория на населените места в Община “Марица”, област 
Пловдив”, представляваща Приложение № 1 към Методика за определяне на 
началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на 
Община “Марица” /Приета с Решение № 228, взето с протокол № 13 от 22.11.2012г., 
последно изм. с Решение № 3, взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. /,  в  т. 18 – 
“Автомати за напитки /на брой автомат/ ”, в графа ТЕРЕНИ, в РАЗДЕЛ V – 
“Други”, както следва в Приложение № 1: 
 

 
 ТЕРЕНИ: 

 
Категория по населени:   IV  V  VI 
РАЗДЕЛ V – “Други”: 

18. Автомати за напитки:  25,00  25,00  25,00 
      /на брой автомат/ 
  

 Началните месечни наемни цени са в лева за брой поставен автомат, без 
ДДС. 

 
2. Общински съвет  „Марица”  приема изготвената разценка за определяне на 

месечната наемна цена за общинско имущество съгласно описаното по т. 1 от 
Решението и утвърждава месечната наемна цена., съгласно  Приложение № 1, 



  

изготвено от лицензиран оценител – „ПЛОВДИВИНВЕСТ – 21 АД“ неразделна 
част от настоящето решение. 
 
 

МОТИВИ: Освен реално заетата площ  по схемата за поставяне на 
съоражение тип -  „Автомат за напитки“ се ползва и по-голяма обслужваща такава, 
необходима на ползващите автомата, Общински съвет 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 № 363 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

ОТНОСНО: Вземане на решение за придобиване чрез покупко-продажба на 
сграда с предназначение жилищна сграда с идентификатор № 29235.29.147.1, със 
ЗП 75 кв.м., построена въз основа на отстъпено право на строеж върху общинско 
дворно място в с. Желязно, Община Марица, област Пловдив, в общински поземлен 
имот № 29235.29.147 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени 
със Заповед № РД-18-90/15.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, номер по 
предходен план УПИ І-147, кв.10 по ЗРП, с адрес на сградата: с. Желязно, ул. 
„Георги Бенковски” № 6  
   ОСНОВАНИЕ: ЧЛ. 21, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.34, АЛ.1 И АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА 
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ЧЛ.4, АЛ.1 ВЪВ ВРЪЗКА С АЛ.2, Т.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА 
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА 
„МАРИЦА“ – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

  
    След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Община „Марица”- област Пловдив отказва да закупи сграда с 
предназначение жилищна сграда с идентификатор № 29235.29.147.1, със ЗП 75 
кв.м., и сграда с идентификатор № 29235.29.147.2  със ЗП 27 кв.м., с 
предназначение Селскостопанска сграда, построени  в общински поземлен имот № 
29235.29.147, съгласно отстъпено право на строеж с Решение № 17, взето с 
протокол № 9/12.05.1972 година по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. 
Желязно, съответстващ на УПИ І-147 от кв.10 по действащия регулационен план на 
с.Желязно, одобрен със Заповед № РД-09-408/27.09.1995 г., собственост на Иван 
Атанасов Мицов и Димитър Атанасов Мицов на предложената продажна цена в 
размер на 48000.00 лева /четиридесет и осем хиляди/ лева. 
 

МОТИВИ: Във връзка с постъпило предложение Община „Марица“ да закупи 
сградата и това, че тя не счита това за необходимо, Общински съвет намира 
решението за целесъобразно. 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  20 
Гласували  20 
За  20 
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 № 364 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
  ОТНОСНО: Предложение от В. Р. Н. и С. Р. П. за изменение  на Общ 
устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна 
единица 419-Жм (жилищна структурна единица/зона) по кадастралната карта на 
с.Войводиново, местност “Вельовица“, 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 и ал.2 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 419-Жм (жилищна структурна 
единица/зона) по кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Вельовица“, 
Община „Марица“, област Пловдив, включващо поземлени имоти № 
11845.26.62, № 11845.26.64, № 11845.26.65 и № 11845.26.66-частна собственост 
и части от поземлени имоти № 11845.27.50 и № 11845.27.35-общински полски 
път и улица по кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Вельовица“, 
Община „Марица“, област Пловдив, съгласно приложеното предложение. 

Възлага на В. Р. Н. и С. Р. П. да извършат последващи действия по изменение 
на ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи за 
прилагане на същия. 

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.  

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. 

Одобрява приложеното техническо задание. 
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: С цел осъществяване на инвестиционно намерение , Общински 

съвет намира решението за целесъобразно. 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 365 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО:Предложение от К. Т. М. и Н. Д. Г. за изменение  на Общ 

устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 
229-Псп (складово-производствена структурна единица/зона) по кадастралната 
карта на с.Труд, местност “Висината“, 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 и ал.2 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 
структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Труд, местност 
“Висината“, Община „Марица“, включващо поземлени имоти № 73242.42.61 и 
№ 73242.42.62 – частна собственост и част от поземлен имот № 73242.42.688 - 
общински полски път по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица“, 
област Пловдив, съгласно приложеното предложение. 

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

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.  

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. 

Одобрява приложеното техническо задание 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: С цел осъществяване на инвестиционно намерение , Общински 

съвет намира решението за целесъобразно. 
 
 
  
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 366 
Взето с протокол № 10 от 20.09.2018 г.  

 
 ОТНОСНО: Предложение Г. Г. М. за изменение  на Общ устройствен план 

на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 525-Тоо (терени 
за обществено обслужване) по кадастралната карта на с.Трилистник, местност 
“Горни ливади“, Община „Марица“, област Пловдив. 
  

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във връзка с 
чл.127, ал.9 от ЗУТ, 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 525-Тоо (терени за обществено 
обслужване) по кадастралната карта на с.Трилистник, местност “Горни ливади“, 
Община „Марица“, област Пловдив включващо поземлени имоти с 
идентификатори 73122.7.25 и № 73122.7.26-частна собственост, във връзка с 
провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделската земя за 
неземеделски нужди по Закона за опазване на земеделските земи с отреждане на 
урегулирани поземлени имоти за обществено-обслужващи дейности, съгласно 
приложената скица-предложение.     

  Одобрява приложеното планово-техническо задание. 
Възлага на Г. Г. М. да извърши последващи действия по изменение на ОУП, 

съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи за прилагане на 
същия.  

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.  

Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС.  



  

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.  

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: С цел осъществяване на инвестиционно намерение , Общински 

съвет намира решението за целесъобразно. 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 367 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО: ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ „СИГМАРЕФ“ ЕООД ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ  НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА „МАРИЦА”, КАСАЕЩО 

РАЗШИРЕНИЕ НА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА 239-СМФ (СМЕСЕНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА 

УСТРОЙСТВЕНА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА/ЗОНА) ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.ТРУД, 
МЕСТНОСТ „КОШОВЕТЕ“, ОБЩИНА „МАРИЦА“.  

Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична регулация 
(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на 
елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор  № 
73242.225.11 в 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 отреждане на 
урегулиран поземлен имот за производствени и складови дейности. 

 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: 
 

Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част 
от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 239-Смф 
(смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по 
кадастралната карта на с.Труд, местност „Кошовете“, Община „Марица“, 
включващо № 73242.225.11-частна собственост и част от поземлени имоти с 
идентификатори № 73242.225.67 и № 73242.225.881-общинска собственост, 
общински полски пътища с площ и регистър координати на граничните точки по 
приложената ситуация. 

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“.  

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

След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение на 
ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване проект на ПУП – План 
за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с 
идентификатор  № 73242.225.11 в 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 отреждане на урегулиран поземлен имот за производствени и складови 
дейности. 



  

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. 
Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на 

предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, във 
връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 

Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – 
две години.  

 Възлага на „СИГМАРЕФ“ ЕООД да проведе процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на 
проекти на техническата инфраструктура.    

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 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: С цел осъществяване на инвестиционно намерение , Общински 



  

съвет намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 368 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО: ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ „КРОМ ОЙЛ“ ЕООД ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ  НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА „МАРИЦА”, КАСАЕЩО 
РАЗШИРЕНИЕ НА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА 518-СМФ (СМЕСЕНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА 
УСТРОЙСТВЕНА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА/ЗОНА) ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.РОГОШ, 
МЕСТНОСТ „АВРАМИЦА“, ОБЩИНА „МАРИЦА“.  

Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична регулация 
(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на 
елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор № 
62858.18.78 в м.”Аврамица“ по кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, 
Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на 
урегулиран поземлен имот за обществено обслужващи дейности. 

  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: 

 
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част 

от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 518-Смф 
(смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по 
кадастралната карта на с.Рогош, местност „Аврамица“, Община „Марица“, 
включващо поземлен имот с идентификатор № 62858.18.78-частна собственост, 
част от № 66915.26.49 и част от № 66915.26.56 по кадастралната карта на с.Скутаре 
и част от № 62858.20.214, част от № 62858.18.579 и част от № 62858.18.183 по 
кадастралната карта на с.Рогош – общинска собственост, с площ и регистър 
координати на граничните точки по приложената ситуация. 

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“.  

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

След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение на 
ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване проект на ПУП – План 
за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с 
идентификатор № 62858.18.78 в м.”Аврамица“ по кадастралната карта на с.Рогош, 
Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 



  

ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за обществено обслужващи 
дейности. 

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. 
Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на 

предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, във 
връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 

Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – 
две години.  

 Възлага на „КРОМ ОЙЛ“ ЕООД да проведе процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на 
проекти на техническата инфраструктура.    

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 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: С цел осъществяване на инвестиционно намерение , Общински 

съвет намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 369 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО: ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ „БРАТЯ ПАШЕВ“ ООД ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ  НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА „МАРИЦА”, КАСАЕЩО 

РАЗШИРЕНИЕ НА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА 196-СМФ (СМЕСЕНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА 

УСТРОЙСТВЕНА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА/ЗОНА) ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА 

С.ЦАРАЦОВО, МЕСТНОСТ „ЕСЬОВИЦА“, ОБЩИНА „МАРИЦА“.  
Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична регулация 

(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на 
елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор № 
78080.24.7 в м.”Есьовица“ по кадастралната карта на с.Царацово, Община 
„Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по 
промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за 
отреждане на урегулиран поземлен имот за „производствена, складова дейност и 
обществено обслужваща дейност“. 

 
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: 

 
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част 

от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 196-Смф 
(смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по 
кадастралната карта на с.Цацацово, местност „Есьовица“, Община „Марица“, 
включващо поземлен имот с идентификатор № 78080.24.8-частна собственост, част 
от № 78080.24.83 и № 78080.140.84 по кадастралната карта на с.Царацово – 
общинска собственост, във връзка с провеждане на процедура по промяна 
предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по Закона за 
опазване на земеделските земи с отреждане на урегулиран поземлен имот за 
„производствена, складова дейност и обществено обслужваща дейност“ с площ и 
регистър координати на граничните точки по приложената ситуация. 

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“.  

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

След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение на 
ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване проект на ПУП – План 



  

за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с 
идентификатор № 78080.24.7 в м.”Есьовица“ по кадастралната карта на с.Царацово, 
Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „производствена, складова 
дейност и обществено обслужваща дейност“. 

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. 
Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на 

предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, във 
връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 

Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – 
две години.  

 Възлага на „БРАТЯ ПАШЕВ“ ООД да проведе процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на 
проекти на техническата инфраструктура.    

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 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: С цел осъществяване на инвестиционно намерение , Общински 
съвет намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 370 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО: ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ Л. Д. Д. И Б. Г. С. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ  НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА „МАРИЦА”, КАСАЕЩО 
РАЗШИРЕНИЕ НА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА 184-ЖМ (ЖИЛИЩНА УСТРОЙСТВЕНА СТРУКТУРНА 
ЕДИНИЦА/ЗОНА) ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.ЦАРАЦОВО, МЕСТНОСТ „ДРАГАНИЦА“, 
ОБЩИНА „МАРИЦА“.  

Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична регулация 
(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на 
елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор № 
78080.35.21 в м.”Драганица“ по кадастралната карта на с.Царацово, Община 
„Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по 
промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за 
отреждане на урегулиран поземлен имот за „жилищно строителство“. 

  
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: 
 

Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част 
от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 184-Жм 
(жилищна устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на 
с.Царацово, местност „Драганица“, Община „Марица“, включващо поземлен имот с 
идентификатори № 78080.35.21 и част от № 78080.142.134-местен път, № 
78080.142.123-полски път и част от № 78080.35.121-полски път по кадастралната 
карта на с.Царацово – общинска собственост, във връзка с провеждане на 
процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски 
нужди по Закона за опазване на земеделските земи с отреждане на урегулиран 
поземлен имот за „жилищно строителство“ с площ и регистър координати на 
граничните точки по приложената ситуация. 

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“.  

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

След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение на 
ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване проект на ПУП – План 
за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с 



  

идентификатор № 78080.35.21 в м.”Драганица“ по кадастралната карта на 
с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска 
земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „жилищно строителство“. 

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. 
Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на 

предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, във 
връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 

Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – 
две години.  

 Възлага на Л. Д. Д. и Б. Г. С. да проведе процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на 
проекти на техническата инфраструктура.    

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 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: С цел осъществяване на инвестиционно намерение , Общински 
съвет намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 371  
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
   ОТНОСНО: ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ Г. Ц. А. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  НА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА „МАРИЦА”, КАСАЕЩО РАЗШИРЕНИЕ НА 

СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА 516-СМФ (СМЕСЕНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА УСТРОЙСТВЕНА 

СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА/ЗОНА) ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.СКУТАРЕ, МЕСТНОСТ „ЗАД 

ВАДИТЕ“, ОБЩИНА „МАРИЦА“.  
Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична регулация 

(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на 
елементите на техническата инфраструктура в част от поземлен имот с 
идентификатор № 66915.25.102 в м.”Зад вадите“ по кадастралната карта на 
с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя 
за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „жилищно строителство“. 
 

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: 
 

Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част 
от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 516-Смф 
(смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по 
кадастралната карта на с.Скутаре, местност „Зад вадите“, Община „Марица“, 
включващо поземлен имот с идентификатор № 66915.25.102-частна собственост и 
част от № 66915.25.68 – общински полски път, във връзка с провеждане на 
процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски 
нужди по Закона за опазване на земеделските земи с отреждане на урегулиран 
поземлен имот за „жилищно строителство“ с площ и регистър координати на 
граничните точки по приложената ситуация. 

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“.  

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

След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение на 
ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване проект на ПУП – План 
за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в част от поземлен 



  

имот с идентификатор № 66915.25.102 в м.”Зад вадите“ по кадастралната карта на 
с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя 
за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „жилищно строителство“. 

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. 
Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на 

предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, във 
връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 

Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – 
две години.  

 Възлага на Г. Ц. А. да проведе процедурата по промяна на предназначението 
на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на проекти на техническата 
инфраструктура.    

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 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: С цел осъществяване на инвестиционно намерение , Общински 

съвет намира решението за целесъобразно. 
 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 372 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО:Заявление от „ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД за 

разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в 
обхвата на  поземлeн имот с идентификатор № 11845.7.6 в м.”Полук Тарла” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за 
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски 
нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за складови 
и производствени дейности. 

  
  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2от 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 на ПУП 

- План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлeн имот с 
идентификатор № 11845.7.6 в м.”Полук Тарла” по кадастралната карта на 
с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ 
за отреждане на урегулиран поземлен имот за  

 
складови и производствени дейности 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Поземлeн имот с идентификатор № 11845.7.6 в м.”Полук Тарла” по 

кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 424-
Смф с нетни устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0,  Поз>40% и височина 
на застрояване до 10 м. 

Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове 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–ПУР, ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  

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

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

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

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

Възложителя „ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД с управител 
Валентин Йорданов да изготви проектите от името на общината, както и да 
представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 
институции.  

Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на 
предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, във 
връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 

Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – 
две години.  

 Възлага на „ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД с управител Валентин 
Йорданов да проведе процедурата по промяна на предназначението на имоти 
общинска собственост, във връзка с изготвяне на проекти на техническата 
инфраструктура.    

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.  

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
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: С цел осъществяване на инвестиционно намерение, Общински 

съвет намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 373 
Взето с протокол № 10 от  20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО:Разрешение изработване на ПУП - План за регулация и 

застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР), и ПУП – Парцеларен 
план (ПП) на поземлен имот № 11845.43.26 , местност ”ТУРЛАНКИТЕ” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област 
представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, с цел изграждането на обект – 
„Жилищно застрояване“. 

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

ал. 1 и ал. 5, чл. 16а 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 изработване на ПУП - План за 

регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР), и ПУП – 
Парцеларен план (ПП) на поземлен имот № 11845.43.26 , местност 
”ТУРЛАНКИТЕ” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, 
Пловдивска област представляващ земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за изграждането на 
обект: 

„ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ”  
Поземлен имот №11845.43.26, м.”Турланките” по кадастралната карта на 

с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област попада по Общ 
устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 410-Жм (жилищна 
устройствена зона) с нетни устройствени показатели Пз<45%, Кинт – 0,9,  
Поз>45% и височина на застрояване до 10 м.   

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 
1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговарят 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 съответното село в М 1: 1 000 като при 
изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ, след Решение на комисията по чл. 
17, ал. 1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка и трасета при спазване на следните 
изисквания: 

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

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

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

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: С цел задоволяване  жилищни нужди на населението на общината, 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 374 

 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
 

ОТНОСНО: Одобряване на проект ПУП - Парцеларен план за обект: 
„ВТОРОСТЕПЕННА КАНАЛИЗАЦИЯ за заустване на дъждовни и пречистени 
води в съществуваща канализация в ПИ с идентификатор 61412.21.6, по КК на с. 
Радиново, Община Марица“. Канализация ще е за нуждите на имот с 
идентификатор 61412.21.208 и ще преминава през ПИ 21. 214 (ПИ 21.9) – друг вид 
земеделска земя – общинска собственост, ПИ 21.46 – земеделска – собственост на 
„Сифер“, ПИ 21.212 (21.7) – нива – общинска собственост, ПИ 21.210 (21.6) – нива 
– общинска собственост, по следата на вариант единствен,  нанесен върху 
приложения проект на ПУП-ПП, във връзка с искане от „СИФЕР“ ООД ЕИК 
115861564 с вх.№ 53-01-245/25.07.2018г. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11от ЗМСМА, в съответствие с чл.129(1) от 
ЗУТ, във връзка с Правилника за прилагане на Закона за опазване на 
земеделските земи  

  
След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

Одобрява ПУП - Парцеларен план на трасе за проектиране на обект: 
„ВТОРОСТЕПЕННА КАНАЛИЗАЦИЯ за заустване на дъждовни и пречистени 
води в съществуваща канализация в ПИ с идентификатор 61412.21.6, по КК на с. 
Радиново, Община Марица“.  Канализация ще е за нуждите на имот с 
идентификатор 61412.21.208 и ще преминава през ПИ 21. 214 (ПИ 21.9) – друг вид 
земеделска земя – общинска собственост, ПИ 21.46 – земеделска – собственост на 
„Сифер“, ПИ 21.212 (21.7) – нива – общинска собственост, ПИ 21.210 (21.6) – нива 
– общинска собственост, по следата на вариант единствен,  нанесен върху 
приложения проект на ПУП-ПП, във връзка с искане от ОБЩИНА МАРИЦА 

 
Трасето за проектиране на  канализацията по следата на вариант единствен,  
нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП и регистър на засегнатите от 
трасето имоти. 

Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК чрез 
общински съвет „Марица“ пред административен съд – гр. Пловдив в едномесечен 
срок от обнародването му в държавен вестник. 

 
 



  

 
 
МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционни намерения, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.  
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 375 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

ОТНОСНО: Одобряване на проект ПУП - Парцеларен план за обект: 
“ВТОРОСТЕПЕННА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА PE-HD ф90 с L=100м, за 
нуждите на УПИ 50.27  – производствени и складови дейности, по полски път с 
идентификатор 78080.142.138 по КК на с. Царацово, Община Марица“ по КК на с. 
Царацово, Община Марица“. 

 
 ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11от ЗМСМА, в съответствие с чл.129(1) от 

ЗУТ, във връзка с Правилника за прилагане на Закона за опазване на 
земеделските земи  
 

След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Одобрява ПУП - Парцеларен план на трасе за проектиране на обект: 
„ВТОРОСТЕПЕННА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА PE-HD ф90 с L=100м, за 
нуждите на УПИ 50.27  – производствени и складови дейности, по полски път с 
идентификатор 78080.142.138 по КК на с. Царацово, Община Марица“. Уличният 
водопровод преминава през полски пътища, по следата на вариант единствен,  
нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП, във връзка с искане от 
„ЕВРОПАН“ АД, ЕИК 204617677 с вх.№ 53-01-283/16.08.2018г. и с вх.№ 53-01-
283(1)/29.08.2018г. 

 
Трасето за проектиране на  водопровод по следата на вариант единствен,  нанесен 
върху приложения проект на ПУП-ПП и регистър на засегнатите от трасето имоти. 
 

Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК чрез 
общински съвет „Марица“ пред административен съд – гр. Пловдив в едномесечен 
срок от обнародването му в държавен вестник. 
     МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционни намерения, 
Общински съвет „Марица“намира решението за целесъобразно. 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
 
Председател на ОбС “Марица” 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 376 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

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

на кабелна линия НН за електрозахранване на  „Бензиностанция, газстанция, 
магазин с кафе и офис“ в   УПИ 223.192-производствено-складова, търговска и 
обществено обслужваща дейност-бензиностанция, газстанция, магазин с кафе и 
офис/ПИ №73242.223.192, местност  „Кошовете“, по К.К. на с.Труд, община 
„Марица“, област Пловдив“, по следата на вариант единствен, нанесен върху 
приложения проект на ПУП-ПП. Съгласно чл.128, ал.1 от ЗУТ, парцеланият план е 
обявен в бр.61/24.07.2018г. на Държавен вестник.В едномесечния срок от 
обнародването му в Държавен вестник не са постъпили писмени възражения, 
предложения и искания по проекта за подробния устройствен план. 
 

ОСНОВАНИЕ:чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129(1) от ЗУТ, във 
връзка с 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 на кабелна линия НН за електрозахранване на  „Бензиностанция, 
газстанция, магазин с кафе и офис“  в   УПИ 223.192-производствено-складова, 
търговска и обществено обслужваща дейност-бензиностанция, газстанция, магазин 
с кафе и офис/ПИ №73242.223.192, местност  „Кошовете“, по К.К. на с.Труд, 
община „Марица“, област Пловдив по следата на вариант единствен, нанесен върху 
приложения проект на ПУП-ПП и регистър на засегнатите от трасето имоти. 
 

МОТИВИ. Във връзка с електрозахранването на имота, Общински съвет 
намира решението за целесъобразно 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 

   
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 377 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО: Предложение „АЕРКОК“ ООД за изменение  на Общ 

устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 
521-Тжф (терени за животновъдни ферми) по кадастралната карта на с.Трилистник, 
местност “Поляната“, Община „Марица“, област Пловдив. 

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

чл.127, ал.9 от ЗУТ, 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: 

 

Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, 
касаещо разширение на структурна единица 521-Тжф (терени за животновъдни 
ферми) по кадастралната карта на с.Трилистник, местност “Поляната“, Община 
„Марица“, област Пловдив, включващо поземлени имоти с идентификатори № 
73122.18.66 и № 73122.35.5-частна собственост и № 73122.20.17-общинска 
собственост, във връзка с провеждане на процедура по промяна 
предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по Закона за 
опазване на земеделските земи с отреждане на урегулирани поземлени имоти 
за разширение на съществуващата животновъдна ферма (птицеферма). 

  Одобрява приложеното планово-техническо задание. 
Възлага на „АЕРКОК“ ООД да извърши последващи действия по изменение 

на ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи за 
прилагане на същия.  

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.  

Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС.  

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.  



  

 
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:С цел осъществяване на инвестиционно намерение , Общински 

съвет намира решението за целесъобразно. 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 378 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
  ОТНОСНО:Предложение от „КФ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД за изменение  на 

Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна 
единица 527-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона) по 
кадастралната карта на с.Рогош, местност “Кераните“, 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: 
 
Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, 

касаещо разширение на структурна единица 527-Смф (смесена 
многофункционална структурна единица/зона) по кадастралната карта на 
с.Рогош, местност “Кераните“, Община „Марица“, област Пловдив, включващо 
поземлени имоти № 62858.18.55, № 62858.18.1040, № 62858.18.57, № 62858.18, 
№ 62858.18.99 и № 62858.10.100-частна собственост и части от поземлени 
имоти № 62858.18.609, № 62858.18.610, № 62858.18.189 и № 62858.18.188-
общинска собственост по кадастралната карта на с.Рогош, местност “Кераните“, 
Община „Марица“, област Пловдив, съгласно приложеното предложение, 
неразделна част от настоящата докладна. 

Възлага на „КФ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД да извърши последващи действия по 
изменение на ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи 
за прилагане на същия. 

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.  

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. 

Одобрява приложеното техническо задание 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: С цел осъществяване на инвестиционно намерение , Общински 

съвет намира решението за целесъобразно. 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 379 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО:Разкриване на трета група за целодневна организация на 

обучение към  ДГ „Здравец”- с.Граф Игнатиево, община Марица. 
  
ОСНОВАНИЕ:чл.21, ал.1, т.2 и т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл.310, ал.5 от 

Закона за предучилищното и училищното образование. 
  
   След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

1. Общински съвет „Марица” дава съгласие за разкриване на трета група за 
целодневна организация на обучение  към ДГ „Здравец”, с. Граф Игнатиево, община 
„Марица”. 
 
2. Промяната да се отрази във функция „Образование” и Списък-Образец №2 на ДГ 
„Здравец”, с. Граф Игнатиево. 
 

МОТИВИ: С възможността, която дава Закона за предучилищното и 
училищното образование и разкриването на още една група в детската градина ще 
се обхванат всички деца и ще се  удовлетвори желанието на родителите. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 380 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
    ОТНОСНО: Процедура BG05M9OP001-1.043-МИГ – Община Марица М02  

„Активно включване - младежи”. Чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 
МЕСТНО РАЗВИТИЕ. 

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

самоуправление и местната администрация и във връзка с Наредба №22/14.12.2015 
г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на стратегии за Водено от общностите 
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони  за периода 2014 – 
2020 г. на МЗХГ  
       След  проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1.Общински съвет Марица дава съгласие Община „Марица“ да кандидатства по 
процедура BG05M9OP001-1.043-МИГ – Община Марица М02  „Активно 
включване-младежи”, обявена от МИГ – Община Марица, с  проект 
„Идентифициране и активиране на икономически неактивни младежи от 
община „Марица“ в партньорство с Асоциация „Голям брат, голяма сестра – 
България“. 

2.Дейностите, включени в проектното предложение съответстват на 
Общински план за развитие на Община „Марица“ за периода 2014-2020г.: 
 -Стратегическа Цел 2: Пълноценна жизнена и околна среда, с 
благоприятни условия за обитаване, икономическа реализация и културен 
живот 

 -Приоритетна област 1: Жизнена среда, социална сфера и културен живот 
-Мярка 1.4. Насърчаване на младежкото развитие за постигане на високо 
образователно равнище, качествена заетост и благоприятна демографска 
характеристика. 

3.Общински съвет „Марица“ упълномощава Кмета на Община „Марица“ да 
предприеме всички необходими действия във връзка с подготовката и 
кандидатстването с проектното предложение. 

 
 

МОТИВИ: Целите на процедурата са да се даде възможност за активиране и 
интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст включително, в т.ч. 
икономически неактивни младежи; безработни младежи с основна или по-ниска 
образователна степен; безработни младежи  със завършено средно или висше 
образование. Мярката е насочена към намаляване на младежката безработица на 



  

възраст до 29г. включително и борбата с бедността и социалното изключване, както 
и предоставяне на нови възможности  за подобряване на доходите и  стандарта на 
живот.  Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 381 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
   ОТНОСНО: ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ С. А. К. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  НА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА „МАРИЦА”, КАСАЕЩО РАЗШИРЕНИЕ НА 
СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА 638-СМФ (СМЕСЕНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА УСТРОЙСТВЕНА 
СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА/ЗОНА) ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.ВОЙВОДИНОВО, МЕСТНОСТ 
„ЗЛАТИНАТА“, ОБЩИНА „МАРИЦА“.  

Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична регулация 
(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на 
елементите на техническата инфраструктура в част от поземлен имот с 
идентификатор  № 11845.21.40 в м.”Златината“ по кадастралната карта на 
с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска 
земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „жилищно строителство“. 

 
   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: 
 

Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част 
от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 638-Смф 
(смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по 
кадастралната карта на с.Войводиново, местност „Златината“, Община „Марица“, 
включващо № 11845.21.40 -частна собственост и част от поземлени имоти с 
идентификатори № 11845.21.51-общинска собственост, общински полски пътища с 
площ и регистър координати на граничните точки по приложената ситуация. 

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“.  

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

След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение на 
ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване проект на ПУП – План 
за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в част от поземлен 
имот с идентификатор  № 11845.21.40 в м.”Златината“ по кадастралната карта на 
с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска 



  

земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „жилищно строителство“. 

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. 
Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на 

предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, във 
връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 

Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – 
две години.  

 Възлага на С. А. К. да проведе процедурата по промяна на предназначението 
на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на проекти на техническата 
инфраструктура.    

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

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

 
 



  

 
 
МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобрзно. 
 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 382 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
    ОТНОСНО: Изменение на решение № 303, взето с протокол № 9 от 

13.08.2018 г. на Общински съвет „Марица”-област Пловдив. 
  

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

След  проведено поименно   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1.Общински съвет „Марица” изменя свое решение № 303, взето с протокол № 

9 от 13.08.2018 г., като придобива следното съдържание: 
Община „Марица“ – област Пловдив не желае да закупи от Потребителска 

кооперация „Съединение“ – в ликвидация, сгради с предназначение 
„Селскостопанска сграда“ с идентификатор № 17806.501.894.1 със ЗП 170 кв.м. и № 
17806.501.894.6 със ЗП 170 кв.м., построени върху общинско дворно място в с. Граф 
Игнатиево, община „Марица“ – област Пловдив с идентификатор № 17806.501.984 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-4 
от 22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с адрес на сградите: с. 
Граф Игнатиево, ул. „Явор“ № 22А на предложената продажна цена в размер на 
общо 50 000 /петдесет хиляди/ лева.  

 
МОТИВИ: Във връзка с установена грешка в кадастралната карта относно 

адреса на сградите, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 

 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  20 
Гласували  20 
За  20 
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 № 383 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 

 
 ОТНОСНО:Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот с идентификатор № 61412.19.18 – публична общинска 
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, 
Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 
30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

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

местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и 
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост.  

 
След  проведено поименно   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

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

начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се промени от 
„За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение ” в „ Отводнителен канал “ на 
общински поземлен имот, както следва:  

- Поземлен имот с идентификатор  № 61412.19.18 /номер по предходен план 
0.177/, с площ от 10 178 кв.м., с трайно предназначение „Територия, заета от води и 
водни обекти” и с начин на трайно ползване „ За друг вид водно течение, водна 
площ, съоръжение “, при граници и съседи: ПИ № 61412.19.17; ПИ № 56784.21.78; 
ПИ № 78080.94.5; ПИ № 61412.18.187; ПИ № 61412.19.13 и ПИ № 61412.19.15 – 
публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Радиново, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с Акт № 3146 
от 15.03.2018 г. 

ІІ. Промяната на начина на трайно ползване на общинския поземлен имот по т. 
І. да се извърши под условие, а именно:  

1. Поземлени имоти с идентификатори с номера 78080.94.273 и ПИ № 
78080.94.274, с начин на трайно ползване „Напоителен канал“ в местността 
„Радиновски герен“ - публична общинска собственост по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на  с. Царацово след изготвяне и одобряване от Община 
„Марица“ на проект за преминаване под главен напоителен   канал   с   



  

идентификатор  №  61412.18.185,  собственост  на   „Напоителни системи“ ЕАД в 
землището на с. Радиново, да се свържат в обща канална отводнителна мрежа с ПИ 
№ 61412.19.18 – публична общинска собственост по ККиКР на с. Радиново с начин 
на трайно ползване „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, която 
канална мрежа да отвежда водите в Главен колектор ГК2 с идентификатор № 
38950.41.116, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД в землището на с. 
Костиево.  

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. и т.ІІ и след реализацията на 
изготвения и одобрен от Община „Марица“ проект за свързването на поземлени 
имоти с идентификатори с номера  78080.94.273 и ПИ № 78080.94.274 – публична 
общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на  с. 
Царацово  и поземлен имот с идентификатор № 61412.19.18 - публична общинска 
собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново в 
обща канална мрежа, да започне процедура по отразяване на промяната по реда на 
Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

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

  МОТИВИ:  Начина на трайно ползване на ПИ № 61412.19.18 – публична 
общинска собственост по ККиКР на с. Радиново следва да бъде променен в 
„Отводнителен канал“, но след реализация на изготвения и одобрен от Община 
„Марица“ проект за свързването му с ПИ № 78080.94.273 и ПИ № 78080.94.274 – 
публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри 
на  с. Царацово  в обща канална отводнителна мрежа, която да отвежда водите от 
прилежащите земеделски земи и прилежащия участък от път първи клас І-8 в 
Главен колектор ГК2 с идентификатор № 38950.41.116, собственост на 
„Напоителни системи“ ЕАД в землището на с. Костиево. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобрзно. 
 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 

 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 384 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
 ОТНОСНО:Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот с идентификатор № 78080.94.274 – 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 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и 
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост.  
 

След  проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

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

- Поземлен имот с идентификатор  № 78080.94.274 /номер по предходен план 
0.274/, с площ от 2271 кв.м., с трайно предназначение „Територия, заета от води и 
водни обекти” и с начин на трайно ползване „Напоителен канал“, при граници и 
съседи: ПИ № 61412.18.187; ПИ № 61412.18.191; ПИ № 78080.94.277; ПИ № 
78080.94.5; ПИ № 78080.83.282; ПИ № 78080.80.51 и ПИ № 78080.94.276 – 
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, актуван с Акт № 3064 
от 20.11.2017 г. 

ІІ. Промяната на начина на трайно ползване на общинския поземлен имот по т. 
І. да се извърши под условие, а именно:  

1. Поземлени имоти с идентификатори с номера 78080.94.273 и ПИ № 
78080.94.274, с начин на трайно ползване „Напоителен канал“ в местността 
„Радиновски герен“ - публична общинска собственост по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на  с. Царацово след изготвяне и одобряване от Община 
„Марица“ на проект за преминаване под главен напоителен   канал   с   
идентификатор  №  61412.18.185,  собственост  на   „Напоителни системи“ ЕАД в 
землището на с. Радиново, да се свържат в обща канална отводнителна мрежа с ПИ 



  

№ 61412.19.18 – публична общинска собственост по ККиКР на с. Радиново с начин 
на трайно ползване „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, която 
канална мрежа да отвежда водите в Главен колектор ГК2 с идентификатор № 
38950.41.116, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД в землището на с. 
Костиево.  

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. и ІІ и след реализацията на 
изготвения и одобрен от Община „Марица“ проект за свързването на поземлени 
имоти с идентификатори с номера  78080.94.273 и ПИ № 78080.94.274 – публична 
общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на  с. 
Царацово  и поземлен имот с идентификатор № 61412.19.18 - публична общинска 
собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново в 
обща канална мрежа, да започне процедура по отразяване на промяната по реда на 
Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

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

  
 

МОТИВИ:  Начина на трайно ползване на ПИ № 78080.94.274 /номер по 
предходен план 0.274/– публична общинска собственост по ККиКР на с. Царацово 
следва да бъде променен в „Отводнителен канал“, но след реализация на изготвения 
и одобрен от Община „Марица“ проект за свързването му с  ПИ № 78080.94.273 – 
публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри 
на  с. Царацово и ПИ № 61412.19.18 - публична общинска собственост по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново в обща канална 
отводнителна мрежа, която да отвежда водите от прилежащите земеделски земи и 
прилежащия участък от път първи клас І-8 в Главен колектор ГК2 с идентификатор 
№ 38950.41.116, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД в землището на с. 
Костиево. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобрзно. 
 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 

 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 385 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
 ОТНОСНО:Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот с идентификатор № 78080.94.273 – 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 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и 
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост.   

 
 
След  проведено поименно   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

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

начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се промени от „ 
Напоителен канал” в „ Отводнителен канал “ на общински поземлен имот, както 
следва:  

- Поземлен имот с идентификатор  № 78080.94.273 /номер по предходен план 
0.273/, с площ от 11398 кв.м., с трайно предназначение „Територия, заета от води и 
водни обекти” и с начин на трайно ползване „Напоителен канал“, при граници и 
съседи: ПИ № 78080.83.282; ПИ № 78080.94.5; ПИ № 78080.94.433; ПИ № 
78080.94.432 и ПИ № 78080.80.295 – 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, актуван с Акт № 3063 от 20.11.2017 г. 

ІІ. Промяната на начина на трайно ползване на общинския поземлен имот по т. 
І. да се извърши под условие, а именно:  

1. Поземлени имоти с идентификатори с номера 78080.94.273 и ПИ № 
78080.94.274, с начин на трайно ползване „Напоителен канал“ в местността 
„Радиновски герен“ - публична общинска собственост по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на  с. Царацово след изготвяне и одобряване от Община 
„Марица“ на проект за преминаване под главен напоителен   канал   с   
идентификатор  №  61412.18.185,  собственост  на   „Напоителни системи“ ЕАД в 
землището на с. Радиново, да се свържат в обща канална отводнителна мрежа с ПИ 



  

№ 61412.19.18 – публична общинска собственост по ККиКР на с. Радиново с начин 
на трайно ползване „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, която 
канална мрежа да отвежда водите в Главен колектор ГК2 с идентификатор № 
38950.41.116, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД в землището на с. 
Костиево.  

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. и ІІ и след реализацията на 
изготвения и одобрен от Община „Марица“ проект за свързването на поземлени 
имоти с идентификатори с номера  78080.94.273 и ПИ № 78080.94.274 – публична 
общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на  с. 
Царацово  и поземлен имот с идентификатор № 61412.19.18 - публична общинска 
собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново в 
обща канална мрежа, да започне процедура по отразяване на промяната по реда на 
Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

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

 
 

МОТИВИ:  Начина на трайно ползване на ПИ № 78080.94.273 /номер по 
предходен план 0.273/– публична общинска собственост по ККиКР на с. Царацово 
следва да бъде променен в „Отводнителен канал“, но след реализация на изготвения 
и одобрен от Община „Марица“ проект за свързването му с  ПИ № 78080.94.274 – 
публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри 
на  с. Царацово и ПИ № 61412.19.18 - публична общинска собственост по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново в обща канална 
отводнителна мрежа, която да отвежда водите от прилежащите земеделски земи и 
прилежащия участък от път първи клас І-8 в Главен колектор ГК2 с идентификатор 
№ 38950.41.116, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД в землището на с. 
Костиево. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобрзно. 
 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 

 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 386 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 

   ОТНОСНО: Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на 
Община „Марица”  

 
    ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.83, ал.2 от Закона за 
публичните финанси и  чл.27, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местни дейности и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община „Марица” 
 

След  проведено поименно   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” одобрява бюджетна прогноза за периода 2019–

2021 г. на Община „Марица”, както следва: 
          

1. Бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни 
приходи и на разходите за местни дейности – Приложение № 1; 
 2. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи 
за периода 2019–2021 г. – Приложение № 1а; 
 3. Прогноза за общинския дълг /вкл. и намеренията за нов/ и разходите за 
лихви по него за периода 2019–2021 г. – Приложение № 6г; 
 4. Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 
2019-2021 г. - Приложение № 8а; 

5. Прогноза на сметки за средствата от Европейския съюз за периода 2019-
2021 г. – Приложение № 2. 

 
 
МОТИВИ:Съгласно указанията на Министерството на финансите и 

изискванията на Закон за публичните финанси, бюджетната прогноза за периода 
2019-2021 г. в частта за местни дейности на община „Марица”, следва да бъде 
одобрена от Общинския съвет.  

При разработването на прогнозата са взети предвид: 
- Решение № 51 на Министерски съвет от 31.01.2018 г.; 
- Указания от Министерство на финансите в БЮ № 4/23.08.2018 г.; 
- Собствените приходи - прогнозирани на база на реална оценка и анализ на 

събираемостта им. 
- Трансферите от централния бюджет - на равнището от 2018 г. 
- Разходите са ограничени до размера на очакваните собствени приходи и 

трансферите от централния бюджет; 



  

- Средствата за заплати са разработени при минимална работна заплата 560 
лв. за 2019 г., 610 лв. за 2020 г. и 650 лв. за 2021 г.; 

- Осигурителните плащания са предвидени при запазване на размерите и 
съотношенията от 2018 г. 
 В направената прогноза на сметките за средства от Европейския съюз за 
2019 г., 2020 г., 2021 г. са включени текущи проекти, които ще продължат своето 
изпълнение и през следващите години. 
 • Проект № BG05M2OP001-3.001-0075-C01 „Заедно ръка за ръка – творим 
красота”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 2014-2020г.,  по процедура за предоставяне на БФП 
BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на 
деца в неравностойно положение“. 
 • Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на 
учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи 
специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) по Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“, който се изпълнява в училищата в 
община „Марица“. 
 • Проект BG16M1OP002-2.005-0002- „Изграждане на компостираща 
инсталация за разделно събиране зелени и/или биоразградими отпадъци, 
вкл.осигуряване на необх.оборудване и на съоръжения и техника за разделно 
събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица“. 
 • Проект "Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с.Граф 
Игнатиево, община Марица", под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. 

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

/А. Иванова/ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
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 № 387 
Взето с протокол №10 от 20.09.2018 г.  

 
ОТНОСНО:Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица” за 
2018 г. 
  
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА и чл.124, ал.2  от ЗПФ. 
  
   След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 
 1.Актуализира   бюджета   на Община „Марица”  за  2018 г., както следва: 
             / лева / 

№ 
по 
ред 

§§ 
№ д-

ст Източник на финансиране, обекти, 
наименование на разхода 

Всичко   
/лева/ 

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

   Р А З Х О Д И 0  0 0      

1 
 

51-00 
 

311 

Прилагане на мерки за енергийна 
ефективност в ДГ с. Костиево – 
допълнително проектиране + 12 000   + 12 000      

2 
 

52-19 
 

759 
Проектиране на паметник на загиналите 
във войните от с. Крислово + 1 000   +1 000      

3 01-01 431 
Заплати  на персонала по трудови 
правоотн. + 10 400  + 10 400       

4 05-51 431 Осиг. вноски за ДОО от работодатели + 1 220  + 1 220       

5 05-60 431 Здравноосигур. вноски от работодатели + 500  + 500       

6 05-80 431 Вноски за ДЗПО от работодатели + 290  + 290       

7 97-00 998 Резерв - 25 410  - 12 410 - 13 000      

8 52-01 389 Придобиване на компютри и хардуер + 1 199   + 1 199      

9 10-98 389 
Други разходи, некласифицирани  в 
другите параграфи - 1 199   - 1 199      

10 45-00 714 
Субсидия  за ФК „Светкавица“ с. 
Манолско Конаре + 2 000   + 2 000      

11 45-00 714 
Субсидия  за клуб по вдигане на тежести 
с. Динк - 2 000   - 2 000      

12 52-03 122 
Придобиване на друго оборудване, 
машини и съоръжения + 2 500   + 2 500      

13 97-00 998 Резерв - 2 500   - 2 500      



  

14 52-01 311 Придобиване на компютри и хардуер - 4 000   - 4 000      

15 52-05 311 Стопански инвентар + 4 000   + 4 000      

16 51-00 311 

Инженеринг – проектиране, авт. надзор, 
изпълнение на СМР и въвежд. в 
експлоатация на вътрешна инсталация 
на ЦДГ с. Бенковски +23 988   +23 988      

17 53-09 759 
Изработване на видеосъдържание на 
посетителски център „Малтепе“ - 23 988   - 23 988      

 
 

МОТИВИ: Промените са между разходни параграфи на бюджета и са 
свързани с: 

 
• Необходимост от промени в проекта за енергийна ефективност в ДГ с. 

Костиево поради липса на връзка от газоразпределителната мрежа до 
обекта и преустройство на съществуващо административно помещение;  

• Във връзка с Решение №318/13.08.2018 г. на Общински съвет „Марица“ 
за разкриване на яслена група в ДГ с. Рогош се налага да се осигурят 
средства за заплати и осигурителни плащания на новоназначения 
персонал; 

• Проектиране на паметник на загиналите във войните от с. Крислово; 
• Необходимост от закупуване на компютър за ВРБ „Образование“; 
• Подадена молба от председателя на ФК „Светкавица“ с. Манолско 

Конаре за предоставяне на субсидия 
•  Във връзка с необходимостта от закупуване на стопански инвентар за 

детските градини, се прехвърлят средства от параграф в параграф   
• Детската градина в с. Бенковски се нуждае от спешна подмяна на 

вътрешната инсталация. 
 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 
За  21 
Против  0 
Въздържали се 0 
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