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

Р Е Ш Е Н И Е № 253 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
реда за управление на горските територии -  общинска собственост на община 
„Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от ЗНА и 
чл.75, 76, 77 и 79 от АПК във връзка с чл.54, ал.1, чл.146, ал.1 и чл.148, ал.3 от 
Закона за горите        

 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за управление 

на горските територии -  общинска собственост на община „Марица“: 
 

§ 1. Чл.42, ал.1, т.1, т.4 и т.5 се отменят. 
 
§ 2. Чл.162, ал.1-3 придобива следната редакция: 

(1)  Директорът на регионалната дирекция по горите със заповед може временно, 
за срок до три месеца, да ограничи или да забрани достъпа до определена 
горска територия: 

  1. с цел опазването и защитата на горските територии и дивеча; 
  2. в интерес на здравето и безопасността на гражданите. 
 
(2)  Заповедта по ал.1 може да бъде издадена и по предложение на директора на 

съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство или на 
собственика на горската територия. Заповедта се оповестява публично на 
интернет страницата на регионалната дирекция по горите и на 
информационното табло в сградата на общината. 
 

(3)  Въз основа на заповедта по ал. 1 лицето, по чиято инициатива е ограничен 
достъпът до горската територия, поставя бариери или обозначителни табели.  

 
§ 3. Чл.163, ал.3 придобива следната редакция:   

(3)  Движението на превозните средства по ал. 1, когато не е свързано с 
изпълнение на горскостопански, селскостопански или ловностопански 
дейности, е допустимо само когато: 
1. е дадено разрешение за това от директора на регионалната дирекция по 
горите или от оправомощено от него длъжностно лице, или 
2.  е по пътища и трасета, които са специално обозначени за такива цели. 

 
Заключителна разпоредба  



  

 
§ 4. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда за управление на 
горските територии – общинска собственост на община „Марица“ влиза в сила от 
09.07.2019 г.        
§ 5.  Наредбата се публикува на официалната интернет страница на община 
„Марица“ след влизане в сила на решението, с което е приета. 
 
§ 6.  Изпълнение на настоящото решение се възлага на Кмета на общината. 
 

МОТИВИ:  Измененията, които се предлагат са в резултат на извършен 
преглед на действащата Наредба за реда и управление на горските територии-
общинска собственост на Община „Марица“ и Закона за горите, с цел преодоляване 
противоречието им. Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира решението за 
целесъобразно. 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 26 
Гласували 26 
За 26 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 254 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 
1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото 
имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на 
община „Марица“, Пловдивска област 
 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл.98в¹, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.6 и чл. 98г от 
Закона за авторското право и сродните му права; чл.3, ал.2 от Закона за туризма 

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

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и 
общественото имущество, за организация и безопасност на движението на 
територията на Община „Марица“ – Пловдивска област, както следва: 

§1. Създава се нова Разпоредба на чл.3, т.16 със следната редакция: 
16. Кметът на община „Марица“ упражнява контрол върху търговските 

обекти и туристическите обекти по чл.3, ал.2 от Закона за туризма за предварително 
уредените права за публично изпълнение на живо или чрез запис на произведения, 
на записани изпълнения, на звукозаписи, на записи на филм или на друго аудио-
визуално произведение или на части от тях. 

16.1 Лицата, които стопанисват търговски обекти и туристически обекти по 
чл.3, ал.2 от Закона за туризма на територията на община „Марица“, при поискване 
най-малко веднъж годишно предоставят на кмета на общината доказателства за 
отстъпените им права за публично изпълнение. 

16.2 При нарушение на т.16.1 на лицата, които стопанисват търговските или 
туристическите обекти по чл.3, ал.2 от Закона за туризма на територията на община 
„Марица“, се налага имуществена санкция в размер от две хиляди до десет хиляди 
лева. 

16.3 Имуществените санкции по т.16.2 се изпълняват доброволно в 7-дневен 
срок от влизането в сила на наказателното постановление или решението на съда, с 
което са наложени. Петдесет на сто от приходите от имуществените санкции 
постъпват по сметката на Национален фонд „Култура“, а останалите приходи – по 
бюджета на община „Марица. 



  

16.4 След изтичането на 7-дневния срок копие от наказателното 
постановление се изпраща на Националната агенция за приходите за принудително 
изпълнение на наложената имуществена санкция по реда на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс.  

Преходни и заключителни разпоредби  
§2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и 

опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за 
организацията и безопасността на движението на територията на община Марица, 
Пловдивска област влиза в сила от 09.07.2019 г. 

§3. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Марица. 
 

МОТИВИ: Измененията, които се предлагат, са в резултат на извършен 
преглед и анализ на действащата Наредба № 1 за поддържане и опазване на 
обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организация и 
безопасност на движението на територията на Община „Марица“ – Пловдивска 
област и изменения на разпоредбите в Закона за авторското право и сродните му 
права и Закона за туризма, и синхронизирането им с Наредбата, с цел преодоляване 
на противоречието с норми от по-висок ранг.  Ето защо,  Общински съвет “Марица” 
намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 26 
Гласували 26 
За 26 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 255 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица” – област Пловдив за 2019 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 
2019 година”, както следва: 

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

За с.Желязно се добавя: 
ПИ 27.15 Нива  - 18601 кв.м. 
ПИ 27.16 Нива  -   2102 кв.м. 
с.Костиево се добавя: 
ПИ 57.104 НТП Ниско застрояване (до 10 м)    -   535 кв.м. 
ПИ 57.132 НТП Ниско застрояване (до 10 м)    -   507 кв.м. 
ПИ 57.103 НТП Ниско застрояване (до 10 м)    -   524 кв.м. 
2. От  раздел „III. По предложения от кметски съвети, кметове на населени  

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

с.Труд отпада: 
ПИ 200.126 Изоставена орна земя - 118 687 кв.м. 
3. В раздел „VI. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а от ЗОС“ 



  

За с.Манолско Конаре се добавя: 
ПИ 502.731 НТП Ниско застрояване (до 10 м)       - 597 кв.м. 
 
4. В раздел „VІІІ. Свободни общински имоти  за отдаване под наем/аренда 

на имоти, общинска собственост - Частна общинска собственост“ 
За с.Желязно отпада: 
ПИ 27.15 Нива  - 18601 кв.м. 
За с.Труд се добавя: 
ПИ 200.126 Изоставена орна земя - 118 687 кв.м. 
За с.Ясно поле се добавя: 
ПИ 23.18 Нива  - 24354 кв.м. 
5. В раздел  „Х. Мери, пасища и ливади – общинска собственост“ 
В) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се предоставят 

за устройване на пчелини. 
За с.Ясно поле се добавя:  
ПИ 87669.17.1-част от 300 кв.м. в северната част  свободни 
 

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 26 
Гласували 26 
За 26 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 256 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правила за ползване  на мерите, 
пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2019-2020 година), 
приети и утвърдени с Решениe № 10, взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г., изм. с 
Решение № 88,  взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. на ОбС „Марица” – област 
Пловдив. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

І. Общински съвет „Марица”-област Пловдив изменя Раздел ІІІ. Размер и 
местоположение на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община 
„Марица”, приети и утвърдени с Решениe № 10, взето с протокол № 3 от 05.02.2019 
г., както следва:  

1. В буква В) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се 
предоставят за устройване на пчелини. 

 
Добавя се: 
 

населено 
място 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.
м. 

Стопанисв
ано от 
общината 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

Кметство 
село 

         

ЗА С. 
ЯСНО 
ПОЛЕ 

         

   87669.17.
1-част от 
300 кв.м. 

300      



  

в 
севернат
а част  
свободни 
V 
категори
я  

 
 

МОТИВИ:  Постъпило е заявление за предоставяне на общински поземлен 
имот с начин на трайно ползване „Ливада“ за устройване на пчелин. Ето защо,  
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 26 
Гласували 26 
За 26 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 257 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Включване на полските пътища и напоителни канали – 
публична общинска собственост на Община „Марица“ в масиви за ползване за 
сключени споразумения/разпределения за стопанската 2019/2020 година. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив  не дава съгласие за включване 

на полски пътища и напоителни канали – публична общинска собственост на 
Община „Марица“ в заповедта на директора на Областна дирекция „Земеделие“-
Пловдив по  чл. 37 в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи за разпределение на масивите за ползване в землищата от територията на 
общината и в масивите за ползване за сключени споразумения/разпределения за 
стопанската 2019/2020 година. 

 
МОТИВИ: Полските пътища и напоителни канали са публична общинска 

собственост, част от изградената и в по-голямата си част действаща инфраструктура 
на Община „Марица“, което прави нецелесъобразно използването им като 
обработваема земеделска земя. Целесъобразно е използването им по 
предназначение. Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 

 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 26 
Гласували 26 
За 26 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 258 
 

Взето с протокол № 11  от 25.06.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
38950.57.100 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София. 

 
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 поземлен имот № 

38950.57.100,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 2490,00 (две хиляди четиристотин и деветдесет) лева, без ДДС, 
по 5,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 2490,00 (две хиляди четиристотин и деветдесет) лева, без ДДС, по 5,00 
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 ПИ № 38950.57.100 е с площ от 498 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и кад.регистри 
на с. Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на 
АГКК - София, ул. "29-та" при граници и съседи: ПИ № 38950.57.101; ПИ № 
38950.57.106; ПИ № 38950.57.105; ПИ № 38950.57.99; ПИ № 38950.57.9029, 
съответстващ на УПИ ІV-57.100 от кв.71 по действащия регулационен план на 
с.Костиево, обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД-09-413/13.04.2016 г. на кмета 
на Община "Марица" - Пловдив, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
2861/26.06.2017 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за 
сумата 2490,00 (две хиляди четиристотин и деветдесет) лева, без ДДС, по 5,00 
лв/кв.м, без ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.100 е 1766,70 лева. 
3. Продажбата 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 
2490,00 (две хиляди четиристотин и деветдесет)лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без 
ДДС, в съответствие с т.1 и 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 имота по т.1 и 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 оглед 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 25 
Гласували 25 
За 25 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 259 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
38950.57.128 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София. 

 
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 поземлен имот № 

38950.57.128,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 3460,00 (три хиляди четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС, 
по 5,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 3460,00 (три хиляди четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС, по 5,00 
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 ПИ № 38950.57.128 е с площ от 692 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и кад.регистри 
на с. Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на 
АГКК - София, ул. "29-та" при граници и съседи: ПИ № 38950.502.910; ПИ № 
38950.502.911; ПИ № 38950.57.129; ПИ № 38950.57.85; ПИ № 38950.57.127, 
съответстващ на УПИ VІІ-57.128 от кв.47 по действащия регулационен план на 
с.Костиево, обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД-09-413/13.04.2016 г. на кмета 
на Община "Марица" - Пловдив, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
2883/06.07.2017 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за 
сумата 3460,00 (три хиляди четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС, по 5,00 
лв/кв.м, без ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.128 е 2454,90 лева. 
3. Продажбата 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 
3460,00 (три хиляди четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без 
ДДС, в съответствие с т.1 и 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 имота по т.1 и 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 оглед 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 25 
Гласували 25 
За 25 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 260 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
38950.57.131 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София. 

 
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 поземлен имот № 

38950.57.131,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на на 2620,00 (две хиляди шестстотин и двадесет) лева, без ДДС, 
по 5,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от на 2620,00 (две хиляди шестстотин и двадесет) лева, без ДДС, по 5,00 
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 ПИ № 38950.57.131 е с площ от 524 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и кад.регистри 
на с. Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на 
АГКК - София, ул. "29-та" при граници и съседи: ПИ № 38950.502.913; ПИ № 
38950.57.132; ПИ № 38950.57.85; ПИ № 38950.57.130, съответстващ на УПИ Х-
57.131, кв.47 по действащия регулационен план на с.Костиево, обл.Пловдив, 
одобрен със заповед № РД-09-413/13.04.2016 г. на кмета на Община "Марица" - 
Пловдив, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2886/07.07.2017 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 2620,00 (две 
хиляди шестстотин и двадесет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.131 е 1858.90 лева.  
3. Продажбата 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 
2620,00 (две хиляди шестстотин и двадесет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без 
ДДС, в съответствие с т.1 и 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 имота по т.1 и 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 оглед 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 25 
Гласували 25 
За 25 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 261 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
38950.57.133 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София. 

 
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 поземлен имот № 

38950.57.133,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 2565,00 (две хиляди петстотин шестдесет и пет) лева, без ДДС, 
по 5,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от на 2565,00 (две хиляди петстотин шестдесет и пет) лева, без ДДС, по 5,00 
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 ПИ № 38950.57.133 с площ от 513 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и кад.регистри 
на с. Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на 
АГКК - София, ул. "29-та" при граници и съседи: ПИ № 38950.502.914; ПИ № 
38950.502.915; ПИ № 38950.57.134; ПИ № 38950.57.85; ПИ № 38950.57.132, 
съответстващ на УПИ ХІІ-57.133, кв.47 по действащия регулационен план на 
с.Костиево, обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД-09-413/13.04.2016 г. на кмета 
на Община "Марица" - Пловдив, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
2886/07.07.2017 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за 
сумата 2565,00 (две хиляди петстотин шестдесет и пет) лева, без ДДС, по 5,00 
лв/кв.м, без ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.133 е 1819,90 лева. 
3. Продажбата 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 
2565,00 (две хиляди петстотин шестдесет и пет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без 
ДДС, в съответствие с т.1 и 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 имота по т.1 и 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 оглед 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 25 
Гласували 25 
За 25 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 262 
 

Взето с протокол №11 от 25.06.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
38950.57.147 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София. 

 
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 поземлен имот № 

38950.57.147,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 3330,00 (три хиляди триста и тридесет) лева, без ДДС, по 5,00 
лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от на 
3330,00 (три хиляди триста и тридесет)  лева, без ДДС, по 5,00 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 ПИ № 38950.57.147 е с площ от 666 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и кад.регистри 
на с. Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на 
АГКК - София, ул. "29-та" при граници и съседи: ПИ № 38950.57.157; ПИ № 
38950.57.148; ПИ № 38950.57.146, съответстващ на УПИ ХІІІ-57.147, кв.72 по 
действащия регулационен план на с.Костиево, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 
РД-09-413/13.04.2016 г. на кмета на Община "Марица" - Пловдив, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 2902/13.07.2017 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив, за сумата 3330,00 (три хиляди триста и тридесет)   лева, 
без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.147 е 2362,60 лева. 
3. Продажбата 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 
3330,00 (три хиляди триста и тридесет)   лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС, в 
съответствие с т.1 и 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 имота по т.1 и 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 оглед 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 25 
Гласували 25 
За 25 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 263 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
38950.502.950 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София. 

 
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 поземлен имот № 

38950.502.950,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 3925,00 (три хиляди деветстотин двадесет и пет) лева, без 
ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 3925,00 (три хиляди деветстотин двадесет и пет) лева, без ДДС, по 5,00 
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 ПИ № 38950.502.950 е с площ от 785 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и кад.регистри 
на с. Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на 
АГКК - София, ул. "35-та" при граници и съседи: ПИ № 38950.502.949; ПИ № 
38950.502.935; ПИ № 38950.502.941; ПИ № 38950.502.942 и ПИ № 38950.502.9235, 
съответстващ на УПИ ХІV-общ., кв.28а по действащия регулационен план на 
с.Костиево, обл.Пловдив, одобрен със заповед № ИК-1236/1986 година, актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 44/11.03.2003 г., надлежно вписан в 
Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 3925,00 (три хиляди деветстотин 
двадесет и пет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.502.950 е 3230,40 лева.  
3. Продажбата 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 
3925,00 (три хиляди деветстотин двадесет и пет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м, без 
ДДС, в съответствие с т.1 и 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 имота по т.1 и 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 оглед 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 25 
Гласували 25 
За 25 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 264 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 38950.501.906, частна общинска 
собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална 
карта и кадастрални регистри на с.Костиево, 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 № 

38950.501.906, изготвена от лицензирани оценители на „Пловдивинвест - 21” АД,  
гр. Пловдив в  размер на 4207,00 (четири хиляди двеста и седем) лева, по 7,00 
лв/кв.м., без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата в 
размер на 4207,00 (четири хиляди двеста и седем) лева, по 7,00 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” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 38950.501.906, с площ по кадастрална скица 601 кв.м., трайно 
предназначение „Урбанизирана територия”, начин на трайно ползване „Ниско 
застрояване (до 10м) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Костиево, Община „Марица”, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с административен 
адрес: с. Костиево, област Пловдив, ул. „6-та” № 15, при граници и  съседи: ПИ № 
38950.501.911, ПИ № 38950.501.909, ПИ № 38950.501.908, ПИ № 38950.501.907, ПИ 
№ 38950.501.9006 и ПИ 38950.501.905, актуван с  акт за частна общинска 
собственост № 2478/03.06.2015 година, на собственика на сграда с идентификатор 
38950.501.906.1, с предназначение „Друг вид сграда за обитаване“ Георги Илиев 
Угренов, с адрес: с. Костиево, Община „Марица“, област Пловдив, ул. „7-ма”, № 17  
за сумата 4207,00 (четири хиляди двеста и седем) лева, по 7,00 лв/кв.м., без ДДС.  

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.501.906 е 2473,20 (две хиляди 
четиристотин седемдесет и три лева и 20 ст.) лева. 

 3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху 
разходите са за сметка на купувачите 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:  С оглед 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 25 
Гласували 25 
За 25 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 265 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне на 
поземлен имот с идентификатор № 87669.17.4 – частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63/19.10.2007 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 № 87669.17.4, с 
площ от 15.333 дка, намиращ се в местността „Осените” с трайно предназначение 
„Земеделска територия” и начин на трайно ползване „Ливада“, при граници и 
съседи: ПИ № 87669.17.37; ПИ № 87669.5.5; ПИ № 87669.502.504; ПИ № 
87669.502.541; ПИ № 87669.17.30 и ПИ № 87669.17.12 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” - област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-63/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК, актуван като частна общинска собственост с Акт № 0918-19 от 29.06.2009 
год. на два нови поземлени имота с проектни номера, както следва:  

- Проектен ПИ  № 87669.17.39 с проектна площ от 12.332 дка, с начин на 
трайно ползване „ Ливада “, адрес на поземления имот местност „ Осените”, с. Ясно 
поле, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
63/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с проектни граници и съседи: 
ПИ № 87669.17.40; 87669.502.541; 87669.17.30; 87669.17.12; 87669.5.5; 87669.17.37; 



  

87669.502.504; 87669.502.541 
и 
- Проектен ПИ  № 87669.17.40 с проектна площ от 3.000 дка, с начин на 

трайно ползване „ Ливада “, адрес на поземления имот местност „ Осените”, с. Ясно 
поле, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
63/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с проектни граници и съседи: 
ПИ № 87669.17.39 и ПИ № 87669.502.541. 

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: Част от поземлен имот с идентификатор № 87669.17.4 в размер на 
около 3 /три/ декара не е постоянно затревена площ и не е подходяща за косене. 
Описаната неподходяща за използване по предназначение площ попада във 
водонаситен район, което води до частични заблатявания и сезонно преовлажняване 
при пролетното снеготопене и на терен не представлява ливада, а наводнена орна 
земя, която би могла да се използва за други земеделски нужди след прилагането на 
отводнителни мерки и съответната агротехника след отводняването. Ето защо,  
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 25 
Гласували 25 
За 25 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 266 
Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран 

поземлен имот № 29235.29.117 с.Желязно за построяване на втора жилищна сграда. 
 
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 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 15,00  /осемнадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване на втора жилищна 
сграда в ПИ № 29235.29.117 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Желязно, 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 Е.Д.П. 
да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим 
имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху 
поземлен имот с идентификатор № 29235.29.117 с площ 953 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. 
Желязно, област Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-90/15.12.2007 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София,  съответстващ на УПИ ІІІ-117, кв.8 по 
действащия регулационен план на селото, одобрен със Заповед № РД-09-408/1995 г. 
за построяване на втора жилищна сграда, съгласно предвижданията на 
застроителния план на с. Желязно, 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: Заявителят не се легитимира като собственик на недвижими имоти 

на територията на страната,  налице е обоснована нужда от решаване на жилищния 
му проблем. Ето защо, Общински съвет “Марица” намира решението за 
целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 
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Присъствали 25 
Гласували 25 
За 25 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 267 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от  10 

/десет/ години на самостоятелни обекти - части от нежилищна сграда в с. Манолско 
Конаре, Община “Марица” – област Пловдив, с цел осъществяване на здравни 
услуги. 

 
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, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от Закона за 
общинската собственост, чл. 50 и чл. 164, ал. 1 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”. 

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

под наем за срок от 10 /десет / години за извършване на здравни услуги - практика 
за първична помощ по медицина – следните самостоятелни обекти, ведно с правото 
на достъп до общите и обслужващите помещения, както следва: 

1. Самостоятелен обект  с идентификатор № 47113.502.30.1.1, с площ от 16.10 
кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №№ 
47113.502.30.1.9,  47113.502.30.1.3 и 47113.502.30.1.2,  под обекта: няма, над обекта: 
няма.  

Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 47113.502.30.1, 
разположена в поземлен имот с идентификатор № 47113.502.30, с административен 
адрес: с. Манолско Конаре, п.к.4138, ул. 5-та № 1-ва, ет.1, по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, община “Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № 18-62/19.10.2007г. на Изпълнителния директор 
на АГКК – София, актуван като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 
04/21.02.2001г., надлежно вписан в Службата по вписванията. 

2. Самостоятелен обект  с идентификатор № 47113.502.30.1.2, с площ от 12.00 
кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №№ 
47113.502.30.1.1 и 47113.502.30.1.3,  под обекта: няма, над обекта: няма.  

Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 47113.502.30.1, 
разположена в поземлен имот с идентификатор № 47113.502.30, с административен 



  

адрес: с. Манолско Конаре, п.к.4138, ул. 5-та № 1-ва, ет.1 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, община “Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № 18-62/19.10.2007г. на Изпълнителния директор 
на АГКК – София, актуван като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 
04/21.02.2001г., надлежно вписан в Службата по вписванията. 

Самостоятелните обекти са с обща площ за наемане 28.10 кв.м. и целта на 
отдаването им под наем е използването им за здравни услуги –  индивидуална 
практика за първична помощ по медицина. 

ІІ. Отдаването под наем на описаните в т. І. самостоятелни обекти да се 
извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс. 

Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на 
началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на 
Община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е 2.50 /два лева и 
петдесет стотинки/ лева на кв.м. без ДДС или 70.25 /седемдесет лева и двадесет и 
пет стотинки / лева без ДДС за 28.10 кв.м.  

ІІІ.Специфични условия  на конкурса:  
– В конкурса за посочените обекти могат да участват кандидати, които са 

регистрирани като търговец съгласно Търговския закон и не са в процедура по 
ликвидация или по несъстоятелност. 

– Описаните в т. І самостоятелни обекти се отдават под наем, при условие, че 
се ползват единствено за целта, за която са предоставени, а именно за лекарски 
кабинет, като собствеността им не може да бъде придобивана по давност или по 
друг начин, не могат да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по 
договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат.  Поддържането и 
текущите ремонти на отдаваните  под наем описани в т. І  самостоятелни обекти се 
извършва от лицето, на което са предоставени, с грижата на добрия стопанин. Ако 
самостоятелните обекти по т. І не се използват за това, за което са отдадени под 
наем, наемното отношение да бъде прекратено; 

– Кандидатите за участие да притежават образователно-квалификационна 
степен ”Магистър по медицина“. Да не са с отнети права, да упражняват 
медицинска професия в Република България  

 – Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да сключат 
такъв в 30-дневен срок след подписване на договор за наем; 

– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на 
самостоятелните обекти; 

– Кабинетът да работи целогодишно; 
 – Документи за допускане до участие в конкурса:  
 1. Заявление за участие по образец. 
 2. Заверено копие от документ за регистрация или единен 

идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (Набавя се 
по служебен път от администрацията на Община „Марица“ и не се входира от 



  

кандидата). 
3. Документ за самоличност на участника за справка  (представя се на 

комисията в деня на конкурса). 
 4. Заверено копие от Удостоверение от Агенцията по вписванията за 

липса на вписани обстоятелства – несъстоятелност и ликвидация (Набавя се по 
служебен път от администрацията на Община „Марица“ и не се входира от 
кандидата). 

 5. Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурс, ведно с 
упълномощаване за сключване на договор (ако е необходимо), когато участникът се 
представлява от лице, различно от лицата, имащи право на представителство, 
съгласно документите му за регистрация. 

 6. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, съдържащо 
воля за наемане на имота, когато участникът е юридическо лице. 

 7. Удостоверение от банка с посочена банкова сметка  за възстановяване 
на внесените депозити за участие на нерегистрираните в конкурса кандидати и на 
неспечелилите конкурса участници /оригинал/. 

 8. Заверено копие на Удостоверение от Национална агенция по 
приходите за наличието или липсата на задължения към държавата (Набавя се по 
служебен път от администрацията на Община „Марица“ и не се входира от 
кандидата). 

 9. Заверени копия на Удостоверения за наличието или липсата на 
задължения към: 

- общината по седалище и адрес на управление на юридическото 
лице/едноличния търговец; 

- и към Община „Марица” (Набавят се по служебен път от администрацията 
на Община „Марица“ и не се входират от кандидата). 

 10. Документ в оригинал /квитанция/ за внесен депозит за участие. 
 11. Заверено копие от документ за закупена конкурсна документация. 
 12. Декларация по образец за запознат/а и съгласие: 
 - с условията на конкурсната документация за провеждане и участие в 

конкурса; 
 - с клаузите на приложения в конкурсната документация проект на 

договор за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост. 
 13. Декларация по образец за извършен оглед на имота, заверена и 

подписана от кметството на населеното място. Липсата на заверка на декларацията 
е основание за недопускане на участника до конкурса. 

14. Заверено копие от диплома за завършено висше медицинско 
образование със степен “Магистър по медицина“ на управителя/участника. 

15. Заверено копие от Удостоверение от Български лекарски съюз, че 
управителя/участника не е с отнети права да упражнява медицинска професия 



  

в Република България. 
16. Заверено копие от трудова книжка и/или заверено копие от осигурителна 

книжка и/или удостоверение образец УП-3, удостоверяващи трудов стаж на 
управителя/ участника, съгласно критерий /К1/ посочен в правилата за провеждане 
на  публичен конкурс. 

17. Ценово предложение за месечна наемна цена, съгласно критерий /К2/, 
посочен в т. ІV от настоящето решение. Поставя се в отделен малък непрозрачен 
плик. 

ІV. Критерии  за оценяване на кандидатите: 
К1 – Професионален опит на участника:  
-   До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки; 
-   От 5 до 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки; 
-   От 10 до 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки; 
-   Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;. 
К2 – Предложена месечна наемна цена: 
-   Най-висока предложена месечна наемна цена – 20 точки; 
-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена до 10%  – 15 

точки; 
-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 10% и до 

20% вкл. – 10 точки; 
-  По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 20%  - 5 

точки; 
К3 – Договор с НЗОК:  
-   Със сключен договор с НЗОК – 10 точки; 
-   Без сключен договор с НЗОК – 0 точки; 
К4 – Предложена оферта относно експлоатацията на обекта:  
-   Кандидат, в чиято оферта се съдържа комплексно виждане относно целите 

на развитие на обекта, средствата за постигането им и очакваните резултати от 
изпълнението  – 20 точки;  

-   Кандидат, в чиято оферта се съдържа част от комплексно виждане относно 
целите на развитие на обекта, средствата за постигането им и очакваните резултати 
от изпълнението – 10 точки. 

-   Кандидат не представил оферта – 0 точки 
Комплексна оценка: 
К = К1+ К2 +К3 + К4 
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите К2 и К4. 
 



  

V. Гаранция за участие - 30% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.     
VI. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да предприеме 

необходимите действия за откриване и провеждане на процедура за отдаване под 
наем на описаните в т. І  самостоятелни обекти, чрез публично оповестен конкурс 
при условията на т. І, ІІ, ІІІ, ІV и V 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 конкурса за отдаване под наем и сключи наемния договор, съобразно 
действащото законодателство. 

VІI. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив дава съгласие Кмета на 
Община „Марица” да сключи договор за наем с цел да се задоволи неотложната 
нужда на населението от здравни услуги /за извършване на здравни услуги - 
практика за първична помощ по медицина/ със срок на действие до приключване на 
конкурсната процедура по отдаване под наем за самостоятелните обекти, описани в 
т. I  

МОТИВИ: Във връзка с неотложната нужда на населението от здравни 
услуги ,  Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 
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Присъствали 25 
Гласували 25 
За 25 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 268 
Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от  10 

/десет/ години на самостоятелни обекти - части от нежилищна сграда в с. Маноле, 
Община “Марица” – област Пловдив, с цел осъществяване на здравни услуги. 

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, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от Закона за 
общинската собственост, чл. 50 и чл. 164, ал. 1 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”. 

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

под наем за срок от 10/десет/ години за извършване на здравни услуги - практика за 
първична помощ по медицина – следните самостоятелни обекти, ведно с правото на 
достъп до общите и обслужващите помещения, както следва: 
   -  Самостоятелен обект с идентификатор № 47086.501.411.1.18,  с площ от 14.00 
кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 
47086.501.411.1.14, № 47086.501.411.1.19 и № 47086.501.411.1.17,  под обекта: № 
47086.501.411.1.5, над обекта: няма.  

Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор  № 
47086.501.411.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 47086.501.411 с 
административен адрес на имота: с. Маноле, п.к.4137, 56-та, ет.1, по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община “Марица” - област Пловдив, 
одобрени със Заповед № 18-37/08.05.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – 
София, актувани като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 
252/31.05.2005 г., надлежно вписан в Службата по вписванията. 

  - Самостоятелен обект с идентификатор № 47086.501.411.1.19, с площ от 
14.00 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 
47086.501.411.1.14, № 47086.501.411.1.20, № 47086.501.411.1.18 и № 
47086.501.411.1.17, под обекта: № 47086.501.411.1.5 и № 47086.501.411.1.4,  над 
обекта: няма.  

Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор  № 
47086.501.411.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 47086.501.411, с 
административен адрес на имота: с. Маноле, п.к.4137, 56-та, ет.1, по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община “Марица” - област Пловдив, 
одобрени със Заповед № 18-37/08.05.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – 
София, актувани като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 



  

252/31.05.2005 г., надлежно вписан в Службата по вписванията. 
- Самостоятелен обект с идентификатор № 47086.501.411.1.20, с площ от 

14.40 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 
47086.501.411.1.11, № 47086.501.411.1.19 и № 47086.501.411.1.14, под обекта: № 
47086.501.411.1.3, № 47086.501.411.1.2 и № 47086.501.411.1.4,  над обекта: няма.  

Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор  № 
47086.501.411.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 47086.501.411, с 
административен адрес на имота: с. Маноле, п.к.4137, 56-та, ет.1, по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община “Марица” - област Пловдив, 
одобрени със Заповед № 18-37/08.05.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – 
София, актувани като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 
252/31.05.2005 г., надлежно вписан в Службата по вписванията. 

- Самостоятелен обект с идентификатор № 47086.501.411.1.17, с площ от 
12.40 кв.м., с предназначение „За склад”, при съседни самостоятелни обекти в 
сградата: на същия етаж: с идентификатори №47086.501.411.1.16, № 
47086.501.411.1.14, № 47086.501.411.1.19 и № 47086.501.411.1.18, под обекта: № 
47086.501.411.1.7, № 47086.501.411.1.4, №47086.501.411.1.5 и № 47086.501.411.1.6, 
над обекта: няма. Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор  № 
47086.501.411.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 47086.501.411, с 
административен адрес на имота: с. Маноле, п.к.4137, 56-та, ет.1, по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община “Марица” - област Пловдив, 
одобрени със Заповед № 18-37/08.05.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – 
София, актувани като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 
252/31.05.2005 г., надлежно вписан в Службата по вписванията. 

Самостоятелните обекти са с обща площ за 54.80 кв.м. и целта на отдаването 
им под наем е използването им за здравни услуги –  индивидуална практика за 
първична помощ по медицина. 

ІІ. Отдаването под наем на описаните в т. І. самостоятелни обекти да се 
извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс. 

Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на 
началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на 
Община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е 2.50 /два лева и 
петдесет стотинки/ лева на кв.м. без ДДС или 137 лв. /сто тридесе и седем лева/ без 
ДДС за 54.80 кв.м.  

ІІІ.Специфични условия  на конкурса:  
– В конкурса за посочените обекти могат да участват кандидати, които са 

регистрирани като търговец съгласно Търговския закон и не са в процедура по 
ликвидация или по несъстоятелност. 

– Описаните в т. І самостоятелни обекти се отдават под наем, при условие, че 
се ползват единствено за целта, за която са предоставени, а именно за лекарски 
кабинет, като собствеността им не може да бъде придобивана по давност или по 
друг начин, не могат да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по 



  

договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат. Поддържането и 
текущите ремонти на отдадените под наем описани в т. І самостоятелни обекти се 
извършва от лицето, на което са предоставени, с грижата на добрия стопанин. Ако 
самостоятелните обекти по т. І не се използват за това, за което са отдадени под 
наем, наемното отношение да бъде прекратено; 

– Кандидатите за участие да притежават образователно-квалификационна 
степен ”Магистър по медицина“. Да не са с отнети права, да упражняват 
медицинска професия в Република България  

 – Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да сключат 
такъв в 30-дневен срок след подписване на договор за наем; 

– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на 
самостоятелните обекти; 

– Кабинетът да работи целогодишно; 
 – Документи за допускане до участие в конкурса:  
 1. Заявление за участие по образец. 
2. Заверено копие от документ за регистрация или единен идентификационен 

код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (Набавя се по служебен път от 
администрацията на Община „Марица“ и не се входира от кандидата). 

3.Документ за самоличност на участниците за справка (представя се на 
комисията в деня на конкурса). 

4. Заверено копие от Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса на 
вписани обстоятелства – несъстоятелност и ликвидация (Набавя се по служебен път 
от администрацията на Община „Марица“ и не се входира от кандидата). 

5. Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурс, ведно с 
упълномощаване за сключване на договор (ако е необходимо), когато участникът се 
представлява от лице, различно от лицата, имащи право на представителство, 
съгласно документите му за регистрация. 

6. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, съдържащо воля 
за наемане на имота, когато участникът е юридическо лице. 

7. Удостоверение от банка с посочена банкова сметка  за възстановяване на 
внесените депозити за участие на нерегистрираните в конкурса кандидати и на 
неспечелилите конкурса участници /оригинал/. 

8. Заверено копие на Удостоверение от Национална агенция по приходите за 
наличието или липсата на задължения към държавата (Набавя се по служебен път от 
администрацията на Община „Марица“ и не се входира от кандидата). 

9. Заверени копия на Удостоверения за наличието или липсата на задължения 
към: 

- общината по седалище и адрес на управление на юридическото 
лице/едноличния търговец; 

- и към Община „Марица” (Набавят се по служебен път от администрацията 



  

на Община „Марица“ и не се входират от кандидата). 
 10. Документ в оригинал /квитанция/ за внесен депозит за участие. 
 11. Заверено копие от документ за закупена конкурсна документация. 
12. Декларация по образец за запознат/а и съгласие: 
 - с условията на конкурсната документация за провеждане и участие в 

конкурса; 
 - с клаузите на приложения в конкурсната документация проект на 

договор за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост. 
13. Декларация по образец за извършен оглед на имота, заверена и подписана 

от кметството на населеното място. Липсата на заверка на декларацията е основание 
за недопускане на участника до конкурса. 

14. Заверено копие от диплома за завършено висше медицинско образование 
със степен “Магистър по медицина“ на управителя/участника. 

15. Заверено копие от Удостоверение от Български лекарски съюз, че 
управителя/участника не е с отнети права да упражнява медицинска професия в 
Република България. 

16. Заверено копие от трудова книжка и/или заверено копие от осигурителна 
книжка и/или удостоверение образец УП-3, удостоверяващи трудов стаж на 
управителя/ участника, съгласно критерий /К1/ посочен в правилата за провеждане 
на  публичен конкурс. 

17. Ценово предложение за месечна наемна цена, съгласно критерий /К2/, 
посочен в т. ІV от настоящето решение. Поставя се в отделен малък непрозрачен 
плик. 

ІV. Критерии  за оценяване на кандидатите: 
К1 – Професионален опит на участника:  
-   До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки; 
-   От 5 до 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки; 
-   От 10 до 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки; 
-   Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;. 
К2 – Предложена месечна наемна цена: 
-   Най-висока предложена месечна наемна цена – 20 точки; 
-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена до 10%  – 15 

точки; 
-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 10% и до 

20% вкл. – 10 точки; 
-  По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 20%  - 5 

точки; 
К3 – Договор с НЗОК:  



  

-   Със сключен договор с НЗОК – 10 точки; 
-   Без сключен договор с НЗОК – 0 точки; 
К4 – Предложена оферта относно експлоатацията на обекта:  
-   Кандидат, в чиято оферта се съдържа комплексно виждане относно целите 

на развитие на обекта, средствата за постигането им и очакваните резултати от 
изпълнението  – 20 точки;  

-   Кандидат, в чиято оферта се съдържа част от комплексно виждане относно 
целите на развитие на обекта, средствата за постигането им и очакваните резултати 
от изпълнението – 10 точки. 

-   Кандидат не представил оферта – 0 точки 
Комплексна оценка: 
К = К1+ К2 +К3 + К4 
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите К2 и К4. 
V. Гаранция за участие - 30% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.     
VI. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да предприеме 

необходимите действия за откриване и провеждане на процедура за отдаване под 
наем на описаните в т. І  самостоятелни обекти, чрез публично оповестен конкурс 
при условията на т. І, ІІ, ІІІ, ІV и V 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 конкурса за отдаване под наем и сключи наемния договор, съобразно 
действащото законодателство. 

VІI. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив дава съгласие Кмета на 
Община „Марица” да сключи договор за наем с цел да се задоволи неотложната 
нужда на населението от здравни услуги за извършване на здравни услуги - 
практика за първична помощ по медицина/ със срок на действие до приключване на 
конкурсната процедура по отдаване под наем за самостоятелните обекти, описани в 
т. I  

МОТИВИ:  Във връзка с неотложната нужда на населението от здравни 
услуги ,  Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 
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Присъствали 25 
Гласували 25 
За 25 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 269 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от  10 
/десет/ години на самостоятелни обекти - части от нежилищна сграда в с. Ясно 
поле, Община “Марица” – област Пловдив, с цел осъществяване на здравни услуги. 

 
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, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от Закона за 
общинската собственост, чл. 50 и чл. 164, ал. 1 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”. 

  
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 
І. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив дава съгласие да се отдадат  

под наем за срок от 10 /десет/ години за извършване на здравни услуги - практика за 
първична помощ по медицина – следните самостоятелни обекти, ведно с правото на 
достъп до общите и обслужващите помещения, както следва: 

- Помещение за лекарски кабинет с идентификатор № 87669.502.164.1.1, с 
площ от 20.00 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги“, при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 
87669.502.164.1.9, № 87669.502.164.1.8,  № 87669.502.164.1.2, под обекта: няма, над 
обекта: няма. . 

- Помещение за лекарски кабинет с идентификатор № 87669.502.164.1.2, с 
площ от 8.00 кв.м., с предназначение „За склад“, при съседни самостоятелни обекти 
в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 87669.502.164.1.8, № 
87669.502.164.1.3, № 87669.502.164.1.1, под обекта: няма, над обекта: няма. 

Помещенията за лекарски кабинет се намират в Здравната служба на с. Ясно 
поле с идентификатор № 87669.502.164.1, с обща застроена площ 171 кв.м и 
попадаща в поземлен имот с идентификатор № 87669.502.164 с площ 1087 кв.м., с 
административен адрес : с. Ясно поле, ул. „1-ва“, № 24, по КККР на с. Ясно поле, 
Община“ Марица“ – област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-63/19.10.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК – София, последно изменение със заповед: КД 
– 14-16-1365/12.10.2012 г.на НАЧАЛНИКА НА СГКК – ПЛОВДИВ, актувани като 
публична общинска собственост с Акт за общинска собственост № 08/20.02.2001 г. 
надлежно вписан в Службата по вписванията 

Самостоятелнитет обекти са с обща площ за наемане 28.00 кв.м. и целта на 
отдаването под наем е: ИЗВЪРШВАНЕ  НА ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ –  
АМБУЛАТОРНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 
/АППМП/ 
 



  

ІІ. Отдаването под наем на описаните в т. І. самостоятелни обекти да се извърши 
чрез провеждане на публично оповестен конкурс. 

Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на 
началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на 
Община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е 2.50 /два лева и 
петдесет стотинки/ лева на кв.м. без ДДС или 70.00 лв. /седемдесет лева/ без ДДС за 
28.00 кв.м.  

ІІІ.Специфични условия  на конкурса:  
– В конкурса за посочените обекти могат да участват кандидати, които са 

регистрирани като търговец съгласно Търговския закон и не са в процедура по 
ликвидация или по несъстоятелност. 

– Описаните в т. І самостоятелни обекти се отдават под наем, при условие, че 
се ползват единствено за целта, за която са предоставени, а именно за лекарски 
кабинет, като собствеността им не може да бъде придобивана по давност или по 
друг начин, не могат да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по 
договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат. Поддържането и 
текущите ремонти на отдадените под наем описани в т. І самостоятелни обекти се 
извършва от лицето, на което са предоставени, с грижата на добрия стопанин. Ако 
самостоятелните обекти по т. І не се използват за това, за което са отдадени под 
наем, наемното отношение да бъде прекратено; 

– Кандидатите за участие да притежават образователно-квалификационна 
степен ”Магистър по медицина“. Да не са с отнети права, да упражняват 
медицинска професия в Република България  
 – Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да сключат такъв в 
30-дневен срок след подписване на договор за наем; 

– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на 
самостоятелните обекти; 

– Кабинетът да работи целогодишно; 
 – Документи за допускане до участие в конкурса:  
 1. Заявление за участие по образец. 
 2. Заверено копие от документ за регистрация или единен идентификационен 
код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (Набавя се по служебен път от 
администрацията на Община „Марица“ и не се входира от кандидата). 
 3. Документ за самоличност на участника за справка /представя се в момента 
на конкурса/. 
 4. Заверено копие от Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса на 
вписани обстоятелства – несъстоятелност и ликвидация (Набавя се по служебен път 
от администрацията на Община „Марица“ и не се входира от кандидата). 
 5. Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурс, ведно с 
упълномощаване за сключване на договор (ако е необходимо), когато участникът се 
представлява от лице, различно от лицата, имащи право на представителство, 
съгласно документите му за регистрация. 
 6. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, съдържащо воля 
за наемане на имота, когато участникът е юридическо лице. 



  

 7. Удостоверение от банка с посочена банкова сметка  за възстановяване на 
внесените депозити за участие на нерегистрираните в конкурса кандидати и на 
неспечелилите конкурса участници /оригинал/. 
 8. Заверено копие на Удостоверение от Национална агенция по приходите за 
наличието или липсата на задължения към държавата (Набавя се по служебен път от 
администрацията на Община „Марица“ и не се входира от кандидата). 
 9. Заверени копия на Удостоверения за наличието или липсата на задължения 
към: 
- общината по седалище и адрес на управление на юридическото лице/едноличния 
търговец; 
- и към Община „Марица” (Набавят се по служебен път от администрацията на 
Община „Марица“ и не се входират от кандидата). 
 10. Документ в оригинал /квитанция/ за внесен депозит за участие. 
 11. Заверено копие от документ за закупена конкурсна документация. 
 12. Декларация по образец за запознат/а и съгласие: 
 - с условията на конкурсната документация за провеждане и участие в 
конкурса; 
 - с клаузите на приложения в конкурсната документация проект на договор за 
отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост. 
 13. Декларация по образец за извършен оглед на имота, заверена и подписана 
от кметството на населеното място. Липсата на заверка на декларацията е основание 
за недопускане на участника до конкурса. 

14. Заверено копие от диплома за завършено висше медицинско образование 
със степен “Магистър по медицина“ на управителя/участника. 

15. Заверено копие от Удостоверение от Български лекарски съюз, че 
управителят/участникът не е с отнети права да упражнява медицинска професия в 
Република България. 

16. Заверено копие от трудова книжка и/или заверено копие от осигурителна 
книжка и/или удостоверение образец УП-3, удостоверяващи трудов стаж на 
управителя/ участника, съгласно критерий /К1/ посочен в правилата за провеждане 
на  публичен конкурс. 

18. Ценово предложение за месечна наемна цена, съгласно критерий /К2/, 
посочен в т. ІV от настоящето решение. Поставя се в отделен малък непрозрачен 
плик. 

ІV. Критерии  за оценяване на кандидатите: 
К1 – Професионален опит на участника:  
-   До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки; 
-   От 5 до 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки; 
-   От 10 до 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки; 
-   Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;. 
К2 – Предложена месечна наемна цена: 
-   Най-висока предложена месечна наемна цена – 20 точки; 
-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена до 10%  – 15 

точки; 
-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 10% и до 

20% вкл. – 10 точки; 



  

-  По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 20%  - 5 
точки; 

К3 – Договор с НЗОК:  
-   Със сключен договор с НЗОК – 10 точки; 
-   Без сключен договор с НЗОК – 0 точки; 
К4 – Предложена оферта относно експлоатацията на обекта:  
-   Кандидат, в чиято оферта се съдържа комплексно виждане относно целите 

на развитие на обекта, средствата за постигането им и очакваните резултати от 
изпълнението  – 20 точки;  

-   Кандидат, в чиято оферта се съдържа част от комплексно виждане относно 
целите на развитие на обекта, средствата за постигането им и очакваните резултати 
от изпълнението – 10 точки. 

-   Кандидат не представил оферта – 0 точки 
Комплексна оценка: 
К = К1+ К2 +К3 + К4 
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите К2 и К4. 
V. Гаранция за участие - 30% от  началната конкурсна месечна  наемна цена.     
VI. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да предприеме 

необходимите действия за откриване и провеждане на процедура за отдаване под 
наем на описаните в т. І  самостоятелни обекти, чрез публично оповестен конкурс 
при условията на т. І, ІІ, ІІІ, ІV и V 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 конкурса за отдаване под наем и сключи наемния договор, съобразно 
действащото законодателство. 

VІI. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив дава съгласие Кмета на 
Община „Марица” да сключи договор за наем с цел да се задоволи неотложната 
нужда на населението от здравни услуги /за извършване на здравни услуги - 
практика за първична помощ по медицина/ със срок на действие до приключване на 
конкурсната процедура по отдаване под наем за самостоятелните обекти, описани в 
т. I  

МОТИВИ: Във връзка с неотложната нужда на населението от здравни 
услуги ,  Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 
 

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

 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 25 
Гласували 25 
За 25 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 270 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с 
идентификатор № 35300.12.22 с площ 974 кв.м., включен в новообразуваните 
УПИ 12.134 – производствена и складова дейност в местността „Чорбалъка“, с. 
Калековец, община „Марица“, област Пловдив, с площ от 111 326 кв.м., УПИ 
12.135 - производствена и складова дейност в местността „Чорбалъка“, с. 
Калековец, община „Марица“, област Пловдив, с площ от 13 312 кв.м. и улица с 
проектен идентификатор 35300.12.136 в местност „Чорбалъка“, с. Калековец, 
община „Марица“, област Пловдив, с площ от 4 480 кв.м. /съгласно проект за 
изменение на ПУП-ПРЗ, приет с решение № 4, взето с протокол № 7 от 22.02.2019 
г. на ЕСУТ при община „Марица”/, одобрен със заповед № РД-09-366 от 
11.03.2019 г. на Кмета на Община „Марица“, влязла в сила на 23.04.2019 г. 

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

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

 
  След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив:  
І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в 

частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 35300.12.22 с 
площ 974 кв.м., включен в новообразуваните УПИ 12.134 – производствена и 
складова дейност в местността „Чорбалъка“, с. Калековец, община „Марица“, 
област Пловдив, с площ от 111 326 кв.м., УПИ 12.135 - производствена и складова 
дейност в местността „Чорбалъка“, с. Калековец, община „Марица“, област 
Пловдив, с площ от 13 312 кв.м. и улица с проектен идентификатор 35300.12.136 в 
местност „Чорбалъка“, с. Калековец, община „Марица“, област Пловдив, с площ от 
4 480 кв.м. /съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с решение № 4, взето 
с протокол № 7 от 22.02.2019 г. на ЕСУТ при община „Марица”/, одобрен със 
заповед № РД-09-366 от 11.03.2019 г. на Кмета на Община „Марица“, влязла в сила 
на 23.04.2019 г. 

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



  

МОТИВИ: Необходимо да се започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична общинска собственост в частна общинска собственост 
на поземлен имот с идентификатор № 35300.12.22 с площ 974 кв.м., включен в 
новообразуваните УПИ 12.134 – производствена и складова дейност в местността 
„Чорбалъка“, с. Калековец, община „Марица“. Ето защо, Общински съвет “Марица” 
намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 24 
Гласували 24 
За 24 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 271 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна  характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот № 
35300.503.780, публична общинска собственост по кадастрална карта и 
кадастралните регистри на с. Калековец, област Пловдив, одобрена със Заповед № 
РД-18-13/19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

 
 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, вр. с чл.6, ал.1 от ЗОС и чл. 2, 

ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица”. 

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

характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на 
общински поземлен имот с идентификатор № 35300.503.780  с площ  1857 кв.м. с 
трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "За друг обществен 
обект, комплекс" по кадастрална карта на с.Калековец, област Пловдив, одобрена 
със Заповед № РД-18-13/19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
идентичен с УПИ І-503.780- обществено и делово обслужване в кв.71, при граници 
ПИ № 35300.503.979; ПИ № 35300.503.973 и ПИ № 35300.503.972, актуван с Акт за 
публична общинска собственост № 1415/15.02.2011 година.  

 
2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 

„Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да започне процедура по 
промяна  характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на 
описания в т. І. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 
58, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост и предоставяне на препис от 
изготвения акт за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 
№ 35300.503.780 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Калековец, 
област Пловдив на Службата по геодезия, картография и кадастър по реда на чл. 52, 
ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър. 

 
 
 



  

МОТИВИ: Във връзка с изграждане на общностен център за интегрирани 
услуги по програма за хуманитарна помощ, 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 № 272 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на строеж на 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ЮГ” ЕАД, КЕЦ Раковски върху общински ПИ № 
47086.35.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, област 
Пловдив, за построяване на мачтов трафопост (МТП) с площ от 9 кв. м.  и 
сервитутна зона с площ 20,25 кв.м.. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 и 7, чл.37, ал.4,т.4 от 

ЗОС, чл.62, ал.2 от ЗЕ, във връзка с чл.91, ал.1 от ЗУТ.   
 
  След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив приема пазарната оценка 

на имота за учредяване право на  строеж за трафопост в размер на 270,00 (двеста и 
седемдесет) лева (по 30 лв/кв.м. РЗП) и 36,00 (тридесет и шест) лева за сервитутно 
право с площ 20,25 кв.м, изготвена от лицензирани оценители на „Пловдивинвест-
21” АД - гр. Пловдив и определя пазарна цена  за право на  строеж за трафопост в 
размер на 270,00 (двеста и седемдесет) лева (по 30 лв/кв.м. РЗП) и 36,00 (тридесет и 
шест) лева за сервитутно право. 

2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие да бъде 
учредено възмездно право на строеж на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ЮГ” ЕАД, 
КЕЦ Раковски в ПИ № 47086.35.73 трайно предназначение на територията 
"Земеделска", НТП "За дъоръжение за канализация", местност "Гепчели кория" по 
кад.карта и кад.регистри на с. Маноле, област Пловдив, одобрени със Заповед .№ 
РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, за изграждане 
на обект „Мачтов трафопост” със ЗП 9 кв.м. в размер на 270,00 (двеста и 
седемдесет) лева (по 30 лв/кв.м. РЗП) и сервитутно право за обслужване с площ 
20,25 кв.м. с цена 36,00 (тридесет и шест) лева. 

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, съобразно действащото законодателство. 

 
 
 



  

 
МОТИВИ:   Във връзка с  изграждане на обект „Пречисвателна станция за 

отпадни води“  и в новообразувания УПИ 035073-пречисвателна станция е 
предвидено изграждане на ел.съоръжение за електроснабдяване на обект: обект 
„Пречисвателна станция за отпадни води“ – с.Маноле. 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 № 273 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на 
община Марица, касаещо разширение на структурна единица 605-Псп/складово-
производствена устройствена зона/ с поземлен имот №47113.5.11 представляващ 
земеделска земя за процедура по промяна на предназначението.Разрешение за 
изработване на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за 
улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за елементите на 
техническата инфраструктура по кадастрална карта на с.Манолско Конаре, 
местност „Шейтан язма”,област Пловдив за ПИ№47113.5.11 представляващ 
земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 134, 

ал. 1, т.1 във връзка  чл. 136, ал.1 и чл.127, ал.6 от ЗУТ 
 
  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1.Одобрява проект за изменение на Общ устройствен план на община Марица 

касаещо изменение на структурна единица 605- Псп в обхвата на поземлени 
имоти:№ 47113.5.11, №47113.3.1, №47113.3.3, №47113.3.4 по кадастралната карта 
на с.Манолско Конаре и ПИ№87669.28.43 и ПИ№87669.28.40 по кадастралната 
карта на с.Ясно поле, обл.Пловдив. 

2.Одобрява планово-техническото задание и  дава разрешение за изработване 
на проект за ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична 
регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) на елементите на техническата 
инфраструктура за поземлен имот № 47113.5.11 в местност ” Шейтан язма”  по 
кадастралната карта на с.Манолско Конаре, община „Марица” за изграждане на 
обект: „ Производствена, складова и обществено-обслужваща дейности- склад за 
промишлени стоки”; 

3.Дава предварително съгласие и възлага на Златка Йорданова да проведе 
процедура по  промяна предназначението на имоти –общинска собственост, за 
които е необходимо във връзка с изготвянето на проекти за елементите на 
техническата инфраструктура. 

 Проектът да се изготви при следните условия: 
 -проектът да бъде изготвен от извадка на кадастралната карта  за имота в 

с.Манолско Конаре; 
 -проектът да бъде изготвен от правоспособни проектанти и да  отговаря на  

показателите на   Общия устройствен план за  зона Псп и се спазят изискванията на  



  

Наредба № 8/2001г. за обема  и съдържанието на устройствените схеми и планове : 
 - проектите  да се съгласува със съответните администрации, 

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; 
 -проектът за ПУП-ПРЗ да бъде представен в цифров /на СD/ и графичен вид, 

в три екземпляра:  оригинал на недеформируема прозрачна основа и два броя 
цветни копия в  М=1:1000 с показани площи и координатен регистър на граничните 
точки на имотите съгласно чл.5 ал.4 от Наредба №8 на МРРБ; 

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 и и в един местен вестник  на съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 

 
МОТИВИ:   С цел осъществяване на инвестиционно намерение, Общински 

съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 
 
 
 

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

 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 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 № 274 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление за одобрение на проект за изменение  на Общ 
устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна 
единица 420-Жм (жилищна  устройствена структурна единица/зона) по 
кадастралната карта на с.Войводиново, местност „Баш пара“, Община „Марица“.  

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - 
План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на 
техническата инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори  № 11845.60.5, 
№ 11845.60.15 и част от поземлен имот № 11845.60.11 и № 11845.60.18  по 
кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Баш пара“, Община „Марица“, 
област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за за включвано с 
строителните граници на населеното място с 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:  
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с чл.136, 

ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ: 
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна 

част от настоящата докладна, структурна единица 420-Жм (жилищна  устройствена 
структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Войводиново, местност „Баш 
пара“, Община „Марица“, включващо поземлени имоти с идентификатори  № 
11845.60.5, № 11845.60.15 и част от поземлен имот № 11845.60.11 и № 11845.60.18  
по кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Баш пара“, Община „Марица“, 
област Пловдив, съгласно приложения проект 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 поземлени 
имоти с идентификатори  № 11845.60.5, № 11845.60.15 и част от поземлен имот № 
11845.60.11 и № 11845.60.18  по кадастралната карта на с.Войводиново, местност 
“Баш пара“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за  

жилищно строителство и включване в строителните граници на населеното 
място 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
Поземлени имоти с идентификатори  № 11845.60.5, № 11845.60.15 и част от 

поземлен имот № 11845.60.11 и № 11845.60.18  по кадастралната карта на 
с.Войводиново, местност “Баш пара“, Община „Марица“, област Пловдив попадат 
по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица Жм с нетни 
устройствени показатели Пз<60%, Кинт – 1,2,  Поз>40 и височина  на застрояване 
до 10 м. 

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

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

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

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в 
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на 
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова 
извадка от кадастралната карта 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 новообразуваните УПИ и ПИ, ако има 
такива. 

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

необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни 



  

дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
Решението 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 горе цитираните поземлени имоти и части от тях ще 
се променя предназначението и ще се включат в строителните граници на 
населеното място. 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 № 275 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

ОТНОСНО: ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ В. И. Д. ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  НА ОБЩ 
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА „МАРИЦА”, КАСАЕЩО РАЗШИРЕНИЕ НА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА 
621-ЖМ (ЖИЛИЩНА УСТРОЙСТВЕНА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА/ЗОНА) ПО КАДАСТРАЛНАТА 
КАРТА НА С.МАНОЛЕ, МЕСТНОСТ „АЛАТЛЪКА“, ОБЩИНА „МАРИЦА“.  

Разрешение за изработване 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  № 47086.29.51  по 
кадастралната карта на с.Маноле, местност “Алатлъка“, Община „Марица“, област 
Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на 
урегулиран поземлен имот за „жилищно застрояване“. 

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

чл.136, ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ 
 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с чл.136, 

ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ: 
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна 

част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 621-Жм, 
включващо поземлен имот с идентификатор  № 47086.29.51 и част от поземлени 
имоти № 47086.30.100, № 47086.29.42 и № 47086.29.43  по кадастралната карта на 
с.Маноле, местност “Алатлъка“, Община „Марица“, област Пловдив, съгласно 
приложения проект 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  № № 47086.29.51 по кадастралната карта на с.Маноле, местност 



  

“Алатлъка“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за  

Жилищно строителство 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
Поземлен имот с идентификатор с идентификатор № 47086.29.51 и части от 

поземлени  имоти № 47086.30.100, № 47086.29.42 и № 47086.29.43  по 
кадастралната карта на с.Маноле, местност “Алатлъка“, Община „Марица“, област 
Пловдив попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 621-Жм с нетни устройствени показатели Пз<45%, Кинт – 0,9,  Поз>45 и 
височина  на застрояване до 10 м. 

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 1 
от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба 
№8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и Наредба 
№7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с теренните 
дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да изследват да 
отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и в процедура 
на изработване и одобряване на ПУП – 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 В. И. Д. 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 “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 № 276 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от „ХЕРБА 1“ ЕООД одобрение на проект за 
изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на 
структурна единица 506-Псп (складово-производствена  устройствена структурна 
единица/зона) по кадастралната карта на с.Скутаре, местност „Чаирите“, Община 
„Марица“.  

Разрешение за изработване 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  № 66915.11.88  по 
кадастралната карта на с.Скутаре, местност “Чаирите“, Община „Марица“, област 
Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на 
урегулиран поземлен имот за „производствени и складови дейности“ за изграждане 
на складова база за пакетиране на билка и обслужващо помещение - офис. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с чл.136, 
ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ 
 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с чл.136, 

ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ: 
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна 

част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 506-Псп 
(складово-производствена  устройствена структурна единица/зона), включващо 
поземлен имот с идентификатор  № 66915.11.88-частен имот и част от поземлен 
имот № 66915.11.65-общински полски път по кадастралната карта на с.Скутаре, 
местност „Чаирите“, Община „Марица“, съгласно приложения проект 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  № 66915.11.88  по кадастралната карта на с.Скутаре, местност 
“Чаирите“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за  

производствени и складови дейности  
( изграждане на складова база за пакетиране на билка и обслужващо 

помещение – офис) 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
Поземлен имот с идентификатор  № 66915.11.88 и част от поземлен имот № 

66915.11.65  по кадастралната карта на с.Скутаре, местност “Чаирите“, Община 
„Марица“, област Пловдив попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” 
в структурна единица 506-Псп с нетни устройствени показатели Пз<60%, Кинт – 
1,2,  Поз>30 и височина  на застрояване до 10 м. 

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 1 
от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба 
№8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и Наредба 
№7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с теренните 
дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да изследват да 
отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и в процедура 
на изработване и одобряване на ПУП – 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 „ХЕРБА 1“ 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 “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 № 277 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Съгласие във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за изготвяне на 
Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на УПИ XVII - 
зеленина кв. 58 по действащия кадастрално регулационен план на с.Скутаре, 
представляващ поземлен имот с идентификатор № 66915.502.606 по КК на село 
Скутаре, с цел образуване на нови урегулирани поземлени имоти – за жилищно 
строителство. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1, чл.62а, ал.4 от ЗУТ, 
съгласно чл.108,ал.1, чл.110,ал.1,т.1  и  чл.112, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ  
 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
Общински съвет „Марица” дава съгласие за изготвяне на Проект за изменение 

на ПУП – План за регулация и застрояване на УПИ XVII - зеленина кв. 58  по 
действащия кадастрално регулационен план на с.Скутаре, представляващ поземлен 
имот с идентификатор № 66915.502.606 по КК на село Скутаре, с цел образуването 
на нови урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство. 

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/. 

Възлага на Кмета на Община „Марица”, да извърши последващи действия, в 
съответствие с влезлия в сила ПУП-ПРЗ. 
 

МОТИВИ: Поради публичния характер на собствеността е необходимо 
съгласието за изготвяне на проекта , съгласно приложената  скица – предложение. 
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 № 278 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот № 69874.70.45 в местността 
”Граждански път” по кадастралната карта на с.Строево, община „Марица”, 
Пловдивска област попадащ в структурна единица 248-Соп/Смесена обслужващо-
производствена устройствена зона/ по Общ устройствен план на Общината и 
представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението 
съобразно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи. 

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

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

 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1.Дава разрешение за изработване на проект за ПУП - План за регулация и 

застрояване (ПРЗ) на поземлен имот №69874.70.45 в местността ”Граждански път” 
по кадастралната карта на с.Строево, община „Марица”, Пловдивска област с 
отреждане «Производствено-складови и обществено обслужващи дейности “  

2.Одобрява приложеното планово- техническо задание изготвено по чл.125 от 
ЗУТ. 

3.Дава предварително съгласие и възлага на собствениците на имота да 
проведат процедура по промяна предназначението на имоти–общинска собственост, 
за които е необходимо, във връзка с изготвянето на проекти за елементите на 
техническата инфраструктура.  

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - две години. 
         Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 

230, ал. 1 от ЗУТ и да отговарят на изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и 
съдържание на устройствените схеми и планове при следните условия: 

           -проектите да се представят в община „Марица” 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; 

          -да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното 
УПИ и ПИ; 

            -новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м; 



  

          -проектите  да се съгласуват със СГКК-Пловдив и съответните 
териториални администрации, а при необходимост и със специализираните 
контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  

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

МОТИВИ: С цел осъщестяване на инвестиционно намерение, Общински 
съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 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 № 279 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване  на проект за изменение на Общ устройствен план 
на община Марица, касаещо разширение на структурна единица 521-Тжф/терени за 
животновъдни ферми/ и разрешение за изработване на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен 
план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура за  поземлени имоти № 
73122.18.66, №73122.35.5 и №73122.20.17 в местност „Поляната” по кадастрална 
карта на с.Трилистник, област Пловдив представляващи земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 134, 

ал. 1, т.1 във връзка  чл. 136, ал.1 и чл.127, ал.6 от ЗУТ 
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1.Одобрява проект за изменение на Общ устройствен план на община Марица 

касаещо изменение на структурна единица 521-Тжф с поземлени имоти № 
73122.18.66, №73122.35.5 и №73122.20.17 в местността „Поляната” по кадастрална 
карта на с.Трилистник, обл.Пловдив. 

2.Одобрява планово-техническото задание и  дава разрешение за изработване 
на проект за ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична 
регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) на елементите на техническата 
инфраструктура за поземлени имоти № 73122.18.66, №73122.35.5 и №73122.20.17 в 
местността ” Поляната ” по кадастралната карта на с.Трилистник, община „Марица” 
за изграждане на обект: „ Разширение на съществуваща птицеферма”  

3.Дава предварително съгласие и възлага на собствениците на имота да 
проведат процедура по промяна предназначението на имоти–общинска собственост, 
за които е необходимо, във връзка с изготвянето на проекти за елементите на 
техническата инфраструктура. 

 Проектът за ПУП-ПРЗ да се изготви при следните условия: 
        -проектът да бъде изготвен от извадка на кадастралната карта  за имотите 

в с.Трилистник;  
        -проектът да бъде изготвен от правоспособни проектанти и да  отговаря 

на  показателите на Общия устройствен план за  зона Тжф:  Пзаст.<60%, Кинт.<1.2, 
Поз. >30%,  да се спазят изискванията на  Наредба № 8/2001г. за обема и 



  

съдържанието на устройствените схеми и планове ;. 
      - проектите  да се съгласува със съответните администрации, 

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; 
        -проектът за ПУП-ПРЗ да бъде представен в цифров /на СD/ и графичен 

вид, в три екземпляра: оригинал на недеформируема прозрачна основа и два броя 
цветни копия в  М=1:1000 с показани площи и координатен регистър на граничните 
точки на имотите съгласно чл.5 ал.4 от Наредба №8 на МРРБ; 

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 и в един местен вестник /на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 

МОТИВИ:  С цел осъщестяване на инвестиционно намерение, Общински 
съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 24 
Гласували 24 
За 24 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 280 
 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от „Фригопан“ ООД за изменение  на Общ 
устройствен план на община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 
186-Псп(Складово-производствена устройствена зона) по кадастралната карта на 
с.Царацово, местност “Керемедчийката“, община „Марица“, област Пловдив. 

 
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 от ЗУТ и в съотвествие с чл.124, ал.1 от ЗУТ. 
 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
1.Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на община „Марица”, 

касаещо разширение на структурна единица 186-Псп(складово-производствена 
устройствена зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност 
“Керемедчийката“, община „Марица“, област Пловдив с поземлен имот 
ПИ№78080.50.3, 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 да отговарят на изискванията на Наредба №8/2001г. за обема и 
съдържанието на устройствените схеми и планове и се съгласуват по реда на чл.127, 
ал.2 от ЗУТ със заитересованите централни и териториални администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни 
дружества.  

2.Одобрява приложеното техническо задание изготвено на основание чл. 125 
от ЗУТ. 

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

 
 
 



  

МОТИВИ: С цел осъщестяване на инвестиционно намерение, Общински  
съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 24 
Гласували 24 
За 24 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 281  
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от С. К. и И. К. за разрешение изработване проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  част от поземлeн имот с 
идентификатор № 69874.69.25 в м.”Граждански път” по кадастралната карта на 
с.Строево, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за обособяването на урегулиран поземлен имот с 
отреждане „Производствена и складова дейност и ООД“. 

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

- План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  част от поземлeн имот с 
идентификатор № 69874.69.25 в м.”Граждански път” по кадастралната карта на 
с.Строево, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за обособяването на урегулиран поземлен имот с 
отреждане: 

„Производствена и складова дейност и ООД“ 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Поземлeн имот с идентификатор № 69874.69.25 в м.”Граждански път” по 

кадастралната карта на с.Строево, Община „Марица”, Пловдивска област попада по 
Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 246-Псп с нетни 
устройствени показатели Пз<60%, Кинт – 1,2,  Поз>30% 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 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 осъщестяване на инвестиционно намерение, Общински  
съвет “Марица” намира решението за целесъобразно.  

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 24 
Гласували 24 
За 24 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 282 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

 

ОТНОСНО: Съгласие във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за изготвяне на 
Проект за изменение на ПУП – План за регулация  за прецизиране на габарита на 
обслужваща улица от осова точка №146 до осова точка 168 по плана на село 
Царацово / представляваща част от ПИ № 78080.501.1170 по КК на село Царацово  / 
съгласно приложената скица проект 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1 от ЗУТ, съгласно 

чл.108,ал.1, чл.110,ал.1,т.2  и  чл.112, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ 
 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
Общински съвет „Марица” дава съгласие за изготвяне на Проект за изменение 

на ПУП – План за регулация  за прецизиране на габарита на обслужваща улица от 
осова точка №146 до осова точка № 168 по плана на село Царацово / 
представляваща част от ПИ № 78080.501.1170 по КК на село Царацово  / , съгласно 
приложената скица проект. 

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

Възлага на Кмета на Община „Марица”, да извърши последващи действия, в 
съответствие с влезлия в сила ПУП-ПРЗ. 

 
МОТИВИ: Поради публичния характер на собствеността е необходимо 

съгласието за изготвяне на проекта , съгласно приложената  скица – предложение. 
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 № 283 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

 

ОТНОСНО: Заявление от „КАЙТ БГ“ ЕООД за предварително съгласие, 
съгласно изискванията на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изразено предварително съгласия за 
преминаване на трасе на транспортен достъп до имот с идентификатор 38950.35.15 
по кадастралната карта на с.Костиево, през имоти – общинска собственост с НТП – 
полски път, във връзка с провежданата процедура по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за промяна 
предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и образуване на 
урегулиран поземлен имот. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 и ал.3 от Закона за опазване на земеделските 

земи и  при спазване на Правилника за прилагане на Закона за земеделските земи 
 
 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Дава  предварително принципно съгласие за извършване на процедури по 

промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ на част от поземлен имот 38950.35.15 – общинска публична собственост, с 
начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път с площ от 
69.34кв.м., за осигуряване на „транспортен достъп“ до поземлен имот с 
идентификатор 38950.35.6, на който възложителя „КАИТ БГ“ ЕООД променя 
предназначението на земеделската земя за отреждане на урегулиран поземлен имот 
за „обществено обслужващи и складови дейности“, съгласно приложения проект . 

Възлага на „КАЙТ БГ“ ЕООД, да проведе процедурата по промяна 
предназначението на частта от поземления имот, публична общинска собственост, 
като от името на община „Марица“  и за своя сметка извършва всякакви правни и 
фактически действия пред съответните административни органи, други лица, 
организации и учреждения в страната, като съставя, подава, получава, прилага и 
изземва всички необходими документи (молби, заявления, скици, удостоверения, 
решения, удостоверения за поливност, акт за категоризация, като изброяването на 
фактически и правни действия и документи е примерно и не следва да се приемат 
като изрично/изчерпателно изброени), относими за започване на процедура за 
промяна предназначението до нейното приключване. 

 
 



  

 
МОТИВИ: С цел осъщестяване на инвестиционно намерение, Общински  

съвет “Марица” намира решението за целесъобразно.   
 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 24 
Гласували 24 
За 24 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 284 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

 

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП - Парцеларен план на пътна връзка за 
ПИ11845.12.32, местност Рошови тирове, в землището на с.Войводиново, Община 
Марица, Област Пловдив. В обхвата на ПИ 11845.12.47, общинска публична 
собственост.“ 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във вр. с чл. 109 , чл.110, ал.1, 

т.5 от ЗУТ. и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 
 

 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Одобрява представения ПУП - Парцеларен план, за елемент на техническата 

инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, за : 
„Пътна връзка за ПИ11845.12.32, местност Рошови тирове, в землището на 

с.Войводиново, Община Марица, Област Пловдив. В обхвата на ПИ 11845.12.47, 
общинска публична собственост.“ 

  
МОТИВИ: Във връзка с проектиране и изграждане на пътна връзка за 

ПИ11845.12.32, местност Рошови тирове, в землището на с.Войводиново, Община 
Марица, Област Пловдив. В обхвата на ПИ 11845.12.47, общинска публична 
собственост. Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира решението за 
целесъобразно. 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 24 
Гласували 24 
За 24 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 285 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

 
ОТНОСНО: Заявление с вх.№ 94-02-147/4//22.04.2019г. от „ДЕБОС- БГ“ 

ЕООД за Одобряване на ПУП - Парцеларен план за обект: „Пътна връзка за ПИ 
19.77 по КК на с.Рогош. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във вр. с чл. 109 , чл.110, ал.1, 
т.5 от ЗУТ. и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 

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

ПИ 19.77 по КК на с.Рогош, във връзка със смяна предназначението на част от 
общински имот с идентификатор 62858.19.198 м.“КЕРАНИТЕ“ с.Рогош за 
осъществяване на инвестиционно намерение : „Изграждане на трасе за транспортен 
достъп за изграждане на обект : Производствена, складова  и обществено 
обслужваща дейност – Склад за промишлени стоки“ 
 

МОТИВИ: Във връзка със смяна предназначението на част от общински имот 
с идентификатор 62858.19.198 м.“КЕРАНИТЕ“ с.Рогош за осъществяване на 
инвестиционно намерение : „Изграждане на трасе за транспортен достъп за 
изграждане на обект : Производствена и складови дейности и обществено  
обслужваща дейност“. 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 № 286 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

 

ОТНОСНО: Заявление с вх.№ 94-02-452/1//22.04.2019г. от П. С. Г. за 
Одобряване на ПУП - Парцеларен план за обект: „Пътна връзка за ПИ 19.10 по КК 
на с.Маноле. 

 
ОСНОВАНИЕ:  чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във вр. с чл. 109 , чл.110, ал.1, 

т.5 от ЗУТ. и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 
 

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

ПИ 19.10 по КК на с.Маноле, във връзка със смяна предназначението на част от 
общински имот с идентификатор 47086.19.9 м.“Юрта“ с.Маноле  за осъществяване 
на инвестиционно намерение : „Изграждане на трасе за транспортен достъп за 
изграждане на обект : Производствено складови дейности и обществено 
обслужващи дейности“. 

 
МОТИВИ:  Във връзка със смяна предназначението на част от общински 

имот с идентификатор 47086.19.9 м.“Юрта“ с.Маноле за осъществяване на 
инвестиционно намерение : „Изграждане на трасе за транспортен достъп за 
изграждане на обект : Производствено складови дейности и обществено 
обслужващи дейности“. Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира решението за 
целесъобразно. 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 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 № 287 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект ПУП - Парцеларен план за обект: 
„ВТОРОСТЕПЕННА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА PE-HD ф90, за нуждите на имот с 
идентификатор 66915.22.111, по полски пътища  по КК на с. Скутаре, 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, за нуждите на имот с 
идентификатор 66915.22.111, по полски пътища  по КК на с. Скутаре, 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 Д. К. М.. 

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 30 дневен срок от 
обнародването му в държавен вестник. 
 

МОТИВИ:  Във връзка с нуждите на имота ,  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 № 288 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ.  
 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА. 

 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
I.  Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на:   
 
1.  Е.   П. от с.Костиево, в размер на 200 лв 
2. Г. Н. Ш. – в размер на 1000лв. 
3. Г. Н. Х. – с. Манолско Конаре в размер на 500лв. 
4. П. Д. С.– с. Войводиново в размер на 1000лв. 
ІІ. Общински съвет „Марица“ не отпуска еднократна финансова помощ на: 
1. П.   П. от с.Маноле в размер на 700лв.     

 
МОТИВИ:  Предоставени са необходимите документи и са спазени 

определените изисквания. Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира решението 
за целесъобразно. 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 24 
Гласували 24 
За 23 
Против 0 
Въздържали се 1 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 289 
Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на  временна възмездна финансова помощ от 
бюджета на Община „Марица“ на „Чиста Марица” ЕООД.  

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.147, ал. 2 и        чл. 137, ал.1, т.9  във връзка с чл. 134, 
ал.1 от Търговския закон, чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл.12, ал.12 от 
Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община „Марица“ върху 
общинската част от капитала на търговските дружества 
 

  След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
1. Дава съгласие Община „Марица“ да предостави на „Чиста Марица“,  ЕООД, ЕИК 
205705282, с едноличен собственик на капитала Община „Марица“, допълнителна 
парична вноска в размер на 50 000 лв., под формата на възмездна финансова помощ, 
със срок за възстановяване - една година, считано от заверяване сметката на 
дружеството с предоставената сума, като върху предоставените заемообразни 
средства   не се начислява лихва и същите следва да бъдат използвани като 
финансов ресурс за управление и реализиране на предмета на дейност на 
общинското търговско дружество.  
2. Изменя бюджета на Община „Марица“ за 2019, както следва: 
 §72-01 Предоставени средства по възмездна финансова помощ /-/   - 50 000 лв 
 § 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и СЕС /-/        + 50 000 лв 

МОТИВИ:  Необходимо е да се осигури финансов ресурс на 
новообразуваното търговско дружество за да извърши подготвителни дейности по 
експлоатация на изградената инфраструктура по проект, свързан с компостиращата 
инсталация, както и да стартира дейности по сметосъбиране и извозване на 
разделно събрания зелен отпадък. 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 № 290 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

 
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община „Марица“ в полза на 

ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 16/07/2/0/00395 от 
27.06.2018  по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „ Рехабилитация и реконструкция 
на водопроводна мрежа в село Граф Игнатиево, община „Марица”, сключен между 
Община „Марица“ и ДФ „Земеделие”. 

  
ОСНОВАНИЕ: чл.21., ал. 1, т 10, и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. 
 

 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Общински съвет „Марица“- област Пловдив да вземе следното решение на 

основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и във връзка с договор за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ №16/07/2/0/00395 от 27.06.2018 г., по подмярка 7.2 
на мярка 7 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в 
село Граф Игнатиево, община Марица” сключен между Община „Марица“ и ДФ 
„Земеделие”,                                                                                                                  

1. Упълномощава  кмета  на  община  „Марица“  да  подпише  Запис  на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие”  в  размер  на  2 743 507,80  лева, (два милиона седемстотин 
четиридесет и три хиляди петстотин и седем лева и осемдесет стотинки) за 
обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 16/07/2/0/00395 от 27.06.2018  
по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на 
водопроводна мрежа в село Граф Игнатиево, община „Марица” сключен между 
Община „Марица“ и ДФ „Земеделие”. 

2. Възлага на кмета на община „Марица“ да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 16/07/2/0/00395  и да 
ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

3. Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет 
„Марица“, проведено на 25.06.2019г. 
 
 



  

МОТИВИ:  За подаване на заявка за авансово плащане е необходимо 
представяне на обезпечение – запис на заповед, издадена от община „Марица“ в 
полза на ДФЗ – РА в размер на 100% от стойността на авансовото плащане. 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 № 291 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот с идентификатор № 78080.94.266 – 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  № 78080.94.266, с площ от 4270 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 № 78080.93.269; 
ПИ № 78080.93.268; ПИ № 78080.94.4;  ПИ № 78080.94.265; ПИ № 03839.34.298 и 
ПИ № 78080.93.267, актуван с Акт № 3448/24.06.2019 г. като 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. 

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. 

ІІІ. 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:  Каналът е прекъснат и не изпълнява поливна дейност, ще се 

използва за отводняване на прилежащите площи след реализирането на обект: 
„Реконструкция на пътно кръстовище– Пътна връзка „Пловдив – АМ „Тракия“ 
/възел „Запад“/ с път за с. Радиново и Промишлено-търговска зона „Марица“ – Етап 
І – подобект на „Реконструкция и разширение на Голямоконарско шосе в обхвата на 
Община „Пловдив“ от бул. „Дунав“ до землищната граница с Община „Марица“. 
Необходимо е да се промени начина му на трайно ползване от с начин на трайно 
ползване „ Напоителен канал” в „ Отводнителен канал“. 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 № 292  
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

 

ОТНОСНО: Прекратява административното производство, открито с 
решение № 4, взето с протокол № 1 от 09.01.2019г. на Общински съвет – „Марица“ 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 56 от АПК и чл. 

124а, ал.1 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 
 

 
  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Прекратява административното производство, открито с решение № 4, взето с 

протокол № 1 от 09.01.2019г. на Общински съвет – „Марица“, с което е дадено 
разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на основание чл. 16 от ЗУТ на територия за 
високотехнологичен парк в землището на с. Калековец, община „Марица“, в 
обхвата на масиви № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 по КК на с. Калековец, Община 
„Марица“. 

Настоящото решение да се обнародва в „Държавен вестник“. 
 
МОТИВИ: Във връзка с промяна в инвестиционното намерение, Общински 

съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 24 
Гласували 24 
За 24 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 293 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на 
Община „Марица”, в обхвата на структурни единици 307, 309, 319, 320, 321, 322, 
323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 336, 337, 338 и 343-Смф (смесена 
многофункционална структурна единица) за масиви 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 по 
кадастралната карта на с. Калековец; част от поземлените имоти в част от масив 1, 
местност „Дъбака“ по кадастралната карта на с. Скутаре, находящи се на север от 
Автомагистрала „Тракия“, включени в структурна единица 503-Тп (далеко 
перспективна структурна единица) по действащия ОУП на Община „Марица, 
съгласно приложената графична част; част от структурна единица 319-Смф в 
обхвата на част от масив 4 по кадастралната карта на с. Войводиново и създаване на 
селищно образувание с местно  значение  в  землищата  на  с.  Калековец, с. Скутаре 
и с. Войводиново, Община  „Марица“,  Област Пловдив с наименование: 
„Високотехнологичен парк – Пловдив“. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1 от 
Закона за устройство на територията и на основание чл. 22, чл. 24, т. 1 и чл. 25, т. 1 
от Закона за административно-териториалното устройство на Република България. 

 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
1. Одобрява проект за изменение на Общ устройствен план на Община 

„Марица”, в обхвата на структурни единици 307, 309, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 
325, 326, 327, 328, 329, 336, 337, 338 и 343-Смф (смесена многофункционална 
структурна единица) за масиви 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 по кадастралната карта на 
с.Калековец; част от поземлените имоти в част от масив 1, местност „Дъбака“ по 
кадастралната карта на с. Скутаре, находящи се на север от Автомагистрала 
„Тракия“, включени в структурна единица 503-Тп (далеко перспективна структурна 
единица) по действащия ОУП на Община „Марица, част от структурна единица 
319-Смф в обхвата на част от масив 4 по кадастралната карта на с. Войводиново, 
като в горепосочения обхват се създава нова устройствена структура/зона Пп – 
предимно производствена структура/зона с номер 651-Пп с устройствени 
показатели Пз<80%, Кинт – 2,5,  Поз>20 и се определят границите на селищно 
образувание с местно значение  в  землищата  на  с.  Калековец, с. Скутаре и с. 
Войводиново,  Община  „Марица“,  Област Пловдив с наименование: 
„Високотехнологичен парк – Пловдив“. 

Транспортното обслужване на Пп – предимно производствена структура/зона 
с номер 651-Пп ще се извършва чрез транспортно комуникационна система и чрез 
железопътна инфраструктура от гара Скутаре. Газоснабдяването на Пп – предимно 
производствена структура/зона с номер 651-Пп ще се извършва от съществуващия 



  

магистрален газопровод, преминаващ през територията на Община „Марица“. 
Допълва Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община „Марица“, 

като: 
- създава се нов чл.25а, със следния текст: 
„Предимно производствена структура/зона (Пп) се устройва и застроява 

съгласно следните устройствени показатели Пз<80%, Кинт – 2,5,  Поз>20.“ 
- изменя се чл. 26, като той придобива следната редакция: 
 „В границите на складово-производствената устройствена 

структура/зона Псп и в границите на Предимно производствената устройствена 
структура/зона (Пп), както и в самостоятелните терени за складово производствени 
функции Тсп е допустимо свободно, групово, комплексно и свързано застрояване.“    

2. Създава селищно образувание с местно  значение  в  землищата  на  с.  
Калековец, с. Скутаре и с. Войводиново,  Община  „Марица“,  Област Пловдив с 
наименование: „Високотехнологичен парк – Пловдив“ с граници – новосъздадена 
структурна единица 651-Пп – предимно производствена структура/зона, съгласно 
одобрения в предходната точка проект за изменение не ОУП на Община „Марица“. 

Решението да се изпрати в 7-дневен срок от приемането му областния 
управител. 

Решението се обнародва в Държавен вестник. Одобреният проект за 
изменение на общия устройствен план на Община „Марица“ да се публикува на 
интернет страницата на общината. 

МОТИВИ:  Одобряването на проект за изменение на Общ устройствен план 
на Община „Марица”  с цел създаване на селищно образувание с местно  значение  
в  землищата  на  с.  Калековец, с. Скутаре и с. Войводиново,  Община  „Марица“,  
Област Пловдив с наименование: „Високотехнологичен парк – Пловдив“, с което 
се създават условия за развитие на инвестиционни намерения на инвеститори с 
високотехнологочни производствени дейности. 

 
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 № 294 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване проект за ПУП – План за 
регулация и застрояване за селищно образувание с наименование: 
„Високотехнологичен парк – Пловдив“, находящо се в землищата  на  с.  Калековец, 
с. Скутаре и с. Войводиново,  Община  „Марица“,  Област Пловдив и одобряване на 
планово-техническо задание. 

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

ал. 1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1, чл. 125, ал. 1, чл. 16 от ЗУТ  
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 
1. Дава разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и 

застрояване (ПРЗ) за селищно образувание с наименование: „Високотехнологичен 
парк – Пловдив“, находящо се в землищата  на  с.  Калековец, с. Скутаре и с. 
Войводиново,  Община  „Марица“,  Област Пловдив. 

Поземлените имоти попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица Пп (предимно производствена структура/зона) с устройствени 
показатели Пз<80%, Кинт – 2,5,  Поз>20. 

Обхват на проекта: селищно образувание „Високотехнологичен парк – 
Пловдив“, находящо се в землищата  на  с.  Калековец, с. Скутаре и с. Войводиново,  
Община  „Марица“,  Област Пловдив. 

Начин на урегулиране на поземлените имоти: по чл. 16 от ЗУТ. 
Цел и задача на проекта: урегулиране на територията на селищно образувание 

„Високотехнологичен парк – Пловдив“ и създаване на благоприятни условия и 
среда за привличане на нови инвеститори от най-висок ранг. 

2. Одобрява изготвеното планово-техническо задание. 
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.  



  

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. 

На основание чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да се придружава от 
необходимите  план-схемите за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура, с тях да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваните УПИ и ПИ, ако има такива. 

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. 
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 “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 № 295 
 

Взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица” 
за 2019 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  2019 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      

1 2 3 4  5 6 7 8      
   П Р И Х О Д И - 1 000         

1 70-01 
 Придобиване на дялове и акции и увеличение 

на капитала и капиталовите резерви  - 1 000         

   Р А З Х О Д И - 1 000   - 1 000      
1 51-00 898 Основен ремонт на общинска сграда с. 

Бенковски 6 000   6 000      
2 52-06 898 Проектиране и авторски надзор на общинска 

сграда с. Бенковски - 6 000   - 6 000      
3 10-20 898 Външни услуги  - 1 000   - 1 000      
 

МОТИВИ: Промените по  бюджета са свързани с: 
 - изпълнение на  Решение № 223  от 28.05.2019 г.  ОбС „Марица“  за създаване 
на търговско дружество, чийто   капитал се формира с парична вноска от общината; 
 - предложени са компенсирани промени между разходни параграфи в 
капиталовите разходи.  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 
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