
  

 
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 № 24 
 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 

 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Марица в 

общото събрание на „Асоциация по В и К“ – Пловдив и даване на мандат за 
начина на гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в 
писмо на Областния управител на Област Пловдив – изх.№АВК-02-
49/20.11.2019г. на представителя на Общината в общото събрание на Асоциация 
по В и К – Пловдив, свикано на 17.12.2019г. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2, в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 

т.15 от ЗМСМА и чл.198е, ал.5 от Закона за водите 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
1.Упълномощава инж. Огнян Влахов – н-к отдел УПКР в Община Марица 

да представлява Община  Марица в общото събрание на Асоциация по В и К –
Пловдив, свикано на 17.12.2019г., да изрази позицията на Община „Марица“ по 
предварително планиран дневен ред в писмо на Областния управител на област 
Пловдив– изх.№АВК-02-49/20.11.2019г. и му дава мандат да гласува както следва: 

 
1.1.По   т.1  от   предварителния   дневен   ред,   относно:  
 „Приемане на решение за препоръчителния  размер на вноската на 

държавата в бюджета на „Асоциация по В и К-Пловдив“ за 2020год,  в размер на 
21 000,00лв. 

 
Да подкрепи приемането на вноската на държавата в бюджета на 

Асоциацията за 2020 г. в размер на 21 000,00 лв.  
 

1.2.По т.2 от предварителния дневен ред относно: „Други“. 
 
     Общински съвет упълномощава представителя на Община Марица да 

изслуша представената информация и да уведоми Общински съвет Марица. 
 
     След участието в заседанието на Общото събрание на Асоциацията, 

присъствалия представител на Община Марица да уведоми Общински съвет 
Марица за взетите решения. 



  

 
 

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 

За  28 
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 № 25 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за избор на председател и членове на постоянните 
комисии към Общински съвет „ Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 48 от 
ЗМСМА, във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 52 и чл. 53, ал. 1 от Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет “Марица”, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация 

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 

 I. Определя броя на членовете на постоянните комисии към Общински 
съвет Марица, включващи председател и членове по комисии, както следва: 
      1. Постоянна комисия по бюджет и финанси - 7 членна; 
      2. Постоянна комисия по устройство на територията - 7 членна;  

3. Постоянна комисия по общинска собственост - 7 членна;    
  4. Постоянна комисия по образование, култура, етноси и социални дейности 
– 7 членна; 
 5. Постоянна комисия за младежта и спорта - 7 членна;    
  6. Постоянна комисия по аграрна политика и екология - 7 членна; 
 7. Постоянна комисия по административни и правни въпроси - 7 членна; 
 8. Постоянна комисия по европейски политики - 7 членна;      

9. Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – 7 
членна. 

 
II. Определя състава на постоянните комисии към Общински съвет 

Марица, както следва: 
 
 
II.1. Постоянна комисия по бюджет и финанси в състав:  

1.  Александър Иванов -  Председател 
2. Петър Славков -  Член 
3. Стоян Куршумов - Член  
4. Василка Йотова - Член 
5. Албена Миланова - Член 
6. Йорданка Змиярова - Член 
7. Виолета Христодулова – Член 

 
      II.2. Постоянна комисия по устройство на територията в състав:  

1. Тончо Иванов -  Председател 
2. Николинка Желязкова -  Член 



  

3. Райчо Танев - Член  
4. Димчо Данков  - Член 
5. Георги Какалов  - Член 
6. Ваня Петкова - Член 
7. Тодор Итов - Член 

 
II.3. Постоянна комисия по общинска собственост в състав:  

1. Стоян Куршумов -  Председател 
2. Петър Славков  – Член 
3. Димчо Данков  - Член  
4. Георги Какалов - Член 
5. Ваня Петкова - Член 
6. Пламен Петков  - Член 
7. Вили Пехливанска  - Член 

   
  II.4. Постоянна комисия по образование, култура, етноси и социални 
дейности в състав: 

1.  Пламен Петков -  Председател 
2. Александър Богданов – Член 
3. Красимира Пушкова- Филева - Член  
4. Фарид  Абдо  - Член 
5. Албена Миланова - Член 
6. Елена Делинска - Член 
8. Йорданка Савчева - Стоева - Член 

 
 II.5. Постоянна комисия за младежта и спорта в състав:    

1. Александър Богданов -  Председател 
2. Тодор Итов  -  Член 
3. Георги Генчев  - Член  
4. Райчо Танев  - Член 
5. Иван  Топалов - Член 
6. Никола Дончев - Член 
7. Росен Димов  - Член 

 
  II.6. Постоянна комисия по аграрна политика и екология в състав: 

1. Георги Разпопов -  Председател 
2. Георги Генчев  -  Член 
3. Ваня Петкова  - Член  
4. Иван Топалов  - Член 
5. Никола Дончев  - Член 
6. Вили Пехливанска - Член 
7. Тончо Иванов  - Член 

 
II.7. Постоянна комисия по административни и правни въпроси в 
състав: 

1. Каля Видева -  Председател 



  

2. Стойно Кирковски  -  Член 
3. Георги Разпопов  - Член  
4. Александър Иванов - Член 
5. Йорданка Савчева- Стоева - Член 
6. Василка Йотова - Член 
7. Фарид Абдо  - Член 

  
II.8. Постоянна комисия по европейски политики в състав:      

1. Йорданка Змиярова  -  Председател 
2. Николинка Желязкова  Член 
3. Красимира Пушкова- Филева - Член  
4. Елена Делинска - Член 
5. Каля Видева - Член 
6. Стойно Кирковски  - Член 
7. Росен Димов  - Член 

 
II.9. Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси в състав: 
 

1. Виолета Христодулова -  Председател 
2. Красимира Пушкова- Филева  – Член 
3. Георги Какалов  - Член  
4. Каля Видева  - Член 
5. Йорданка Змиярова  - Член 
6. Росен Димов  - Член 
7. Стойно Кирковски  - Член 
 

МОТИВИ: С цел постигане на ангажираност от страна на съветниците в 
работата на общинския съвет, всеки общински съветник е длъжен да участва в 
състава най-малко на една постоянна комисия, но не повече от три.  

Постоянните комисии имат за задача да проучват потребностите на 
населението в съответната област и да правят предложения за решаване на 
проблемите, да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по 
въпроси, внесени за обсъждане и решаване и да осъществяват контрол за 
изпълнение на решенията на общинския съвет. 

Ето защо, Общинският съвет намира решението за целесъобразно.  
 

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

/А. Иванова/ 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 

За  28 
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 № 26 
 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Определяне представител на Общинския съвет в Областен 
съвет за развитие на област Пловдив.  
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 22, ал. 2 
от Закона за регионалното развитие. 

 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
1. Определя за представител в Областния съвет за развитие на област 

Пловдив Гергана Трендафилова Трендафилова. 
  
 

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на политиката за регионално развитие, 
в съответствие с чл. 22 от Закона за регионалното развитие, към Областна 
администрация – Пловдив, функционира Областен съвет за развитие. На 
основание чл. 62, ал. 3 и 6  от Правилника за прилагане на Закона за регионално 
развитие, в състава на съвета следва да се включи представител на общински 
съвет от всяка община на територията на област Пловдив. Ето защо Общинският 
съвет намира решението за целесъобразно.  

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 27 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 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 и ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 8, ал. 

9 от Закон за общинската собственост и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за 
организацията и дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация 
 

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: 

 
ДОБАВЯ нов раздел:  
ХІV. Спортни обекти – общинска собственост, съгл. 104, ал.1 от ЗФВС  
 
с.Бенковски 
ПИ № 03839.29.35, НТП "За друг обществен обект, комплекс", УПИ 29.35-

социални и обществени дейности - спортен терен и детски площадки  с площ 7820 
кв.м.  

 
с. Войводиново 
 ПИ № 11846.502.215,  УПИ І - спортен комплекс, кв. 47 с площ 15882 кв.м. 

и  
Масивна сграда (съблекалня) на 2 ет. със ЗП 86 кв.м. 
 
с. Войсил 
ПИ № 12019.501.617, УПИ І – спортен комплекс,кв. 24 с площ 17189 кв.м.м 

и  
Масивна сграда (съблекалня) на 1 ет. със ЗП 71 кв.м. 
 
с. Граф Игнатиево 
ПИ № 17806.501.8, УПИ ІІ – спортен комплекс, кв. 1 с площ 31910 кв.м. и  
Масивна сграда (съблекалня) на 1 ет. със ЗП 86 кв.м. 



  

 
с.Динк 
ПИ № 21169.501.275, УПИ – спорт и зеленина,   им. № 275 и им. № 276, 

кв.45 с площ 16 328 кв.м. 
 
с. Калековец 
ПИ № 35300.502.339, УПИ ІІІ – спортен комплекс, кв.16 с площ 58 542 кв.м. 

и  
Масивна сграда (съблекалня) на 1 ет. със ЗП 95 кв.м. 
 
с. Костиево  
ПИ № 38950.502.938, УПИ І – озеленяване, кв. 44, им. пл. № 408 с площ 

12511 кв.м. 
 
с. Маноле 
ПИ № 47086.502.157, УПИ І - спортен комплекс, кв. 77 с площ 29 890 кв.м. 

и  
Масивна сграда (съблекалня) на 1 ет. със ЗП 174 кв.м. 
Сграда 47086.501.1091.7, Спортна сграда, база, застр.площ 906 кв.м., брой 

ет.1 
 
с. Радиново 
ПИ № 61412.25.9, НТП Стадион , (имот № 025001 по КВС), с площ 6070 

кв.м. и  
Масивна сграда (съблекалня), построена в ПИ 25.4 със ЗП 82 кв.м. 
 
 
с.Рогош 
ПИ № 62858.34.41, (им. № 034041 по КВС), НТП Спортно игрище - 22 209 

кв.м. 
 

с. Скутаре 
ПИ 66915.18.146 НТП „Друг вид зем.земя“, (им. № 018020 по ПЗ), с площ 

11 346 кв.м. и  
МС Курортна, туристическа сграда по КК със ЗП 69 кв.м. 
 
с. Строево 
ПИ № 69874.61.28, (им. 000536 по ПЗ), НТП Спортно игрище – 26243 кв.м. 

и  
Масивна сграда (съблекалня) на 1 ет. със ЗП 82 кв.м. 
 
с. Труд 
ПИ № 73242.501.177, УПИ І –177,  спортен терен, кв. 95 с площ 22067 кв.м. 

и  
Масивна сграда (съблекалня) на 1 ет. със ЗП 137 кв.м. 
 



  

 
с. Ясно поле 
ПИ № 87669.502.196, УПИ І – спорт и зеленина, кв. 15 с площ 33832 кв.м. и  
Масивна сграда (съблекалня) на 1 ет. със ЗП 105кв.м. 

 
 

МОТИВИ: Постъпили са предложения на кметове и кметски съвети по 
населени места за извършване на разпоредителни действия с имоти - общинска 
собственост, прекратени и приключили договори за наем, извършени процедури 
по разделяне на общински поземлени имоти с цел осигуряване на постоянни 
източници на приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането на 
голяма част от общинските дейности, и за осъществяване на своята жилищна 
политика и своите социални функции за населението, е необходимо Общинският 
съвет да вземе решение за актуализация на „Програма за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област 
Пловдив за 2019 година”. Ето защо Общинският съвет намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 

За  28 
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 № 28 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от частна в публична общинска собственост на поземлен имот с 
идентификатор № 78080.102.5 по Кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със 
Заповед  № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

 
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 6, 
ал. 2 от Закона за общинската собственост и 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. 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 частна в 

публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор  № 
78080.102.5, с площ от 0.213 дка, с трайно предназначение „Земеделска 
територия” и с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен 
път“ в местността „БАТКЪН“, при граници и съседи: ПИ № 78080.116.398; ПИ № 
78080.116.402; ПИ № 78080.116.401; ПИ № 78080.102.14; ПИ № 78080.102.15; ПИ 
№ 78080.94.416  и ПИ  № 78080.102.9 - частна общинска собственост по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на Царацово, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за частна общинска 3548 от 
11.12.2019  година. 

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 частна в публична 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 е да се започне процедура по промяна на 
характера на собствеността от частна общинска собственост в публична общинска 
собственост на поземлен имот с идентификатор № 78080.102.5 по Кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Царацово с нов начин на трайно ползване 
„За селскостопански, горски, ведомствен път ”. Ето, Общински съвет Марица 
намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 

За  28 
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 № 29 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Продажба на ½ ид.част от ПИ № 29235.14.8, частна общинска 
собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална 
карта и кадастрални регистри на с. Желязно, област Пловдив. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 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” – област Пловдив определя пазарна цена за 

продажба на ½ ид. част от общински поземлен имот с идентификатор № 
29235.14.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Желязно, 
Община “Марица”- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-90 от 
15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК - София в размер на 3060,00 
(три хиляди и шестдесет) лева, по 10,00 лева/кв.м., без ДДС, въз основа на пазарна 
оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, която към месец декември 2019 г. е в 
размер на 3060,00 (три хиляди и шестдесет) лева, по 10,00 лева/кв.м., без ДДС.  

2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 
306 кв.м., представляващи ½ ид. част от общински поземлен имот с 
идентификатор № 29235.14.8 с обща площ по кадастрална скица 612 кв.м., трайно 
предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За 
друг вид застрояване“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Желязно, Община „Марица”, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
90/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на 
УПИ 014007-1 от масив 14, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ, одобрен със заповед № 
РД-09-76/07.02.2006 година при граници на имота: ПИ № 29235.14.9; ПИ № 
29235.14.13; ПИ № 29235.14.6; ПИ № 29235.29.51; ПИ № 29235.29.52, актуван с 
акт за частна общинска собственост № 0282-06/31.10.2006 година, надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр.Пловдив на собственика на еднофамилна 
жилищна сграда с идентификатор 29235.14.8.1 със ЗП 70 кв.м А. П. К. ,  за сумата 
3060,00 (три хиляди и шестдесет) лева, по 10,00 лева/кв.м., без ДДС.  

 Данъчната оценка на ½ ид. част от общински поземлен имот с 



  

идентификатор № 29235.14.8 е 702,80 (седемстотин и два лева и 80 ст.) лева. 
 3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху 

разходите са за сметка на купувача по т.2. 
  4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на 

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

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 

За  28 
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 № 30 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез публичен 
явен търг, за срок от 5 /пет/ години на част от oбщински имот, представляващ 
терен за разполагане на преместваем обект - „ Вендинг автомат за кафе”- 1 брой. 

 

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

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие да се отдаде 

под наем за срок от 5 /пет/ години  след провеждане на  явен търг за разполагане 
на преместваем обект  - „Вендинг автомат за кафе” – 1 брой - в част от имот с 
идентификатор №87669.502.532 – публична общинска собсктвеност по КК и КР 
на с. Ясно поле, пред УПИ ХV – 548 /съответстващ на ПИ №87669.502.548 по КК 
и КР/, от кв. 31, по плана на с. Ясно поле, Община „Марица“ – област Пловдив, 
както следва: 

 Част от терен публична общинска собственост, за поставяне на стационарен 
преместваем обект – “Вендинг автомат за кафе” – 1 брой в  част от ПИ № 
87669.502.532, целият с площ от  7613 кв.м., с трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За второстепенна улица, с 
административен адрес на имота: с. Ясно поле, п.к. 4139, ул. “1-ва”, при граници и 
съседи: ПИ №№ 87669.502.535, 87669.502.536, 87669.502.312, 87669.502.311, 
87669.502.310, 87669.502.309, 87669.502.307, 87669.502.308, 87669.502.313, 
87669.502.305, 87669.502.361, 87669.502.303, 87669.502.304, 87669.502.291, 
87669.502.539, 87669.502.290, 87669.502.289, 87669.502.529, 87669.502.265, 
87669.502.524, 87669.502.531, 87669.502.257, 87669.502.314, 87669.502.352, 
87669.502.410, 87669.502.255, 87669.502.256, 87669.502.242, 87669.502.548, 
87669.502.549, 87669.502.542, 87669.502.315, 87669.502.321 и 87669.502.507, по 
КК и КР  на с. Ясно поле, Община “Марица” – област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД 18-63/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София. 
Вендинг автоматът за кафе е разположен  пред УПИ ХV – 548 съответстващ на 
ПИ № 87669.502.548 по КК и КР  от кв. 31, по плана на с. Ясно поле, Община 
„Марица“ – област Пловдив. 

  



  

 ІІ. Отдаването под наем на описаният в т. I имот да се извърши след 
провеждане на  явен търг, като началната тръжна месечна наемна цена е в размер 
на 25.00 лв. /двадесет и пет/ за 1 брой “Вендинг автомат за кафе” без ДДС,  
определена съгласно раздел V “Други“ Б. т.1  „Автомати за напитки“ от „Тарифа 
за началния размер на наема за помещения и терени общинска собственост по 
категория на населените места в Община „Марица“, Област Пловдив“, 
представляваща Приложение № 1 към Методика за определяне на началния 
размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на 
Община „Марица“.  

  
 Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната 

месечната наемна цена при сключване на договора за наем.  
  
 III. Депозит за участие - 30% от  началната тръжна месечна наемна цена.           
 
 IV. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 

предприеме необходимите действия за откриване и провеждане на процедура по 
отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на описания в т.І. имот - част от ПИ 
№ 87669.502.532, чрез публичен явен търг при условията на т. І, ІІ, ІІІ, ІV от 
настоящото решение, при стриктно спазване правилата на Глава Шеста от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица”, да организира и проведе търга за отдаване под наем и сключи 
наемния договор, съобразно действащото законодателство. 

 
 

МОТИВИ: С оглед набирането на приходи в бюджета на община Марица, 
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  28 
Гласували  28 

За  28 
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 № 31 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Отстраняване на техническо несъответствие в Общ 
устройствен план на Община „Марица”, за поземлен имот с идентификатор № 
66915.18.117 по кадастралната карта на с.Скутаре и включването му в структурна 
единица 511-Жм. 

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.5 във 
връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ. 

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
Дава съгласие за отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен 

план на Община „Марица”, за поземлен имот № 66915.18.117 по кадастралната 
карта на с.Скутаре, да бъде включен в структурната единица 511-Жм.  

Община „Марица“  служебно да извърши действията по отстраняване 
техническата грешка в ОУП. 

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 отстраняване на техническо несъответствие, 
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 32 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Предложение за изменение на Общ устройствен план на 
община „Марица” касаещо изменение на част от структурна единица 527- Смф 
/смесена многофункционална устройствена зона / с ПИ№62858.18.53 в масив 18 и 
местност ”Кераните” по кадастралната карта на с.Рогош, община „Марица”, 
Пловдивска област. 

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

124а, ал. 1 и ал. 5 в условията на  чл.134, ал.1,т.5  от ЗУТ.  
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
1.Разрешава изменение на Общ устройствен план на община „Марица” 

касаещо изменение на структурна единица  527-Смф като разширение с 
ПИ№62858.18.53 в масив 18,  местност ”Кераните” по кадастралната карта на 
с.Рогош, община „Марица”, Пловдивска област. 

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

  Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, на основание чл. 124б, 
ал. 2 от ЗУТ. 

 
  

МОТИВИ: Исканото изменение на ОУП от собственика  е поради явна 
фактическа грешка в плана имаща значение за предвижданията му. Ето защо, 
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 33 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от Й. П.и Т. П.за одобрение на проект за изменение  
на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на 
структурна единица 533-Жм (жилищна  устройствена структурна единица/зона) 
по кадастралната карта на с.Рогош, местност „Трънките“, 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 част от № 62858.34.2 и № 62858.34.3  по кадастралната карта на 
с.Рогош, местност “Трънките“, Община „Марица“, област Пловдив, 
представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани 
поземлени имоти за „жилищно строителство“ и „жилищно строителство и ООД“. 

 

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

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна 

част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 533-Жм 
(жилищна  устройствена структурна единица/зона), включващо поземлени имоти 
с идентификатори  № 62858.34.2 и № 62858.34.3  по кадастралната карта на 
с.Рогош, местност “Трънките“, 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 част от № 62858.34.2 и № 62858.34.3  по 
кадастралната карта на с.Рогош, местност “Трънките“, Община „Марица“, област 



  

Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на 
урегулирани поземлени имоти за  

жилищно строителство за 34.3 и 
жилищно строителство и ООД за 34.2 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 
Поземлен имот с идентификатор  № 62858.34.2 и № 62858.34.3  по 

кадастралната карта на с.Рогош, местност “Трънките“, Община „Марица“, област 
Пловдив попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 533-Жм (жилищна  устройствена структурна единица/зона) с нетни 
устройствени показатели Пз<45%, Кинт – 0,8,  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 Й. П. и Т. П. 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  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 34 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Заявление от Д. М.М. за одобрение на проект за изменение  на 
Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна 
единица 183-Жм (жилищна  устройствена структурна единица/зона) по 
кадастралната карта на с.Царацово, местност „Ганеви брести“, 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 № 
78080.145.2  по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Ганеви брести“, 
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 строителство“. 

 

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

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна 

част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 183-Жм 
(жилищна устройствена структурна единица/зона), включващо поземлен имот с 
идентификатор  № 78080.145.2  по кадастралната карта на с.Царацово, местност 
“Ганеви брести“, 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 № 78080.145.2  по кадастралната карта на 
с.Царацово, местност “Ганеви брести“, Община „Марица“, област Пловдив, 
представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението 



  

съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани 
поземлени имоти за  

жилищно строителство 
  
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 
Поземлен имот с идентификатор  № 78080.143.2  по кадастралната карта на 

с.Царацово, местност “Ганеви брести“, Община „Марица“, област Пловдив 
попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 
183-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона) с нетни устройствени 
показатели Пз<45%, Кинт – 0,9,  Поз>45 и височина  на застрояване до 10 м. 

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да 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 Д. М. М. 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  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 35 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Заявление от Г. С. П. за одобрение на проект за изменение  на 
Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна 
единица 125-Псп (складово-производствена  устройствена структурна 
единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност „Три могили“, 
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 № 78080.29.1 и № 78080.29.3  по кадастралната карта на 
с.Царацово, местност “Три могили“, Община „Марица“, област Пловдив, 
представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани 
поземлени имоти за „производствена и складова дейност и ООД“. 

 

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

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна 

част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 125-
Псп (складово-производствена устройствена структурна единица/зона), 
включващо поземлени имоти с идентификатори  № 78080.29.1 и № 78080.29.3  по 
кадастралната карта на с.Царацово, местност “Три могили“, 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 № 78080.29.1 и № 78080.29.3  по 



  

кадастралната карта на с.Царацово, местност “Три могили“, Община „Марица“, 
област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на 
урегулирани поземлени имоти за  

производствена и складова дейност и ООД 
  
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 
Поземлен имот с идентификатор  № 78080.29.1 и № 78080.29.3  по 

кадастралната карта на с.Царацово, местност “Три могили“, Община „Марица“, 
област Пловдив попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 125-Псп (складово-производствена устройствена структурна 
единица/зона) с нетни устройствени показатели Пз<60%, Кинт – 1,2,  Поз>30 и 
височина  на застрояване до 10 м. 

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

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

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

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

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

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на 

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

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

 Възлага на Г. С. П. 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  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 36 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Заявление от „ТРАНС КАР“ ООД за одобрение на проект за 
изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение 
на структурна единица 649-Смф (смесена многофункционална  устройствена 
структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Калековец, местност 
„Баткъните“, 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 № 
35300.2.216  по кадастралната карта на с.Калековец, местност “Баткъните“, 
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 „складова обслужваща дейност“ за 
склад за селскостопанска продукция. 

 

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

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна 

част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 649-
Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона), 
включващо поземлен имот с идентификатор  №  35300.2.216 по кадастралната 
карта на с.Калековец, местност “Баткъните“, 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 №  35300.2.216 по кадастралната карта на 
с.Калековец, местност “Баткъните“, Община „Марица“, област Пловдив, 
представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани 
поземлени имоти за  

складово обслужваща дейност 
(за склад за селскостопанска продукция) 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 
Поземлен имот с идентификатор  № 35300.2.216  по кадастралната карта на 

с.Калековец, местност “Баткъните“, Община „Марица“, област Пловдив попадат 
по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 649-Смф 
(смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) с нетни 
устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0,  Поз>40 и височина  на застрояване 
до 10 м. 

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

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

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

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в 
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на 
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова 
извадка от кадастралната карта 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 „ТРАНС КАР“ ООД да проведе процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на 
проекти на техническата инфраструктура.    

Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни 
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  

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

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

  
МОТИВИ: С цел осъществяване на инвестиционно намерение, Общински 

съвет Марица намира решението за целесъобразно. 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 37 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Заявление от „АК СИ“ ЕООД за одобрение на проект за 
изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение 
на структурна единица 236-Смф (смесена многофункционална  устройствена 
структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Труд, местност „Герена“, 
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  № 
73242.69.17  по кадастралната карта на с.Труд, местност “Герена“, 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 
и ООД“ за изграждане на склад за промишлени стоки и база за съхранение и 
ремонт на селскостопанска техника. 

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

чл.136, ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ 
 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
 
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна 

част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 236-
Смф (смесена многофункционална  устройствена структурна единица/зона) по 
кадастралната карта на с.Труд, местност „Герена“, Община „Марица“, включващо 
поземлен имот с идентификатор  № 73242.68.17  и част от поземлен имот с 
идентификатор № 73242.66.22, общинска собственост по кадастралната карта на 
с.Труд, местност “Герена“, 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 № 73242.68.17  по кадастралната карта на с.Труд, 
местност “Герена“, 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 и ООД 
(склад за промишлени стоки и база за съхранение и ремонт на 

селскостопанска техника) 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 
Поземлен имот с идентификатор  № 73242.68.17  по кадастралната карта на 

с.Труд, местност “Герена“, Община „Марица“, област Пловдив попада по Общ 
устройствен план на Община „Марица” в разширение на структурна единица 236-
Смф с нетни устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0,  Поз>40 и височина  
на застрояване до 10 м. 

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

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

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

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в 
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на 
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова 
извадка от кадастралната карта 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 „АК СИ“ 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  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 38 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Разрешение на ЕТ “Димитър Василев 94“ за изработването на 
ПУП - Парцеларен план за изграждане на абонатно отклонение от съществуваща 
електронна съобщителна мрежа на ЕТ „Димитър Василев 94“ в района на община 
„Марица“, област Пловдив“ с цел осигуряване на по-високо качества на 
предлаганите електронни услуги и обезпечаване на тяхната надеждност. 

 

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

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

Парцеларен план за изграждане на абонатно отклонение от съществуваща 
електронна съобщителна мрежа на ЕТ „Димитър Василев 94“ в района на община 
„Марица“, област Пловдив“ с цел осигуряване на по-високо качества на 
предлаганите електронни услуги и обезпечаване на тяхната надеждност.  

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

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

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

На основание чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ одобрява приложеното 
техническо задание. 

Съгласно чл.25, ал.5 във връзка с чл.25, ал.4 от ЗСПЗЗ, както и чл.30, ал.3 от 
ППЗОЗЗ, общински съвет „Марица“ изразява предварително съгласие за 
учредяване на сервитутно право върху имотите общинска собственост. Определя 



  

срок на валидност на предварителното съгласие две години. 
На основание чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката разрешава преминаване 

и прокарване на подземни проводи през имоти собственост на община „Марица“.  
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

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

  
МОТИВИ: С цел осигуряване на по-високо качества на предлаганите 

електронни услуги и обезпечаване на тяхната надеждност.  Ето защо, Общински 
съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 39 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот №11845.16.8, масив 16 в 
местността ”Када пара“ по кадастралната карта на с.Войводиново, община 
„Марица”, Пловдивска област попадащ в структурна единица 427-Смф /Смесена 
многофункционална 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. 11 и ал. 2 от 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 №11845.16.8 в масив16,  
местност ”Када пара“ по кадастралната карта на с.Войводиново, община 
„Марица”, Пловдивска област за промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски цели като разширение на УПИ І-03,04- производствено-складова 
дейност и  обществено и делово обслужване“. 

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 и одобрения ПУП-ПРЗ за УПИ І-03,04; 

         -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 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  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 40 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Предложение от кмета на община Марица за изменение  на 
Общ устройствен план на община „Марица” касаещо разширение на структурна 
единица 126-Псп (Складово- производствена устройствена зона) по кадастралната 
карта на с.Бенковски, местност “Стар беглик“, 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 126-Псп (складово-
производствена устройствена зона) по кадастралната карта на с.Бенковски, 
местност “Стар беглик“, община „Марица“, област Пловдив с поземлени имоти 
№№03839.37.26, №03839.37.27, №03839.37.32 и част от №03839.34.303 съгласно 
приложеното предложение. 

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. 

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

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 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  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 41 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за изменение на Общ устройствен план на 
община „Марица” касаещо изменение на структурна единица 511- Жм /жилищна 
устройствена зона / с ПИ№66915.18.121; ПИ№66915.18.122; ПИ№66915.18.123; 
ПИ№66915.18.124; ПИ№66915.18.125 и ПИ№66915.18.126 в масив 18 и местност 
”Вардалите” по кадастралната карта на с.Скутаре, община „Марица”, Пловдивска 
област. 

 

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

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1.Разрешава изменение на Общ устройствен план на община „Марица” 

касаещо изменение на структурна единица  511-Жм като разширение с 
ПИ№66915.18.121; ПИ№66915.18.122; ПИ№66915.18.123; ПИ№66915.18.124; 
ПИ№66915.18.125 и ПИ№66915.18.126 в масив 18,  местност ”Вардалите” по 
кадастралната карта на с.Скутаре, община „Марица”, Пловдивска област. 

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

   Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, на основание чл. 124б, 
ал. 2 от ЗУТ. 
 

МОТИВИ: Поради явна фактическа грешка, Общински съвет Марица 
намира решението за целесъобразно. 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 42 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Предложение от В. Г. Г. за изменение  на Общ устройствен 
план на община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 239-Смф 
(Смесена многофункционална устройствена зона) по кадастралната карта на 
с.Труд, местност “Кошовете“, община „Марица“, област Пловдив. 

 
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 239-Смф (Смесена 
многофункционална устройствена зона) по кадастралната карта на с.Труд, 
местност “Кошовете“, община „Марица“, област Пловдив с поземлен имот 
№73242.225.909 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. 
              3.Дава предварително съгласие и възлага на собственика на имота да 
проведе процедура по промяна предназначението на имоти–общинска 
собственост във връзка с изготвянето на проекти за елементите на техническата 
инфраструктура.  
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 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  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 43 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Предложение от А. З. Д. за изменение  на Общ устройствен 
план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 425-Смф 
(смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) като 
собственик на поземлен имот № 11845.5.7 по кадастралната карта на 
с.Войводиново, местност “Крушака“, Община „Марица“, област Пловдив. 

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във 
връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от 
ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 
земеделските земи 

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

касаещо разширение на структурна единица 425-Смф (смесена 
многофункционална устройствена структурна единица/зона),  включващо 
поземлен имот с идентификатор № 11845.5.7-частен имот в м.”Крушака“ по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област, 
съгласно приложеното предложение. 

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

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

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

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в 
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на 



  

недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова 
извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 като при 
изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 

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

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

 
  

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

 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 44 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Предложение от Д. Я. К. и А. З. Д. за изменение  на Общ 
устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна 
единица 638-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна 
единица/зона) като собственици на поземлен имот № 66915.32.2 по кадастралната 
карта на с.Скутаре, местност “Папаз тепе“, Община „Марица“, област Пловдив. 

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във 
връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от 
ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 
земеделските земи 
 

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

касаещо разширение на структурна единица 638-Смф (смесена 
многофункционална устройствена структурна единица/зона),  касаещо 
разширение на структурна единица 638-Смф (смесена многофункционална 
устройствена структурна единица/зона, включващо поземлен имот с 
идентификатор № 66915.32.2-частен имот по кадастралната карта на с.Скутаре, 
местност “Папаз тепе“ и части от поземлени имоти с идентификатори № 
11845.19.90, № 11845.27.35, № 11845.53.61, № 11845.38.42, № 11845.38.25, № 
11845.39.27,  № 11845.40.48, № 11845.40.23,  № 11845.41.21, № 11845.41.13, № 
11845.22.44, № 11845.22.51 и № 11845.38.40 по кадастралната карта на 
с.Войводиново, Община „Марица” и поземлени имоти № 66915.32.12 и № 
66915.32.15 по кадастралната карта на с.Скутаре, Пловдивска област, съгласно 
приложеното предложение. 

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

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

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



  

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

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

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

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

 
 

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 45  
 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 

 
ОТНОСНО: Предложение от З. К. А. за изменение  на Общ устройствен 

план на община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 606-Псп 
(Складово-производствена устройствена зона) по кадастралната карта на 
с.Манолско Конаре, местност “Автойски път“, 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 606-Псп (Складово-
производствена устройствена зона) по кадастралната карта на с.Манолско Конаре, 
местност “Автойски път“, община „Марица“, област Пловдив с поземлен имот 
№47113.18.2 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. 
              3.Дава предварително съгласие и възлага на собственика на имота 

да проведе процедура по промяна предназначението на имоти–общинска 
собственост във връзка с изготвянето на проекти за елементите на техническата 
инфраструктура.  

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 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  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 46 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Предложение от „АДИНОЛ ПЛОВДИВ“ ЕООД за изменение  на 
Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна 
единица 638-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна 
единица/зона) като собственик на поземлен имот № 11845.35.10 по кадастралната 
карта на с.Войводиново, местност “Дим пара“, Община „Марица“, област 
Пловдив. 

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

с чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и 
чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските 
земи 
 

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

касаещо разширение на структурна единица 638-Смф (смесена 
многофункционална устройствена структурна единица/зона),  включващо 
поземлен имот с идентификатор № 11845.35.10-частен имот и части от поземлени 
имоти с идентификатори № 11845.19.90, № 11845.27.35, № 11845.53.61, № 
11845.38.42, № 11845.38.25, № 11845.39.27,  № 11845.40.48, № 11845.40.23,  № 
11845.41.21, № 11845.41.13, № 11845.34.5, № 11845.34.6, № 11845.22.44, № 
11845.22.51 и № 11845.38.40 в м.”Дим пара“ по кадастралната карта на 
с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област, съгласно приложеното 
предложение. 

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

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

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



  

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

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

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

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 47 
 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Предложение от „РАЯ ОРЕХОВО“ ЕООД за изменение  на 
Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна 
единица 638-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна 
единица/зона) като собственик на поземлен имот № 11845.35.11 по кадастралната 
карта на с.Войводиново, местност “Дим пара“, Община „Марица“, област 
Пловдив. 

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във 
връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от 
ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 
земеделските земи 

 

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

касаещо разширение на структурна единица 638-Смф (смесена 
многофункционална устройствена структурна единица/зона),  включващо 
поземлен имот с идентификатор № 11845.35.11-частен имот и части от поземлени 
имоти с идентификатори № 11845.19.90, № 11845.27.35, № 11845.53.61, № 
11845.38.42, № 11845.38.25, № 11845.39.27,  № 11845.40.48, № 11845.40.23,  № 
11845.41.21, № 11845.41.13, № 11845.34.5, № 11845.34.6, № 11845.22.44, № 
11845.22.51 и № 11845.38.40 в м.”Дим пара“ по кадастралната карта на 
с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област, съгласно приложеното 
предложение. 

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

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

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



  

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

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

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

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 48 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от „ЮНИОН СГД“ ООД за изменение  на Общ 
устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна 
единица 315-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна 
единица/зона) като собственик на поземлен имот № 29235.3.1 по кадастралната 
карта на с.Желязно, местност “Дългите“, Община „Марица“, област Пловдив. 

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

връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от 
ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 
земеделските земи 
 

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

касаещо разширение на структурна единица 315-Смф (смесена 
многофункционална устройствена структурна единица/зона), включващо 
поземлен имот с идентификатор № 29235.3.1-частен имот по кадастралната карта 
на с.Желязно и части от поземлени имоти с идентификатори № 39918.11.75, № 
39918.11.76, № 39918.11.80, № 39918.11.81 и № 39918.11.79 по кадастралната 
карта на с.Крислово и части от поземлени имоти № 29235.3.47, № 29235.3.46, № 
29235.3.45 и  № 29235.3.29 по кадастралната карта на с.Желязно, Община 
„Марица”, Пловдивска област, съгласно приложеното предложение. 

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

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

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

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в 
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на 



  

недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова 
извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 като при 
изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 

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

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

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 49 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от „ЮНИОН СГД“ ООД за изменение  на Общ 
устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна 
единица 315-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна 
единица/зона) като собственик на поземлен имот № 29235.3.2 по кадастралната 
карта на с.Желязно, местност “Дългите“, Община „Марица“, област Пловдив. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във 
връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от 
ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 
земеделските земи 
 

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

касаещо разширение на структурна единица 315-Смф (смесена 
многофункционална устройствена структурна единица/зона), включващо 
поземлен имот с идентификатор № 29235.3.2-частен имот по кадастралната карта 
на с.Желязно и части от поземлени имоти с идентификатори № 39918.11.75, № 
39918.11.76, № 39918.11.80, № 39918.11.81 и № 39918.11.79 по кадастралната 
карта на с.Крислово и части от поземлени имоти № 29235.3.47, № 29235.3.46, № 
29235.3.45 и  № 29235.3.29 по кадастралната карта на с.Желязно, Община 
„Марица”, Пловдивска област, съгласно приложеното предложение. 

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

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

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

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



  

изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 
Одобрява приложеното техническо задание изготвено на основание чл. 125 

от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

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

 
МОТИВИ:  С цел 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  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 50 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП - Парцеларен план за  довеждащ път и 
техническа инфраструктура за имот с идентификатор 11845.28.30  /стар номер 
11845.28.12/ в землището на с.Войводиново- община Марица, за обект: „СКЛАД 
ЗА ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ  В УПИ 028030“- за търговски и 
почистващи дейности-масив 28- землище с.Войводиново, с обхват ПИ №№ 
11845.28.25, 11845.27.50, 11845.28.17, землище с.Войводиново. 

 
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 на ПУП - Одобряване на ПУП - Парцеларен план за  

довеждащ път и техническа инфраструктура за имот с идентификатор 11845.28.30 
/стар номер 11845.28.12/  в землището на с.Войводиново- община Марица, за 
обект: „СКЛАД ЗА ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ  В УПИ 
028030“- за търговски и почистващи дейности-масив 28- землище с.Войводиново, 
с обхват ПИ №№ 11845.28.25, 11845.27.50, 11845.28.17, землище с.Войводиново. 
 

МОТИВИ: Във връзка с проектиране и изграждане на пътна връзка и  
довеждащ път и техническа инфраструктура за имот с идентификатор 11845.28.30 
/стар номер 11845.28.12/ в землището на с.Войводиново- община Марица, за 
обект: „СКЛАД ЗА ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ  В УПИ 
028030“- за търговски и почистващи дейности-масив 28- землище с.Войводиново, 
с обхват ПИ №№ 11845.28.25, 11845.27.50, 11845.28.17, землище с.Войводиново. 
Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 51 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 
 
 

ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план и 
План за улична регулация в обхвата на ПИ с идентификатори № 38950.40.141, № 
38950.40.134, № 38950.40.148, № 38950.40.142, № 38950.40.136, № 38950.40.144, 
№ 38950.40.146, № 38950.40.138, № 38950.40.50, № 38950.40.52, № 38950.40.53, 
№38950.40.48, №38950.40.131 и №38950.40.115 ; за транспортен достъп до, имоти 
с идентификатори 38950.40.140 и 38950.40.145  в землището на с.Костиево, 
община „Марица“. 

 

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

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
 
1.Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП - 

Парцеларен план и План за улична регулация в обхвата на ПИ с идентификатори 
№ 38950.40.141, № 38950.40.134, № 38950.40.148, № 38950.40.142, № 
38950.40.136, № 38950.40.144, № 38950.40.146, № 38950.40.138, № 38950.40.50, № 
38950.40.52, № 38950.40.53, №38950.40.48, №38950.40.131 и №38950.40.115  ; за 
транспортен достъп до, имоти с идентификатори 38950.40.140 и 38950.40.145  в 
землището на с.Костиево, община „Марица“, съгласно чл.108, ал.5, чл.110, 
ал.1,т.2 и т.5 от ЗУТ. 

2.Одобрява приложеното планово-техническо задание за изготвянето на 
ПУП – Парцеларен план и План за улична регулация. 

3. Възлага на Кмета на Община „Марица” да извърши необходимите 
действия, съгласно ЗУТ по изпълнение на настоящето решение. 

4.След приемането му от ОЕСУТ, изготвеният проект за ПУП да се внесе за 
разглеждане от Общински съвет 

5.Настоящето решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от Закона за 
устройство на територията. 

 
 
 
 
 



  

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

осигуряване на транспортен достъп до имоти с идентификатори 38950.40.140 и 
38950.40.145  в землището на с.Костиево, 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  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 52  
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот №62858.19.619, масив19 в 
местността ”Кераните“ по кадастралната карта на с.Рогош, община „Марица”, 
Пловдивска област попадащ в структурна единица 528-Смф /Смесена 
многофункционална 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 №62858.19.619 в масив 19,  местност 
”Кераните“ по кадастралната карта на с.Рогош, община „Марица”, Пловдивска 
област за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски цели за 
„Производствени и складови дейности и обществено и делово обслужване “; 

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  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 53 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.068 -  МИГ – Община Марица М04 „Социално - икономическа 
интеграция на уязвими групи“. Чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 
МЕСТНО РАЗВИТИЕ. 

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и във връзка с Наредба 
№22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските 
райони  за периода 2014 – 2020 г. на МЗХГ 
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет Марица дава съгласие Община „Марица“ да 

кандидатства по процедура BG05M9OP001-2.068  МИГ – Община Марица М04 
„Социално - икономическа интеграция на уязвими групи“ обявена от МИГ – 
Община Марица, с  проект „Толкова различни, толкова еднакви“ 

2. Дейностите, включени в проектното предложение съответстват на 
        Общински план за развитие на Община „Марица“ за периода 2014-

2020г.: 
 Стратегическа Цел 2: Пълноценна жизнена и околна среда, с 

благоприятни условия за обитаване, икономическа реализация и културен живот. 
 Приоритетна област 1: Жизнена среда, социална сфера и културен 

живот 
 Мярка 1.5. Прилагане на методите „учене чрез работа” и „учене през 

целия живот” за повишаване на икономическата активност и заетостта сред 
всички възрастови и етнически групи. 

3. Дейностите, включени в проектното предложение са в съответствие с 
план за действие на Община „Марица“ за изпълнение на Областната стратегия за 
интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в 
уязвимо социално положение,живущи в сходна на ромите ситуация периода 2014-
2020г. 

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

 



  

 
МОТИВИ: Настоящата процедура има за цел да допринесе за 

повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на 
бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните 
общности, включително ромите чрез реализацията на комплексни мерки и 
прилагането на интегриран подход на територията на МИГ – Община Марица. 
Чрез прилагане на конкретни мерки ще се цели именно подобряване на 
стандарта и качеството на живот на представителите на целевите групи, 
преодоляване на изолацията им, активизиране на гражданското общество за 
прояви на толерантност, съпричастност и активно социално поведение. Ето 
защо, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 54 
 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.068 – МИГ-Община Марица М04 „Социално-икономическа 
интеграция на уязвими групи“, чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 
МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.147, ал.2 
от Търговския закон във връзка с чл.8, ал.1, т.1 и чл.10 от Наредбата за условията 
и реда за упражняване правата на община „Марица” – гр. Пловдив  върху 
общинската част от капитала на търговските дружества и т.5 от Учредителния акт 
на „ЧИСТА МАРИЦА“ ЕООД 

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
 
1. Общински съвет Марица дава съгласие „ЧИСТА МАРИЦА” ЕООД да 

кандидатства по процедура BG05M9OP001-2.068  МИГ – Община Марица М04 
„Социално - икономическа интеграция на уязвими групи“ обявена от МИГ – 
Община Марица, с  проект: „Социално - икономическа интеграция на 
маргинализирани общности на територията на МИГ–Община Марица,чрез 
реализацията на комплексни мерки,насочени към силно уязвими групи на пазара 
на труда и прилагането на интегриран подход.“ 

2. Общински съвет „Марица“ упълномощава Управителя на „Чиста 
Марица“ ЕООД да предприеме всички необходими действия във връзка с 
подготовката и кандидатстването с проектното предложение. 
 
 

МОТИВИ: Настоящата процедура има за цел да допринесе за 
повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на 
бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, 
включително ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на 
интегриран подход на територията на МИГ – Община „Марица“. Чрез прилагане 
на конкретни мерки ще се цели именно подобряване на стандарта и качеството на 
живот на представителите на целевите групи, преодоляване на изолацията им, 
активизиране на гражданското общество за прояви на толерантност, 



  

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

/А. Иванова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 55 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ. 

 

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

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 
     Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ в 

размер на 1 000 лева/хиляда лева/ на Я.В.Х.  
 

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  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 56 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на ежемесечна финансова помощ под формата на 
средства за пътуване до гр. Пловдив на ученици от социално слаби семейства. 

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

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Общински съвет „Марица” отпуска ежемесечна финансова помощ под 

формата на средства за пътуване срещу представена фактура за транспортна 
услуга по маршрут с. Костиево - гр. Пловдив през учебната 2019/2020г. на А. А.Ж  
от с. Костиево, ул. „29-та“ № 8 и Ф. М. Л. от с. Костиево. 

 
 
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  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 57 
 

Взето с протокол № 3 от 17.12.2019 г. 
 

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

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6  и ал. 2 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  0     

1 13-04  
Данък при придобиване на имущество по 
дарения и възмезден начин +264 000     

2 24-04  
Нетни приходи от продажби на услуги, 
стоки и продукция +15 700     

3 27-29  Други общински такси -170 000     
4 28-09  Наказателни лихви за данъци +97 000     
5 36-19  Други неданъчни приходи -38 000     
6 40-40  Постъпления от продажба на земя -168 700     

   Р А З Х О Д И 
 

0 
   

0  
      
1 51-00 604 

Изработване на технически проект и 
авторски надзор за уличното осветление на 
14 села в общината. 

31 000  31 000
 

2 00-98 998 Резерв  -31 000  -31 000  
3 

52-03 311 
Придобиване на друго оборудване, машини 
и съоръжения 

-3 000  
-3 000

 
4 52-05 311 Придобиване на стопански инвентар +3 000  +3 000  
5 

52-03 525 
Придобиване на друго оборудване, машини 
и съоръжения 

+2 000  
+2 000

 
6 

52-03 898 
Придобиване на друго оборудване, машини 
и съоръжения 

-2 000  
-2 000

 
 

МОТИВИ: Промените по  бюджета са свързани с: 
- Компенсирани промени между параграфи по приходната част на бюджета; 
- Компенсирани промени между параграфи по разходната част на бюджета, 

в т.ч.: 
 - Кандидатстване по Норвежката програма от страна на общината за 



  

подмяна на уличното осветление в 14 села на общината. Необходимо е да се 
изготви технически проект; 

 - Предложени са компенсирани промени между разходни параграфи - 
капиталовите разходи в детските градини. 

С настоящото предложение за актуализация не се променя рамката на 
бюджета. Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 


