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

Р Е Ш Е Н И Е № 364 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 

 

ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица” – област Пловдив за 2020 година”. 

  ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закон 
за общинската собственост. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема предложената актуализация, 
изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 
2020 година”, както следва: 

 
I. В раздел „ІІІ. По предложения от кметове на населени  места и общинска 
администрация за започване на процедура за продажба  по чл.35 от ЗОС“: 

 
За с.Скутаре отпада: 
ПИ 502.1221 НТП Ниско застрояване (до 10 м)         –  682 кв.м. 
 
За с.Войводиново отпада: 
ПИ № 502.412  и сграда с идент. 11845.502.412.1 
 
За с.Динк се добавя: 
ПИ 501.132 НТП Ниско застрояване (до 10м)          – 592 кв.м. 
ПИ 501.360 НТП Ниско застрояване (до 10м)          – 672 кв.м. 
 
За с.Калековец се добавя: 
ПИ 502.54 НТП Ниско застрояване (до 10м)            - 519 кв.м. 
ПИ 503.703 НТП Ниско застрояване (до 10м)          - 531 кв.м.  
 
За с.Маноле се добавя: 
ПИ 13.43 НТП Нива                                                   - 2373 кв.м. 
ПИ 30.58 НТП Нива                                                   - 3734 кв.м. 
 
За с.Скутаре се добавя: 
ПИ 502.1214  НТП Ниско застрояване (до 10 м)      - 690 кв.м.  



ПИ 502.1925 НТП "За друг обществен обект, комплект" - 4231 кв.м. и  
1. Сграда 66915.502.1925.1, Друг вид сграда за обитаване, ЗП 349 кв.м.,  
2. Сграда 66915.502.1925.2, Друг вид сграда за обитаване, ЗП 351 кв.м. 
ПИ 502.1929  НТП Ниско застрояване (до 10 м)      - 903 кв.м.  
ПИ 502.1932  НТП Ниско застрояване (до 10 м)      - 635 кв.м.  
ПИ  22.25  НТП Нива                                                   - 4399 кв.м. 
 
За с.Рогош се изменя: 
ПИ 501.4208 с площ 41507 кв.м. и: 
 Сграда 62858.501.4208.1  - 294 кв.м.,  
 Сграда 62858.501.4208.2  - 39 кв.м.,  
 Отпада Сграда 62858.501.4201.3  - 136 кв.м.,  
 Отпада Сграда 62858.501.4201.4  -  98 кв.м.,  
 Сграда 62858.501.4208.5  -  11кв.м.,  
 Сграда 62858.501.4208.6  -  178 кв.м.,  
 Сграда 62858.501.4208.7  -  128 кв.м.,  
 Сграда 62858.501.4208.8   -    77 кв.м.,  
 Сграда 62858.501.4208.9   - 158 кв.м.,  
 Сграда 62858.501.4208.10 - 59 кв.м.,  
 Сграда 62858.501.4208.11 - 51 кв.м.,  
 
За с. Рогош отпада 
ПИ 501.4127  НТП  Ниско застрояване (до 10 м) -          717  кв.м. 
 
ІІ. Раздел VI. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а от ЗОС. 
 
За с.Граф Игнатиево се добавя: 
ПИ  501.16     НТП Ниско застрояване (до 10 м)                          -  717 кв.м. 
 
За с. Рогош се добавя 
ПИ 501.4127  НТП  Ниско застрояване (до 10 м) -          717  кв.м. 
 
За с.Скутаре отпада: 
ПИ 502.1214  НТП Ниско застрояване (до 10 м)                          -   690 кв.м. 
 
За с.Скутаре се добавя:  
ПИ 502.1221 НТП Ниско застрояване (до 10 м)                           –  682 кв.м. 
ПИ 502.1927  НТП Ниско застрояване (до 10 м)                          -   635 кв.м.  
ПИ 502.1928  НТП Ниско застрояване (до 10 м)                          -   906 кв.м.  
ПИ 502.1930  НТП Ниско застрояване (до 10 м)                          -   619 кв.м.  
ПИ 502.1931  НТП Ниско застрояване (до 10 м)                          -   648 кв.м.  
 
ІІІ. В раздел „VІІ. Свободни терени и помещения – общинска собственост за 
отдаване под наем“ се добавя: 



 
За с.Войводиново:  
Сграда с идентификатор № 11845.502.412.1 – 73 кв.м 
Общински терен с площ 80кв.м., представляващ част от ПИ с идентификатор № 
11845.502.834 – частна общинска собственост 
 
За с.Калековец: 
Помещения в сграда с идентификатор№ 35300.502.412.1 – 3 броя СО с идент. 
502.412.1.18 – 25,9кв.м. ,  502.412.1.19 – 21,7кв.м. и  502.412.1.14 – 20,40 кв.м. 
 
ІV. В раздел VІІІ. Свободни общински имоти  за отдаване под наем/аренда на 
имоти, общинска собственост 
Частна общинска собственост: 
 
за с. Труд се добавя: 
 
НОВ НОМЕР 
ПО КАД. 
КАРТА 

СТАР 
НОМЕР 
ПО КВС 

ПЛОЩ В 
КВ.М 

НАЧИН НА 
ТРАЙНО 
ПОЛЗВАНЕ 

АДРЕС/МЕС
ТНОСТ 

КАТЕГОРИ
Я  ПРИ 
НЕПОЛИВН
И 
УСЛОВИЯ 

1 2 3 4 5 6 
73242.151.66   2908 Нива  

ГАНЧОВИЦ
А 

5 

73242.191.60  33767 Нива ГЪСТИ 
МОГИЛИ 

5 

 
за с. Войводиново се добавя: 
 
НОВ НОМЕР 
ПО КАД. 
КАРТА 

СТАР 
НОМЕР 
ПО КВС 

ПЛОЩ В 
КВ.М 

НАЧИН НА 
ТРАЙНО 
ПОЛЗВАНЕ 

АДРЕС/МЕС
ТНОСТ 

КАТЕГОРИ
Я  ПРИ 
НЕПОЛИВН
И 
УСЛОВИЯ 

1 2 3 4 5 6 

Кметство село       
  

С. 
ВОЙВОДИНОВО       

  

11845.5.6  3001 Нива Крушака ІV 

11845.5.8  5002 Нива Крушака ІV 

11845.6.38  5002 Нива Крушака ІV 

11845.16.27  2524 Нива Када пара ІV 



11845.19.7  2999 Нива Када пара ІV 

11845.27.24  9999 Нива Вельовица ІV 

11845.33.14  3255 Нива Гъсти могили ІV 

11845.37.19  2848 Нива Дим пара ІV 

11845.39.8  3002 Нива Каскията ІV 

11845.39.16  7739 Нива Каскията ІV 

11845.39.19  2135 Нива Каскията ІV 

11845.39.45  4250 Нива Каскията ІV 

11845.40.7  4233 Нива Каскията ІV 

11845.40.21  2894 Нива Каскията ІV 

11845.40.24  5001 Нива Каскията ІV 

11845.40.26  3552 Нива Каскията ІV 

11845.41.2  7847 Нива Каскията ІV 

 
за с. Маноле се добавя: 
 
НОВ НОМЕР 
ПО КАД. 
КАРТА 

СТАР 
НОМЕР 
ПО КВС 

ПЛОЩ В 
КВ.М 

НАЧИН НА 
ТРАЙНО 
ПОЛЗВАНЕ 

АДРЕС/ 
МЕСТНОСТ 

КАТЕГОРИ
Я  ПРИ 
НЕПОЛИВН
И 
УСЛОВИЯ 

1 2 3 4 5 6 

Кметство село       
  

С. МАНОЛЕ       
  

47086.3.5 
 

3052 Нива Желязков 
бунар 

V 

47086.4.49 
 

1694 Нива Желязков 
бунар 

V 

47086.5.199 
 

5523 Нива Пенчов бунар V 

47086.5.201 
 

7000 Нива Пенчов бунар V 

47086.5.144 
 

4666 Нива Пенчов бунар V 

47086.9.66 
 

2077 Оризище Таушана ІІІ 

47086.10.133 
 

1898 Нива Горни тирове ІІІ 

47086.10.134 
 

2306 Нива Горни тирове V 



47086.12.15 
 

7797 Нива Делника ІV 

47086.12.25 
 

3460 Нива Делника ІV 

47086.12.36 
 

6803 Нива Делника ІV 

47086.37.3 
 

6641 Оризище Арман тарла VІ 

47086.37.39 
 

2850 Оризище Арман тарла VІ 

47086.37.51 
 

5005 Оризище Арман тарла VІ 

47086.37.52 
 

2677 Оризище Арман тарла VІ 

47086.37.53 
 

6657 Оризище Арман тарла VІ 

47086.37.56 
 

2389 Оризище Арман тарла VІ 

47086.40.77 
 

5129 Нива Калинкин 
бунар 

V 

47086.40.79 
 

4316 Нива Калинкин 
бунар 

V 

47086.42.16 
 

9277 Оризище Азмак тарла ІV 

47086.42.33 
 

8928 Оризище Азмак тарла ІV 

47086.42.37 
 

2799 Оризище Азмак тарла ІV 

47086.42.38 
 

9417 Оризище Азмак тарла ІV 

47086.42.49 
 

9995 Оризище Азмак тарла ІV 

47086.42.51 
 

2182 Оризище Азмак тарла ІV 

47086.46.4 
 

4988 Нива Далаков бунар V 

47086.46.5 
 

2497 Нива Далаков бунар V 

47086.46.19 
 

6521 Нива Далаков бунар V 

47086.46.27 
 

2993 Нива Далаков бунар ІV 

 
за с. Скутаре се добавя: 
 
НОВ НОМЕР ПО 
КАД. КАРТА 

СТАР 
НОМЕР ПО 
КВС 

ПЛОЩ В 
КВ.М 

НАЧИН НА 
ТРАЙНО 
ПОЛЗВАНЕ 

АДРЕС/МЕСТ
НОСТ 

КАТЕГОРИЯ  
ПРИ 
НЕПОЛИВН
И УСЛОВИЯ

1 2 3 4 5 6 

Кметство село         
 

С. СКУТАРЕ         
 



66915.5.34   9245 Нива КЪЧКЪНИЦА ІV 

66915.7.146 
 

8499 Нива БАШ ПАРА ІV 

66915.7.182 
 

6499 Нива БАШ ПАРА V 

66915.8.54 
 

6001 Нива СТАРИ ЛОЗЯ ІV 

66915.10.65  
8666 Нива ЧАИРИТЕ V 

66915.11.33  
7183 Нива ЧАИРИТЕ V 

66915.11.42  
1892 Нива ЧАИРИТЕ V 

66915.11.45-  
чл. 19 от ЗСПЗЗ  

1901 Нива ЧАИРИТЕ V 

 
 
V. В раздел Х. Мери, пасища и ливади – общинска собственост. 
 
А) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, за общо ползване по 
землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи) 
 
за с. Калековец се добавя: 
 

населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопани
свано от 
общинат
а 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м
. 

с. 
Калеков
ец 

         

(ПЗП)  35300.4.3 
- част от 
44,000 
дка, 
представл
яваща 
част в 
централна
та му част 
свободни-
ІV 
категория 

44000, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

(ПЗП)  35300.4.3 
- част от 
100,000 
дка, 
представл
яваща 

100000, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       



част в 
централна
та му част 
свободни-
ІV 
категория 

 
за с. Костиево се добавя: 
 

населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопани
свано от 
общинат
а 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м
. 

с. 
Костиев
о 

         

 38950.18.4
75-Х 
категория 

25730, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 
за с. Маноле се добавя: 
 

населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопани
свано от 
общинат
а 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м
. 

с. 
Маноле 

         

 47086.49.7
7 –
свободни 
52.472  
дка в 
южната 
му част - 
V 
категория 

52472, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 47086.49.7
7 –
свободни 
57.472 дка 
в 
северната 
му част - 
V 
категория 

57472, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 47086.49.7
7 –
свободни 

57472, 
изцяло 

попада в 

       



57.472 дка 
в средната 
му част - 
V 
категория 

СДП 

 47086.49.7
7 –
свободни 
57.472 дка 
в средната 
му част - 
V 
категория 

57472, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 47086.50.7
2- ІV 
категория 

13731        

 
за с. Строево отпада: 
 

населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопани
свано от 
общинат
а 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м
. 

с. 
Строево 

         

 69874.121.
24- V 
категория  

2613        

 
за с. Строево се добавя: 
 

населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопани
свано от 
общинат
а 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м
. 

с. 
Строево 

         

 69874.68.2
8 - V 
категория 
 

76979, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 69874.145.
1 - V 
категория 

53977, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 69874.145.
17 - V 
категория 

31006, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 69874.145. 39176,        



23- V 
категория 

изцяло 
попада в 

СДП 
 
за с. Ясно поле се добавя: 
 

населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопани
свано от 
общинат
а 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м
. 

с. Ясно 
поле 

         

 87669.1.9 
свободни    
150000 м2 
в средната 
му част - 
ІІІ 
категория  

150000, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 87669.1.9 
свободни    
60000 м2 
в 
северната 
му част - 
ІІІ 
категория  
 

60000, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 87669.1.9 
свободни    
50000 м2 
в 
северозап
адната му 
част - 
ІІІ 
категория  
 

50000, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 87669.1.9 
свободни    
10000 м2 
в 
североизт
очната му 
част - 
ІІІ 
категория  
 

10000, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 87669.5.3- 
част от 
60000 м2 

60000        



в южната  
му част 
свободни- 
V 
категория 

 87669.19.1 
свободни    
47000 м2 
в 
източната 
му част - 
ІІІ 
категория,  

47000, 
изцяло 

попада в 
СДП 

       

 87669.25.9 
-V 
категория 

18821        

 
 

МОТИВИ: С годишната програма Община „Марица” се стреми, както да 
покрие всички нормативни изисквания по управление на общинската 
собственост, така и да увеличи в значителна степен ефективността и 
прозрачността на управлението на своята собственост. Ето защо,  Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 365 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна на Решение №47, взето с протокол № 4 от 
19.03.2012г. - За определяне на процедурата на разрешения за разкопаване и 
методика за определяне размера на неустойката за обезпечаване изпълнението на 
задълженията за възстановяване по чл.74 от ЗУТ. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.13 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.чл.70-74 
от ЗУТ и при условията на чл.92 от ЗЗД. 

 
 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

I.Определя процедура по издаване на разрешения за разкопаване, която включва: 
 

1. Изпълнителят представя: Молба; пълен комплект от одобрени и 
съгласувани проекти; влязло в сила разрешение за строеж. 

2. Сключен договор с Община „Марица” за възстановяване на нарушена 
улична инфраструктура. Разрешение за разкопаване издадено от Община 
„Марица”. 

3. Документ за предоставена в полза на Община „Марица” неустойка за 
обезпечаване изпълнението на задълженията за възстановяване по чл.74 от 
ЗУТ в размера, определен с договора и разрешението за разкопаване. 
 

ІІ. Приема методика за определяне размера на неустойката за обезпечаване 
изпълнението на задълженията за възстановяване по чл.74 от ЗУТ. 
 

1. Определя единични цени за 1 кв.м (1л.м.) според тип на нарушената 
улична инфраструктура, съгласно таблица в т.ІІІ- неразделна част от 
решението. 

2. Размерът на неустойката за обезпечаване изпълнението на 
задълженията за възстановяване по чл.74 от ЗУТ се определя, като 
получената по т.”1” стойност се умножи с коефициент К=2,00 
 

ІІІ. Задължава Кмета на Община „Марица” да предприеме необходимите 
действия по провеждане на процедурата за издаване на разрешения за 
разкопаване и сключване на Договори за възстановяване на нарушена улична 
инфраструктура, при следните условия: 
 

1. Определят се оптималните цени за възстановяване на улични и 
тротоарни настилки , както следва: 



 
№ Вид на настилката Цена с ДДС 

/лв./ 

1. Възстановяване на  
асфалтова настилка -  за 1 кв.м на асфалтов пласт с деб. -
до 6см. и основа от заклинен трошен камък с деб.  40см. 

46,07 

2. Възстановяване на  
асфалтова настилка -  за1 кв.м на асфалтов пласт с 
деб.6см-до 8см. и основа от заклинен трошен камък с деб.  
40см 

55,44 

3. Възстановяване на  
настилка от паваж с нови павета- за 1 кв.м 

112,86 

4. Възстановяване на настилка от паваж със съществуващите 
павета  – за 1 кв.м. 

79,73 

5. Възстановяване на настилка трошен камък - за 1 кв.м при 
дебелина плътно15 см 

6,88 

6. Възстановяване на тротоарна настилка за 1 кв.м 47,38 

7. Възстановяване на път без настилка във и извън регулация 
за 1 кв.м. 

2.65 

8. Възстановяване на видими бетонови бордюри и пътни 
ивици – за 1 л.м. 

20,22 

Забележка: Цените са изготвени на база „Справочник за цените в строителството 
бр.2/ 2020г. и по анализ. 

 
2. Определя се методика за възстановяване на видовете настилки, както 

следва: 
  
№ Вид на настилката Методика за възстановяване 

1. Възстановяване на  
асфалтова настилка за 
линейни обекти  при  
надлъжно разкопаване на 
улицата  

Възстановяването на настилката да се осигурява от бордюр до 
бордюр по цялата дължина на линейния обект за нови улици /до 5г./ 
и по 0,5м от двете страни на изкопа за останалите улици. Да се 
предвижда възстановяване на конструктивните пластове на пътна 
настилка, съгласно представен детайл към проекта. Обратният 
насип на изкопа да се предвиди, съгласно представения детайл за 
възстановяване на конструкцията на пътя . 

2 Възстановяване на 
асфалтова настилка при  
напречно или косо 
разкопаване на улицата. 

Възстановяване на асфалтовите пластове вкл.битумизираната 
баластра  - по 5 м. от двете страни на изкопа.  Възстановяването да 
се предвижда за изграждане на пътната конструкция, съобразно 
дълбочината на изкопа по детайл към проекта.  



3 Възстановяване на  
настилка от паваж за 
линейни обекти при 
надлъжно разкопаване на 
улицата. 

Възстановяването на настилката да се осигурява от бордюр до 
бордюр по цялата дължина на линейните обекти за нови улици /до 
5г./ и по 1м от двете страни на изкопа  за останалите улици. Да се 
предвижда възстановяване на конструктивните пластове на пътната 
настилка в дълбочина, съгласно представен детайл към проекта. 
Обратния насип на изкопа да се предвиди, съгласно представения 
детайл за възстановяване на конструкцията на пътя . 

4. Възстановяване на 
настилка от паваж при 
напречно или косо 
разкопаване на улицата 

Паважът да се пренарежда по 3м от двете страни на изкопа. Да се 
предвижда възстановяване на конструктивните пластове на пътната 
настилка в дълбочина, съгласно представен детайл към проекта. 
Обратния насип на изкопа да се предвиди, съгласно представения 
детайл за възстановяване на конструкцията на пътя . 

5 Възстановяване на 
тротоарна настилка  

За нови тротоарни настилки /до 5г./, възстановяването   да се 
изпълнява по цялата ширина на тротоарната настилка с нови 
тротоарни плочи от същия вид. Възстановяването на тротоари, 
широки до 1,5м също се изпълнява по цялата ширина на тротоара, 
а за останалите тротоарни настилки възстановяването да се 
изпълнява с нови тротоарни плочи от същия вид на широчината на 
изкопа. 

6 Възстановяване на 
настилка от тр.камък  

При надлъжно разкопаване, възстановяването се извършва по 1м от 
двете страни на изкопа. При напречно или косо разкопаване по 3м 
от двете страни на изкопа. Обратния насип на изкопа да се 
предвиди, съгласно представения детайл за възстановяване на 
конструкцията на пътя . 

 
 

МОТИВИ:  Необходимост от подобряване на установената до момента 
методика  за  възстановяване на улични и тротоарни настилки в имоти общинска 
собственост. Необходимост от актуализиране на оптималните цени за 
възстановяване. 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 № 366 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 263, взето с протокол № 8 от 

21.07.2020г. от Общински съвет за  предоставяне за безвъзмездно ползване на 
имот – публична общинска собственост  в с. Калековец, община „Марица“ на 
Сдружение „Футболен клуб – Тракиец – 2001“ 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 24 във връзка с ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.103, ал.1, т.1 от Закона 
за физическото възпитание и спорта и чл.8 от Наредба за условията и реда на 
използването на спортни обекти, собственост на Община „Марица“ 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
І. Отменя  решение на Общински съвет „Марица“ № 263, взето с протокол 

№ 8 от 21.07.2020г. 
ІІ. Общински съвет „Марица” дава съгласие да бъде предоставен за 

безвъзмездно ползване на  Сдружение „Футболен клуб – Тракиец - 2001“, със  
седалище и адрес на управление с. Калековец 4147, пл.“Възраждане“, 
Община“Марица“ – област Пловдив, вписано в Търговския регистър при 
Агенция по вписванията с ЕИК 115620061, представлявано от Рамадан 
Мустафов Алиев, с цел да се използват за тренировъчна и състезателна дейност 
следните общински имоти:  

 - Поземлен имот с идентификатор № 35300.502.339 с площ 58542 кв.м.,  
трайно предназначение „Урбанизирана територия “ НТП „За други видове 
спорт“ и сграда построена в имота: 

- Сграда с идентификатор № 35300.502.339.1, Селскостопанска сграда,  
застроена площ 95кв.м., бр. етажи 1 по кадастралната карта и кадастралните 
карти  на с.Калековец, област Пловдив,  одобрени със Заповед № РД -18-
13/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, при граници и 
съседи на поземления имот: 35300.502.388, 35300.502.601, 35300.502.944, 
35300.502.945, 35300.1.278, 35300.1.192, 35300.1.193, 35300.1.277, 35300.502.377 

За описаните по-горе общински поземлени имоти в с. Калековец е съставен 
Акт за публична общинска собственост № 1670 от 13.12.2011 г., надлежно 
вписан в Служба по вписванията.  

ІІІ. Гореописаните имоти се предоставят за безвъзмездно ползване, с цел да 
се използват за тренировъчна и състезателна дейност на Сдружение „Футболен 
клуб – Тракиец - 2001“ - с. Калековец за срок от 3/три/ години. 

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



Община „Марица” да предприеме всички действия по сключване на договор за 
предоставяне безвъзмездно право на ползване  на имота, съгласно разпоредбите 
на чл.11, ал.4  от Наредба за условията и реда на използването на спортни 
обекти, собственост на Община „Марица“. 
 

МОТИВИ: Към момента на взимане на решението от Общински съвет 
„Марица“, Сдружение „Футболен клуб Тракиец - 2001“ не е било вписано в 
публичния регистър по чл.9, ал.1, т.1 от Закона за физическото възпитание и 
спорта. 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 № 367 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване на допълнително право на строеж за промяна по 

време на строителство на жилищна сграда върху общински урегулиран поземлен 
имот № 35300.503.416 с.Калековец. 

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

 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена в 
размер на 354,00 (триста петдесет и четири) по 12,00  /дванадесет/ лева за 1 кв.м. 
/един квадратен метър/ разгъната застроена площ на допълнително право на 
строеж с площ 29,53 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Калековец, Община “Марица”- област Пловдив, въз основа на пазарна оценка 
изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-
21” АД, гр. Пловдив. 
 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на А. 
И. А., и Р. Г. А., да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 
Допълнително право на строеж с площ 29,53 кв.м за промяна по време на 
строителство на едноетажна еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот № 
35300.503.416 с площ 521 кв.м., с трайно предназначение на територия 
„Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, област Пловдив 
одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София,  съответстващ на УПИ ХІ-общ., кв.81 по действащия 
регулационен план на селото, одобрен със Заповед № РД-09-324/07.1997 г. която 
се изразява в  промяна на габаритите на  жилищната сграда, съгласно 
инвестиционен проект за промяна по време на строителство на жилищна сграда, 
одобрен с протокол № 31, т.3 от 25.08.2020 г. на Експертен съвет по устройство 
на територията при Община „Марица“-област Пловдив, като определя пазарна 
цена в размер на 354,00 (триста петдесет и четири) по 12,00  /дванадесет/ лева за 
1 кв.м. /един квадратен метър/ РЗП. 



3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия по 
учредяване на гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на Закона 
за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 
 

МОТИВИ:  Във връзка с  промяна на габаритите на  жилищната сграда, 
съгласно представен инвестиционен проект за промяна по време на 
строителство на жилищна сграда, 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 № 368 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
03839.501.1285 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Бенковски, Община “Марица”- област Пловдив. 
 
  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 
от ЗОС и при условията на § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ и чл.69, ал.1, т. 1 от 
НПУРОИ 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
    1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот 

№ 03839.501.1285,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив в размер на 475,00 лева, без ДДС (четиристотин седемдесет и 
пет лева, без ДДС), по 25,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 
от ЗОС и определя сумата от 475,00 лева, без ДДС (четиристотин седемдесет и 
пет лева, без ДДС), по 25,00 лв/кв.м. без ДДС), като цена за продажба на 
недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената 
пазарна оценка. 

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 03839.501.1285 с площ 19 кв.м., трайно 
предназначение на територията "Урбанизирана", НТП "Ниско застрояване (до 10 
м)" по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Бенковски, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81/05.12.2007 г. на Изп.директор на 
АГКК-София,  включен в УПИ ХV-619,  в кв.57 по действащия кадастрален и 
регулационен план, одобрен със Заповед № ИК-1003/31.07.1987 г. и план за 
улична регулация, одобрен с Решение № 22, взето с протокол № 4/18.12.2003 г. 
на ОбС "Марица" на с. Бенковски, област Пловдив, при граници: ПИ № 
03839.501.620; ПИ № 03839.501.1005; ПИ № 03839.501.1141; ПИ № 
03839.501.776, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3723/10.09.2020 
година, на И. Н. Д. И Т.К. Д., собственици на ПИ № 03839.501.776 с НТП "Ниско 
застрояване (до 10 м)", включен в УПИ ХV-619,  в кв.57 за сумата 475,00 лева, 
без ДДС (четиристотин седемдесет и пет лева, без ДДС), по 25,00 лв/кв.м. без 
ДДС). 

Данъчна оценка на поземлен имот № 03839.501.1285  е в размер на 85,40 
(осемдесет и пет лева и 40 ст.) лева. 

3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху 
разходите са за сметка на купувачите по т.2. 

  4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на 



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

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 369 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
38950.501.48 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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

 След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
    1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот 

№ 38950.501.48,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 5047,00 (пет хиляди четиридесет и седем) лева, без ДДС, 
по 7,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 5047,00 (пет хиляди четиридесет и седем) лева, без ДДС, по 7,00 
лв/кв.м, без ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

   2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.501.48  с площ от 721 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. 
карта и кад.регистри на с.Костиево, обл.Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ 
№ 38950.61.615; ПИ № 38950.501.49; ПИ № 38950.501.9041; ПИ № 
38950.501.668; ПИ № 38950.61.10, номер по предходен план: УПИ ХІІІ-общ. от 
кв.39 по действащия регулационен план на с.Костиево, обл.Пловдив, актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 3110/31.01.2018 г., надлежно вписан в 
Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 5047,00 (пет хиляди 
четиридесет и седем) лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м, без ДДС. 

  Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.501.48 е 2557,70 (две хиляди 
петстотин седемдесет и седем лева и 70 ст.) лева. 

  3. Продажбата да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен 
търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата на имота е 
5047,00 (пет хиляди четиридесет и седем) лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м, без 
ДДС, в съответствие с т.1 и т.2. 

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

купувача на имота по т.1 и т.2. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 



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

МОТИВИ:  С оглед осигуряване приходната част на бюджета, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 370 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

38950.501.49 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

    1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот 
№ 38950.501.49,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 4942,00 (четири хиляди деветстотин четиридесет и два) 
лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от 
ЗОС и определя сумата от 4942,00 (четири хиляди деветстотин четиридесет и 
два) лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м, без ДДС, като цена за продажба на 
недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената 
пазарна оценка. 

   2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.501.49 с площ от 706 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. 
карта и кад.регистри на с.Костиево, обл.Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ 
№ 38950.61.615; ПИ № 38950.501.50; ПИ № 38950.501.9041; ПИ № 38950.501.48, 
номер по предходен план: УПИ ХІV-общ. от кв.39 по действащия регулационен 
план на с.Костиево, обл.Пловдив, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№ 3111/31.01.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, 
за сумата 4942,00 (четири хиляди деветстотин четиридесет и два) лева, без ДДС, 
по 7,00 лв/кв.м, без ДДС. 

  Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.501.49 е 2504,50 (две хиляди 
петстотин и четири лева и 50 ст.) лева. 

  3. Продажбата да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен 
търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата на имота е 
4942,00 (четири хиляди деветстотин четиридесет и два) лева, без ДДС, по 7,00 
лв/кв.м, без ДДС, в съответствие с т.1 и т.2. 

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



купувача на имота по т.1 и т.2. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

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

 
МОТИВИ:  С оглед осигуряване приходната част на бюджета, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 
/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 371 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
38950.501.50 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
    1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот 

№ 38950.501.50,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 5187,00 (пет хиляди сто осемдесет и седем) лева, без 
ДДС, по 7,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя сумата от 5187,00 (пет хиляди сто осемдесет и седем) лева, без ДДС, по 
7,00 лв/кв.м, без ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

   2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.501.50 с площ от 741 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. 
карта и кад.регистри на с.Костиево, обл.Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ 
№ 38950.61.616;  ПИ № 38950.501.9041; ПИ № 38950.501.49; ПИ № 
38950.61.615, номер по предходен план: УПИ ХV-общ. от кв.39 по действащия 
регулационен план на с.Костиево, обл.Пловдив, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 3112/31.01.2018 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив, за сумата 5187,00 (пет хиляди сто осемдесет и седем) 
лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м, без ДДС. 

  Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.501.50 е 2628,70 (две хиляди 
шестстотин двадесет и осем лева и 70 ст.) лева. 

  3. Продажбата да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен 
търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата на имота е 
5187,00 (пет хиляди сто осемдесет и седем) лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м, без 
ДДС, в съответствие с т.1 и т.2. 

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

купувача на имота по т.1 и т.2. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 



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

 
МОТИВИ: С оглед осигуряване приходната част на бюджета, Общински 

съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 372 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
47086.22.339 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Маноле, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

    1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот 
№ 47086.22.339,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 6000,00 лева, без ДДС (шест хиляди лева, без ДДС), по 
10,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 6000,00 лева, без ДДС (шест хиляди лева, без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. 
без ДДС), като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане 
въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 47086.22.339  с площ  600 кв.м. с трайно 
предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско застрояване (до 10м)" 
по кадастрална карта на с.Маноле, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-
18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, номер по 
предходен план парцел V-22.339  жил. строит. от кв.94, при граници: ПИ № 
47086.22.321; ПИ № 47086.22.347;  ПИ № 47086.22.340; ПИ № 47086.22.339, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 3423/17.05.2019 година, за 
сумата 6000,00 лева, без ДДС (шест хиляди лева, без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. без 
ДДС). 

Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.22.339 е 2128,50 (две хиляди 
сто двадесет и осем лева и 50 ст.) лева. 

 3. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата 
на имота е 6000,00 лева, без ДДС (шест хиляди лева, без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. 
без ДДС), в съответствие с т.1 

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

5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.1 и т.2. 

6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на 



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

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 373 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 12019.501.22, частна общинска 

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

  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, и 
чл. 79, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
    1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот 

№ 12019.501.22,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив в размер на 8652,00 (осем хиляди шестстотин петдесет и два) лева, 
без ДДС, по 12,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя сумата от 5047,00 (пет хиляди четиридесет и седем) лева, без ДДС, по 
7,00 лв/кв.м, без ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 12019.501.22 с площ 721 кв. м., с трайно предназначение на 
територията „Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 
10м)” по кадастралната карта на с.Войсил, област Пловдив одобрена със Заповед 
№ РД-18-83/05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, номер 
по предходен план: УПИ І-22-общ., кв.3, съгласно действащия план на с.Войсил, 
одобрен със Заповед № РД-09-52/16.02.1994 г. актуван с акт за частна общинска 
собственост № 0067-03/03.02.2006 година, надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр.Пловдив на собственика на сграда: Едноетажна еднофамилна 
жилищна сграда със ЗП 34,40 кв.м., с идентификатор 12019.501.22.3, със степен 
на завършеност 63 %, П. Н. К., за сумата 5047,00 (пет хиляди четиридесет и 
седем) лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м, без ДДС).  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 12019.501.22 е 1446,60 (хиляда 
четиристотин четиридесет и шест лева и 60 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 
продажба и сключи договор за покупко-продажба съобразно действащото 
законодателство. 



 
МОТИВИ: С оглед осигуряване  приходната част на бюджета, Общински 

съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 374 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 12019.501.711, частна общинска 
собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Войсил, област Пловдив. 

  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, и 
чл. 79, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена за 
продажба на поземлен имот с идентификатор № 12019.501.711  по кадастралната 
карта на с.Войсил, област Пловдив в размер на 4095,00 (четири хиляди 
деветдесет и пет) лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м. без ДДС), въз основа на пазарна 
оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, която към месец октомври 2020 г. е в 
размер на  4095,00 (четири хиляди деветдесет и пет) лева, без ДДС, по 7,00 
лв/кв.м. без ДДС).  
2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 12019.501.711 с площ 585 кв. м., с трайно предназначение на 
територията „Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 
10м)” по кадастралната карта на с.Войсил, област Пловдив одобрена със Заповед 
№ РД-18-83/05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, номер 
по предходен план: УПИ ХVІ-22-общ., кв.3, съгласно действащия план на 
с.Войсил, одобрен със Заповед № РД-09-52/16.02.1994 г. актуван с акт за частна 
общинска собственост № 0066-03/03.02.2006 година, надлежно вписан в Служба 
по вписванията – гр.Пловдив на собственика на сграда: Кафе – аперитив и 
малкоетажна жилищна сграда със ЗП 92 кв.м., с идентификатор 12019.501.711.1, 
със степен на завършеност 63 %, Н. Н. К., за сумата 4095,00 (четири хиляди 
деветдесет и пет) лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м. без ДДС).  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 12019.501.711 е 1343,60 (хиляда 
триста четиридесет и три лева и 60 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 продажба и 
сключи договор за покупко-продажба съобразно действащото законодателство. 
 

 



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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  25 
Против  1 
Въздържали се 1 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 375 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 62858.501.4208 и сградите, построени в 
имота с идентификатори № 62858.501.4208.1; № 62858.501.4208.2; № 
62858.501.4208.5, № 62858.501.4208.6, № 62858.501.4208.7, № 62858.501.4208.8, 
№ 62858.501.4208.9, № 62858.501.4208.10 и № 62858.501.4208.11  по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка, изготвена по реда на 
чл.22, ал.3 от ЗОС от лицензирани оценители на „Пловдивинвест - 21” АД,  гр. 
Пловдив за поземлен имот № 62858.501.4208 с площ 41507 кв.м., в размер на 1 
494 252,00 лева без ДДС (един милион четиристотин деветдесет и четири двеста 
петдесет и два) лева, по 36,00 лв/кв.м., без ДДС и 
- За Сграда 62858.501.4208.1, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 294 кв.м., 
бр.ет.3 е изготвена справедлива пазарна оценка в размер на 78430,00 (седемдесет 
и осем хиляди четиристотин и тридесет) лева, която се явява освободена 
доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.2, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 39 
кв.м.,бр.ет.1 е изготвена справедлива пазарна оценка в размер на 2340,00 (две 
хиляди триста и четиридесет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно 
чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.5, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 11 
кв.м.,бр.ет.1 е изготвена справедлива пазарна оценка в размер на 275,00 (двеста 
седемдесет и пет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 
от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.6, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 178 
кв.м.,бр.ет.1 е изготвена справедлива пазарна оценка в размер на 18510,00 
(осемнадесет хиляди петстотин и десет) лева, която се явява освободена 
доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.7, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 128 
кв.м.,бр.ет.1 е изготвена справедлива пазарна оценка в размер на 8450,00 (осем 
хиляди четиристотин и петдесет) лева, която се явява освободена доставка, 
съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.8, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 77 
кв.м.,бр.ет.1 е изготвена справедлива пазарна оценка в размер на 12940,00 
(дванадесет хиляди деветстотин и четиридесет) лева, която се явява освободена 



доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.9, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 158 
кв.м.,бр.ет.1 е изготвена справедлива пазарна оценка в размер на 12320,00 
(дванадесет хиляди триста и двадесет) лева, която се явява освободена доставка, 
съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.10, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 59 
кв.м.,бр.ет.2 е изготвена справедлива пазарна оценка в размер на 13270,00 
(тринадесет хиляди двеста и седемдесет) лева, която се явява освободена 
доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.11, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 51 
кв.м.,бр.ет.1 е изготвена справедлива пазарна оценка в размер на 3060,00 (три 
хиляди и шестдесет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, 
ал.3 от ЗДДС. 
 
И ОПРЕДЕЛЯ: 
 За поземлен имот № 62858.501.4208 с площ 41507 кв.м., сумата в размер на 
1 494 252,00 лева без ДДС (един милион четиристотин деветдесет и четири 
двеста петдесет и два) лева, по 36,00 лв/кв.м., без ДДС и 
- За Сграда 62858.501.4208.1, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 294 кв.м., 
бр.ет.3 сумата в размер на 78430,00 (седемдесет и осем хиляди четиристотин и 
тридесет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от 
ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.2, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 39 
кв.м.,бр.ет. сумата в размер на 2340,00 (две хиляди триста и четиридесет) лева, 
която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.5, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 11 
кв.м.,бр.ет.1  сумата в размер на 275,00 (двеста седемдесет и пет) лева, която се 
явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.6, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 178 
кв.м.,бр.ет.1 сумата в размер на 18510,00 (осемнадесет хиляди петстотин и десет) 
лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.7, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 128 
кв.м.,бр.ет.1 сумата в размер на 8450,00 (осем хиляди четиристотин и петдесет) 
лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.8, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 77 
кв.м.,бр.ет.1 сумата в размер на 12940,00 (дванадесет хиляди деветстотин и 
четиридесет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от 
ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.9, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 158 
кв.м.,бр.ет.1 сумата в размер на 12320,00 (дванадесет хиляди триста и двадесет) 
лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.10, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 59 
кв.м.,бр.ет.2 сумата в размер на 13270,00 (тринадесет хиляди двеста и 
седемдесет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от 



ЗДДС. 
За Сграда 62858.501.4208.11, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 51 
кв.м.,бр.ет.1 сумата в размер на 3060,00 (три хиляди и шестдесет) лева, която се 
явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС, 
като цени за продажба на недвижимите имоти, предмет на разпореждане въз 
основа на горепосочените пазарни оценки. 
2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на: 
 - ПИ № 62858.501.4208 с площ 41507 кв.м. с НТП "За друг обществен обект, 
комплекс", трайно предназначение на територията "Урбанизирана", при граници 
и съседи: ПИ № 62858.501.4207; ПИ № 62858.501.1019; ПИ № 62858.501.879; ПИ 
№ 62858.501.19; ПИ № 62858.501.253; ПИ № 62858.501.254; ПИ № 
62858.501.657; ПИ № 62858.501.1023; ПИ № 62858.501.4202; ПИ № 
62858.501.1252; ПИ № 62858.501.1018 и ПИ № 62858.501.1004, по кадастрална 
карта и кадастрални регистри на с.Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед 
№ РД-18-34/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София,  ул. "Иван Вазов“, 
предишен идентификатор: ПИ № 62858.501.4201, номер по предходен план: част 
от УПИ I – училище, кв. 3, за сумата 1 494 252,00 лева без ДДС (един милион 
четиристотин деветдесет и четири двеста петдесет и два) лева, по 36,00 лв/кв.м., 
без ДДС. Достигнатата по време на търга продажна цена на урегулирания 
поземлен имот е облагаема с ДДС, съгласно Закона за данък върху добавената 
стойност. 
- Сграда 62858.501.4208.1, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 294 кв.м., 
бр.ет.3 за сумата в размер на 78430,00 (седемдесет и осем хиляди четиристотин и 
тридесет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от 
ЗДДС. 
- Сграда 62858.501.4208.2, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 39 
кв.м.,бр.ет. за сумата в размер на 2340,00 (две хиляди триста и четиридесет) лева, 
която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- Сграда 62858.501.4208.5, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 11 
кв.м.,бр.ет.1  за сумата в размер на 275,00 (двеста седемдесет и пет) лева, която 
се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- Сграда 62858.501.4208.6, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 178 
кв.м.,бр.ет.1 за сумата в размер на 18510,00 (осемнадесет хиляди петстотин и 
десет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- Сграда 62858.501.4208.7, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 128 
кв.м.,бр.ет.1 за сумата в размер на 8450,00 (осем хиляди четиристотин и 
петдесет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от 
ЗДДС. 
- Сграда 62858.501.4208.8, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 77 
кв.м.,бр.ет.1 за сумата в размер на 12940,00 (дванадесет хиляди деветстотин и 
четиридесет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от 
ЗДДС. 
- Сграда 62858.501.4208.9, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 158 
кв.м.,бр.ет.1 за сумата в размер на 12320,00 (дванадесет хиляди триста и 



двадесет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от 
ЗДДС. 
- Сграда 62858.501.4208.10, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 59 
кв.м.,бр.ет.2 за сумата в размер на 13270,00 (тринадесет хиляди двеста и 
седемдесет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от 
ЗДДС. 
- Сграда 62858.501.4208.11, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 51 
кв.м.,бр.ет.1 за сумата в размер на 3060,00 (три хиляди и шестдесет) лева, която 
се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС, 
актувани с Акт за частна общинска собственост № 3751/14.10.2020 г., надлежно 
вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив.  
Общата данъчната оценка на земя и сгради е 213743,80 лв., в т.ч. за земя – 
149209,40 лв. за сграда 62858.501.4208.1 – 30408,20 лв.; за сграда 
62858.501.4208.2 – 1344,60 лв.; за сграда 62858.501.4208.5 – 235,80 лв.; за сграда 
62858.501.4208.6 – 6136,80 лв, за сграда 62858.501.4208.7 – 4413,00 лв, за сграда 
62858.501.4208.8 – 2654,70 лв, за сграда 62858.501.4208.9 – 5447,30 лв, за сграда 
62858.501.4208.10 – 4068,20 лв, за сграда 62858.501.4208.11 – 1758,30 лв. 
3. Продажбата да се извърши съгласно чл.78, ал.1 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с явно 
наддаване, като началната тръжна цена за продажбата на имотите е:  
- за поземлен имот № 62858.501.4208 сумата в  размер на 1 494 252,00 лева без 
ДДС (един милион четиристотин деветдесет и четири двеста петдесет и два) 
лева, по 36,00 лв/кв.м., без ДДС. Достигнатата по време на търга продажна цена 
на урегулирания поземлен имот е облагаема с ДДС, съгласно Закона за данък 
върху добавената стойност. 
 
- за сграда 62858.501.4208.1 – 78430,00 (седемдесет и осем хиляди четиристотин 
и тридесет)  лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от 
ЗДДС; 
  - за сграда 62858.501.4208.2    – 2340,00 (две хиляди триста и четиридесет) лева, 
която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС;  
  - за сграда 62858.501.4208.5    –   275,00 (двеста седемдесет и пет) лева, която се 
явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС;  
            - за сграда 62858.501.4208.6    –   18510,00 (осемнадесет хиляди петстотин 
и десет)   лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС; 
            - за сграда 62858.501.4208.7    –   8450,00 (осем хиляди четиристотин и 
петдесет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от 
ЗДДС; 
            - за сграда 62858.501.4208.8    –   12940,00 (дванадесет хиляди деветстотин 
и четиридесет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от 
ЗДДС; 
            - за сграда 62858.501.4208.9    –   12320,00 (дванадесет хиляди триста и 
двадесет)  лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от 
ЗДДС; 



            - за сграда 62858.501.4208.10    –   13270,00 (тринадесет хиляди двеста и 
седемдесет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от 
ЗДДС; 
             - за сграда 62858.501.4208.11    3060,00 (три хиляди и шестдесет) лева, 
която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС; 
  4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 
купувача на имотите по т.1 и т.2.  
6. Купувачът на описаните по-горе общински поземлени имоти да бъде 
надлежно уведомен и запознат с разработката на проекта за изменение на ПУП-
ПРЗ за УПИ І-училище от кв.3 по кадастралния и регулационен план на с.Рогош. 
7. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба, съобразно 
действащото законодателство. 
 

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

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 376 

 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна 

общинска собственост на поземлен имот № 62858.501.4204 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

 

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

 След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив обявява за частна общинска 
собственост следния поземлен имот: 
 

- Поземлен имот № 62858.501.4204 с площ 800 кв.м., трайно предназначение 
на територията "Урбанизирана", НТП "Ниско застрояване (до 10 м)" по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Рогош, област Пловдив, одобрени 
със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, номер 
по предходен план: парцел Х-501.4204,жил.строит., кв.20, съгласно  Заповед 
№РД-09-1135/01.09.2020 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, 
ул. "Никола Вапцаров", актуван с Акт за публична общинска собственост № 
3738/24.09.2020 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив. 
2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението да започне процедура по промяна 
характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на 
описания в т. 1 общински поземлен имот, за които на основание с чл.6, ал.1 от 
Закона за общинската собственост да се състави акт за частна общинска 
собственост. 
 
 



МОТИВИ: В предвид горното, са на лице предпоставките на чл.6, ал.1 от 
Закона за общинската собственост, при който имоти публична общинска 
собственост, когато са престанали да изпълняват предназначението си по чл.3, 
ал.2 от Закона за общинската собственост, 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 № 377 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна 

общинска собственост на поземлен имот № 73122.501.600 и сградите, построени 
в имота с идентификатори № 73122.501.600.2; № 73122.501.600.1; № 
73122.501.600.3 и 73122.501.600.4 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Трилистник, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
14/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив обявява за частна общинска 
собственост следните поземлени имоти: 
- Поземлен имот № 73122.501.600 с площ 3699 кв.м., трайно предназначение на 
територията "Урбанизирана", НТП „За друг обществен обект, комплекс“  по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Трилистник, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-14/19.02.2008 г. на Изп.директор на АГКК-
София,  ул. "1-ва" № 15, номер по предходен план: УПИ І- ООД, кв.11 съгл. 
Заповед  РД-09-1287/02.10.2020 г. на кмета на Община "Марица" и 
 

1. Сграда 73122.501.600.1, Друг вид сграда за обитаване, ЗП   55 кв.м., 
бр.ет. 1;  

2. Сграда 73122.501.600.2, Друг вид сграда за обитаване, ЗП 379 кв.м., 
бр.ет. 1; 

3. Сграда 73122.501.600.3, Друг вид сграда за обитаване, ЗП   29 кв.м., 
бр.ет. 1; 

4. Сграда 73122.501.600.4, Друг вид обществена сграда,   ЗП     6 кв.м., 
бр.ет. 1, 

актувани с Акт за публична общинска собственост № 3749/12.10.2020 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив. 
 
2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението да започне процедура по промяна 



характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на 
описаните в т. 1 общински поземлени имоти, за които на основание с чл.6, ал.1 
от Закона за общинската собственост да се състави акт за частна общинска 
собственост.  
 

МОТИВИ: Във връзка с предпоставките на чл.6, ал.1 от Закона за 
общинската собственост, при който имоти публична общинска собственост, 
когато са престанали да изпълняват предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона 
за общинската собственост, 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 № 378 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна 
общинска собственост на поземлен имот № 66915.502.1925 и сградите, 
построени в имота с идентификатори № 66915.502.1925.1 и 66915.502.1925.2 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1.Общински съвет „Марица” – област Пловдив обявява за частна общинска 
собственост следните поземлени имоти: 

 
- Поземлен имот № 66915.502.1925 с площ 4231 кв.м., трайно 

предназначение на територията "Урбанизирана", НТП „За друг обществен обект, 
комплекс“  по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Скутаре, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на 
АГКК-София,  ул. "Александър Стамболийски" № 2, номер по предходен план: 
502.990, УПИ І-502.1925-жил. строителство и ООД, кв.38  и сгради, построени в 
имота: 

- Сграда 66915.502.1925.1, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 349 
кв.м., бр.етажи 1 

- Сграда 66915.502.1925.2, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 351 
кв.м., бр.етажи 1,  

актувани с Акт за публична общинска собственост № 3737/17.09.2020 
година, Акт № 01/02.10.2020 г. и Акт № 02/19.10.2020 г. за поправка на акт за 
публична общинска собственост № 3737/17.09.2020 година. 

 
2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението да започне процедура по промяна 
характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на 
описаните в т. 1 общински поземлени имоти, за които на основание с чл.6, ал.1 
от Закона за общинската собственост да се състави акт за частна общинска 



собственост.  
 

МОТИВИ:  Във връзка с предпоставките на чл.6, ал.1 от Закона за 
общинската собственост, при който имоти публична общинска собственост, 
когато са престанали да изпълняват предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона 
за общинската собственост, се обявяват от Общинския съвет за частна общинска 
собственост. Ето защо, Общински съвет „Марица“  
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 1 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 379 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 
 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот № 11845.19.175 – частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК. 

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

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

начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се промени 
от „Изоставена орна земя” в „За селскостопански, горски, ведомствен път” на 
общински поземлен имот, както следва:  

- Поземлен имот с идентификатор № 11845.19.175, номер по предходен 
план: 198, квартал: 0, с обща площ от 8.235 дка, с трайно предназначение 
„Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, 
ІV категория в местността „КАДА ПАРА“, при граници и съседи: ПИ № 
11845.502.864; ПИ № 11845.502.738; ПИ № 11845.502.773; ПИ № 11845.19.72; 
ПИ № 11845.19.73; ПИ № 11845.502.442; ПИ № 11845.19.76; ПИ № 11845.19.77; 
ПИ № 11845.19.60; ПИ № 11845.19.4; ПИ № 11845.19.59; ПИ № 11845.19.90; ПИ 
№ 11845.21.52; ПИ № 11845.19.51; ПИ № 11845.18.41; ПИ № 11845.51.62; ПИ № 
11845.19.44; ПИ № 11845.19.45; ПИ № 11845.19.46; ПИ № 11845.16.150 и  ПИ № 
11845.19.2 - частна общинска собственост по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Войводиново, Община „Марица” - област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК, актуван с акт за общинска собственост № 0363-02 от 20.12.2006 г. 

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на имота 
по т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 



г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 
кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството. 

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. І. да 
започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост.  

 
МОТИВИ: Парцелът се явява продължение на уличната мрежа и 

осъществява достъпа на земеделските стопани до имотите им. Целесъобразно е с 
цел ефективното му и ефикасно използване по предназначение да се промени 
начина му на трайно ползване. 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 № 380 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 

 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот с идентификатор № 38950.18.473, образуван от 
поземлен имот с идентификатор №  38950.18.22 – частна общинска собственост 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК. 

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

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

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

- Поземлен имот с идентификатор № 38950.18.473, образуван от поземлен 
имот с идентификатор № 38950.18.22 с обща площ от 1.774 дка, с трайно 
предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Нива“ в 
местността „РУСАВОВ ГЬОЛ“, при граници и съседи: ПИ № 38950.18.475; ПИ 
№ 38950.18.474;  ПИ № 38950.18.25; ПИ № 38950.18.18; ПИ № 38950.18.19; ПИ 
№ 38950.18.21; ПИ № 38950.18.472; ПИ №  38950.18.476 и ПИ № 38950.18.12 - 
частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Костиево, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 
РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за 
общинска собственост № 3747 от 08.10.2020 г. 

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на имота 
по т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 
г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 
кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството. 



ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. І. да 
започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост. 
 

МОТИВИ: С цел отделянето на съществуващия път в самостоятелен 
парцел, който да се ползва съобразно предназначението си, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 381 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот с идентификатор № 38950.18.476, образуван от 
поземлен имот с идентификатор №  38950.18.28 - публична общинска собственост 
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК. 

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

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

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

- Поземлен имот с идентификатор № 38950.18.476, образуван от поземлен 
имот с идентификатор № 38950.18.28 с обща площ от 0.069 дка, с трайно 
предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Пасище“ 
в местността „РУСАВОВ ГЬОЛ“, при граници и съседи: ПИ № 38950.18.475; ПИ 
№ 38950.18.474;  ПИ № 38950.18.473 и  ПИ  № 38950.18.12 - публична общинска 
собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, 
Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за общинска 
собственост № 3744 от 08.10.2020 г. 

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на имота 
по т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 
г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 
кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството. 

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. І. да 



започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост.  

 
МОТИВИ:  С цел отделянето на съществуващия път в самостоятелен 

парцел, който да се ползва съобразно предназначението си, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 382 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 

 
ОТНОСНО:  Откриване на процедура по извършване на разделяне на 

поземлен имот с идентификатор № 38950.61.615 – частна общинска собственост 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК. 

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

самоуправление и местната администрация; чл. 3 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”; във 
връзка с чл. 59, ал. 1, т.2 от Наредба  № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за 
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 
кадастралните регистри. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
І. Разрешава разделянето на поземлен имот с идентификатор № 

38950.61.615, с площ от 8.636 дка, намиращ се в местността „Стари лозя” с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и начин на трайно ползване 
„Нива“, при граници и съседи:  ПИ № 38950.61.611; ПИ № 38950.61.599; ПИ № 
38950.61.623; ПИ № 38950.61.626; ПИ № 38950.501.166; ПИ № 38950.501.50; ПИ 
№ 38950.501.49; ПИ № 38950.501.48; ПИ № 38950.61.10; ПИ № 38950.61.14; ПИ 
№ 38950.61.9; ПИ № 38950.61.8;  ПИ № 38950.61.7; ПИ № 38950.61.6; ПИ № 
38950.60.593 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, 
Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван като частна 
общинска собственост с Акт           № 124 от 02.11.2004 год. на два нови 
поземлени имота с проектни номера, както следва:  

- Проектен ПИ № 38950.61.630 с проектна площ от 5.635 дка, с начин на 
трайно ползване „Нива “, адрес на поземления имот местност „Стари лозя”, с. 
Костиево, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с проектни граници и 
съседи: ПИ № 38950.61.631; ПИ № 38950.501.50; ПИ № 38950.501.49; ПИ № 
38950.501.48; ПИ № 38950.61.10; ПИ № 38950.61.9; ПИ № 38950.61.8; ПИ № 
38950.61.7; ПИ № 38950.61.6; ПИ № 38950.61.14 и ПИ № 38950.60.593 

и 
- Проектен ПИ  № 38950.61.631 с проектна площ от 3.000 дка, с начин на 

трайно ползване „Нива “, адрес на поземления имот местност „Стари лозя”, с. 



Костиево, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с проектни граници и 
съседи: ПИ № 38950.61.611; ПИ № 38950.61.599; ПИ № 38950.61.623; ПИ № 
38950.61.626; ПИ № 38950.501.166; ПИ № 38950.501.50; ПИ № 38950.61.630 и 
ПИ № 38950.60.593.  

ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на решението 
по т.І. да започне процедура по отразяване на промяната по реда на Наредба № 
РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 
13.01.2017 г., издадена от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017 г.). 

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

МОТИВИ: Във връзка с осигуряване приходната част на бюджета, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 383 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 

 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне на 
поземлен имот с идентификатор № 78080.51.167 – публична общинска 
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, 
Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; чл. 3 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”; във 
връзка с чл. 59, ал. 1, т.2 от Наредба  № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за 
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 
кадастралните регистри. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
І. Разрешава разделянето на поземлен имот с идентификатор № 

78080.51.167, с площ от 5.379 дка, намиращ се в местността „Долни ливади ” с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и начин на трайно ползване 
„Пасище“, при граници и съседи:                                      ПИ № 78080.51.168; ПИ 
№ 78080.51.27; ПИ № 78080.51.337 и ПИ № 78080.501.1157 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, актуван като публична общинска собственост с Акт № 1634 
от 25.11.2011 год. на два нови поземлени имота с проектни номера, както следва:  

- Проектен ПИ № 78080.51.338, с проектна площ от 2.000 дка, с начин на 
трайно ползване „Пасище“, адрес на поземления имот местност „Долни ливади”, 
с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с проектни граници и 
съседи: ПИ № 78080.51.339; ПИ №   78080.501.1157; ПИ № 78080.51.337; ПИ № 
78080.51.27 

и 
- Проектен ПИ № 78080.51.339, с проектна площ от 3.379 дка, с начин на 

трайно ползване „Пасище“, адрес на поземления имот местност „Долни ливади”, 
с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с проектни граници и 
съседи: ПИ № 78080.51.338; ПИ № 78080.501.1157; ПИ № 78080.51.168; ПИ № 



78080.51.27. 
ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на решението 

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

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

 
 
МОТИВИ: Предложението за разделяне на имота е поради това, че терена 

не е постоянно затревена площ, неравен е, изоставен, не е подходящ за паша на 
селскостопански животни и не изпълнява предназначението се като мера. След 
съответната агротехника би могъл да се използва за други земеделски нужди. 
Имотът не отговаря на изискванията на чл. 8 от Наредба № 2 от 26 март 2018 г. 
за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и 
мерки за плащане на площ. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 384 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение за сключване на предварителен договор 

за уреждане на имуществените отношения по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона 
за устройство на територията 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, чл. 
200, ал. 2 от ЗУТ, чл. 19 от ЗЗД, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 108 от НПУРОИ 

 След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
I. Да се сключи предварителен договор по чл.15, ал. 3 от ЗУТ, а именно: 
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР 
за уреждане на имуществените отношения по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от 

Закона за устройство на територията 
 
Днес, ___.___.2020 г., в гр.Пловдив, между: 
ОБЩИНА "МАРИЦА" - област Пловдив със седалище и адрес на 

управление гр. Пловдив, бул."Марица" 57 А, ЕИК 000472182, представлявана от 
Димитър Иванов Иванов - кмет на община „Марица” от една страна, 

и 
Р. И. П., и Р. А. Д.,  от друга страна, 
на основание чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, чл. 200, ал. 2 от ЗУТ, чл. 19 от ЗЗД, чл. 34, 

ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 108 от НПУРОИ, като се взеха предвид Решение № 282, 
взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. на Общински съвет „Марица“, Решение 
№ 5, взето с протокол № 5 от 24.02.2020 г. на ЕСУТ при община „Марица”, с 
който е приет проект за изменение на ПУП-ПРЗ и в изпълнение на решение № __ 
взето с протокол № __ от __.__.2020 г. на Общински съвет „Марица”, с оглед 
уреждане на имуществените отношения, свързани с одобряването на проект за 
изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, в 
обхвата на УПИ ІІІ-общ., УПИ VІІ-501.1176-производствени и складови 
дейности, УПИ І-501.1175-производствени и складови дейности от кв.64а и част 
от улично пространство между осови точки № 146 и № 168 – съставляващо част 
от ПИ 78080.501.1170 по плана на с. Царацово, община „Марица“, област 
Пловдив, като в част регулации се променя габарита на улицата между осови 
точки № 146 и № 168, като части от нея се придават към урегулирани поземлени 
имоти, по плана на с. Царацово, се сключи настоящия предварителен договор. 

 



СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 
 
1. ОБЩИНА МАРИЦА, се задължава след влизане в сила на изменение на 

подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), 
допуснат във връзка с Решение № 282, взето с протокол № 11 от 25.06.2020 г. на 
Общински съвет „Марица“ да прехвърли 3/4 ид.ч. на Р. И. П., и 1/4 ид.ч. на        
Р. А. Д, собствеността върху следния недвижими имот –общинска собственост, а 
именно:   
 

1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 501.1323 /петстотин и 
едно точка хиляда триста двадесет и три/ с площ 105 кв.м., представляващ част 
от ПИ № 78080.501.1170, включен в новообразувания УПИ VІІ-501.1326-
производствени и складови дейности /съгласно проект за изменение на ПУП-
ПРЗ, приет с решение № 5, взето с протокол № 5 от 24.02.2020 г. на ЕСУТ при 
община „Марица”/, 

която част от поземлен имот се обединява с ПИ с идентификатор 
78080.501.1176 (седем, осем, нула, осем, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, 
едно, седем, шест), находящ се в с. Царацово, община „Марица“, област 
Пловдив, област Пловдив, ЕКАТЕ 78080, с площ от 2227 (две хиляди двеста 
двадесет и седем) квадратни метра по кадастралната карта и кадастрални 
регистри, одобрени със Заповед № РД РД-18-78 от 05.12.2007 г. на 
изпълнителния директор на АГКК-София, трайно предназначение на 
територията: „урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг вид 
производствен, складов обект“ при граници на поземления имот: 78080.501.1175, 
78080.501.1170, собственост на Р. И. П., и Р. А. Д. 

на стойност 4 200 /четири хиляди и двеста/ лева без ДДС, определена от 
Общински съвет „Марица“ на база пазарна оценка от лицензиран оценител, 
която стойност Р. И. П., и Р. А. Д следва да внесат в касата на общината или да 
преведат по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, BIC SOMBBGSF, код 
за вид плащане 44 56 00, при банка "Общинска банка" АД ФЦ Пловдив в срок от 
1 месец след влизане в сила на Решение на Общински съвет „Марица“ за 
преобразуване вида на собствеността от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост на поземления имот предмет на настоящия 
договор.   

2. В случай че изменението на ПУП-ПРЗ, приет с Решение № 5, взето с 
протокол № 5 от 24.02.2020 г. на ЕСУТ при Община „Марица“, не влезе в сила 
шест месеца след сключване на настоящия договор, се извършва нова оценка, 
въз основа на която се сключва окончателния договор за уреждане на 
имуществените взаимоотношения между Община „Марица“ и Р. И. П., и Р. А. Д. 

3. Община „Марица“ се задължава да прехвърли собствеността поземления 
имот, предмет на настоящия договор чрез сключването на окончателен договор в 
срок до два месеца след влизане в сила на Решението на Общински съвет 
„Марица“ за преобразуване на вида на собствеността му от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост. 



4. Преди сключване на окончателния договор Р. И. П., и Р. А. Д, се 
задължават да внесе за тяхна сметка дължимите разноските по сделката, 
включително всички данъци, такси и ДДС върху разходите. 

5. В случай, че дължимите суми по т.1 и т.4 от настоящия договор не бъдат 
внесени в уговорените срокове и не се представят документи за извършените 
плащания, настоящия договор се счита за прекратен и Р. И. П., и Р. А. Д, не 
могат да черпят от него права и да искат сключване на окончателен договор.  

6. Настоящия договор е предварителен по смисъла на чл.19 от ЗЗД, като 
всяка от страните може да поиска сключване на окончателен договор при 
изпълнение на всички горепосочени условия.  
 

ЗА ОБЩИНА „МАРИЦА”   
 
...............................     ............................... 
 
 II. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС 

върху разходите са за сметка на купувача. 
  
III. Възлага на кмета на общината да сключи предварителен договор при 

условията на настоящото решение. 
 
4. След влизане в сила на заповедта на Кмета на Община „Марица“ за 

одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ приет с Решение № 5, взето с протокол № 
5 от 24.02.2020 г. на ЕСУТ при Община „Марица“, Общински съвет „Марица“ 
следва да обяви поземлен имот с проектен идентификатор № 501.1323 находящ 
се в с. Царацово, община „Марица“, област Пловдив - публична общинска 
собственост, засегнати от изменението на плана и предмет на договора по т.1 за 
частна общинска собственост.  

 
МОТИВИ: Във връзка с уреждане на имуществени отношения между 

Община “Марица“ и Р. И. П., и Р. А. Д, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 385 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран 

поземлен имот № 21169.9.67 в полза на лица с установени жилищни нужди. 
 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в 

размер на 14,00 /четиринадесет/ лева, изготвена от лицензирани оценители на 
„Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда и 
определя пазарна цена 14,00 /четиринадесет/  лева за 1 кв.м. /един квадратен 
метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна 
сграда.  

 2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на Ю. С. А., 
да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим 
имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху 
поземлен имот с идентификатор № 21169.9.67 с площ 500 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване „Ниско 
застрояване (до10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с.Динк, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-16/19.02.2008 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ ХІV-9.67, жил. 
строителство, от кв.51, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ със Заповед № РД-09-
1219/18.09.2015 г., при граници на имота: ПИ № 21169.9.89; ПИ № 21169.9.66; 
ПИ № 21169.9.61; ПИ № 21169.9.60; ПИ 21169.9.59 и ПИ № 21169.9.68 за 
построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на застроителния 
план на с. Динк, Община „Марица”, област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 
определената цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените архитектурни 
проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител на имоти при 
условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ. 

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия по 
учредяване на гореописаното право на строеж съгласно изискванията на Закона 
за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 



разпореждане с общинско имущество. 
 

МОТИВИ: Заявителят не се легитимира като собственик на недвижими 
имоти на територията на страната и  живее с децата си в семейната къща на 
родителите си. Предвид социалното им положение е налице обоснована нужда 
от решаване на жилищния проблем на семейството.  Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  24 
Против  1 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 386 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран 

поземлен имот № 21169.9.68 в полза на лица с установени жилищни нужди. 
 

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

 След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в 

размер на 14,00 /четиринадесет/ лева, изготвена от лицензирани оценители на 
„Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда и 
определя пазарна цена 14,00 /четиринадесет/  лева за 1 кв.м. /един квадратен 
метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна 
сграда.  

 2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на А Р. А., да 
бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим 
имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху 
поземлен имот с идентификатор № 21169.9.68 с площ 500 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване „Ниско 
застрояване (до10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с.Динк, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-16/19.02.2008 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ ХV-9.68, жил. 
строителство, от кв.51, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ със Заповед № РД-09-
1219/18.09.2015 г., при граници на имота: ПИ № 21169.9.89; ПИ № 21169.9.67; 
ПИ № 21169.9.60; ПИ № 21169.9.59; ПИ 21169.9.58 и ПИ № 21169.9.69 за 
построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на застроителния 
план на с. Динк, Община „Марица”, област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 
определената цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените архитектурни 
проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител на имоти при 
условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ. 

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия по 
учредяване на гореописаното право на строеж съгласно изискванията на Закона 
за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 



 
 

МОТИВИ: Заявителят не се легитимира като собственик на недвижими имоти 
на територията на страната и  живее с децата си в семейната къща на родителите 
си. Предвид социалното им положение е налице обоснована нужда от решаване на 
жилищния проблем на семейството. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно.     

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  24 
Против  1 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 387 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран 
поземлен имот № 21169.9.69 в полза на лица с установени жилищни нужди. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в 

размер на 14,00 /четиринадесет/ лева, изготвена от лицензирани оценители на 
„Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда и 
определя пазарна цена 14,00 /четиринадесет/  лева за 1 кв.м. /един квадратен 
метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна 
сграда.  

 2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на Й. О. С., да 
бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим 
имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху 
поземлен имот с идентификатор № 21169.9.69 с площ 500 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване „Ниско 
застрояване (до10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с.Динк, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-16/19.02.2008 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ ХVІ-9.69, жил. 
строителство, от кв.51, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ със Заповед № РД-09-
1219/18.09.2015 г., при граници на имота: ПИ № 21169.9.89; ПИ № 21169.9.68; 
ПИ № 21169.9.59; ПИ № 21169.9.58; ПИ 21169.9.90 и ПИ № 21169.9.70 за 
построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на застроителния 
план на с. Динк, Община „Марица”, област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 
определената цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените архитектурни 
проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител на имоти при 
условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ. 

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия по 
учредяване на гореописаното право на строеж съгласно изискванията на Закона 
за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 



разпореждане с общинско имущество. 
 
МОТИВИ: Заявителят не се легитимира като собственик на недвижими 

имоти на територията на страната и  живее с децата си в семейната къща на 
родителите си. Предвид социалното им положение е налице обоснована нужда 
от решаване на жилищния проблем на семейството. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно.    

 

  

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  24 
Против  1 
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 № 388 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран 
поземлен имот № 21169.9.71 в полза на лица с установени жилищни нужди. 

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

  След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в 
размер на 14,00 /четиринадесет/ лева, изготвена от лицензирани оценители на 
„Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда и 
определя пазарна цена 14,00 /четиринадесет/  лева за 1 кв.м. /един квадратен 
метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна 
сграда.  
 2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на М. С. М., 
да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим 
имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху 
поземлен имот с идентификатор № 21169.9.71 с площ 500 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване „Ниско 
застрояване (до10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с.Динк, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-16/19.02.2008 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ ХVІІІ-9.71, 
жил. строителство, от кв.51, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ със Заповед № РД-09-
1219/18.09.2015 г., при граници на имота: ПИ № 21169.9.72; ПИ № 21169.9.89; 
ПИ № 21169.9.70; ПИ № 21169.9.90; ПИ 21169.9.56; ПИ 21169.9.56  и ПИ № 
21169.9.73 за построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на 
застроителния план на с. Динк, Община „Марица”, област Пловдив. 
 3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 
определената цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените архитектурни 
проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител на имоти при 
условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия по 
учредяване на гореописаното право на строеж съгласно изискванията на Закона 
за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 



разпореждане с общинско имущество. 
 

 
МОТИВИ: Заявителят не се легитимира като собственик на недвижими 

имоти на територията на страната и  живее с децата си в семейната къща на 
родителите си. Предвид социалното им положение е налице обоснована нужда 
от решаване на жилищния проблем на семейството. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно.    

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  24 
Против  1 
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 № 389 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран 

поземлен имот № 17806.501.17 в полза на лица с установени жилищни нужди. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в 

размер на 25,00 лева /двадесет и пет/ лева, изготвена от лицензирани оценители 
на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда и 
определя пазарна цена 25,00 лева /двадесет и пет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен 
метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна 
сграда.  

 2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на Е. Д. Л., да 
бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим 
имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху 
поземлен имот с идентификатор № 17806.501.17 с площ 638 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване „Ниско 
застрояване (до10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Граф 
Игнатиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ ХХ-общ., от 
кв.13 по регулационния план със Заповед № ИК-663/1987 г., при граници на 
имота: ПИ № 17806.501.1284; ПИ № 17806.501.18; ПИ № 17806.501.15 и ПИ № 
17806.501.16 за построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на 
застроителния план на с. Граф Игнатиево, Община „Марица”, област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 
определената цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените архитектурни 
проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител на имоти при 
условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ. 

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия по 
учредяване на гореописаното право на строеж съгласно изискванията на Закона 
за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 



 
 

МОТИВИ: Заявителят не се легитимира като собственик на недвижими 
имоти на територията на страната и  живее с децата си в семейната къща на 
родителите си. Предвид социалното им положение е налице обоснована нужда от 
решаване на жилищния проблем на семейството. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно.    

 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 390 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 

 

ОТНОСНО: Предложение от И. А. С. за изменение на Общ устройствен 
план на община „Марица” касаещо разширение на структурна  единица 263 с 
устройствена зона Жм с ПИ№73242.613.24-нива и част от ПИ№73242.613.29-
полски път в местност „Герена“ по кадастралната карта на с.Труд, 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”, касаещ разширение на структурна единица 263 с устройствена зона 
Жм по кадастралната карта на с.Труд, местност “Герена“, община „Марица“, 
област Пловдив с поземлен имот №73242.613.24 и част от ПИ№73242.613.29 
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 
структура. 
  Решението да се съобщи на заинтересуваните лица на основание чл. 124б, 
ал. 2 от ЗУТ чрез обявление поставено в сградата, интернет страницата на 
Общината и се публикува в един местен вестник.   



 
 

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

 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 391 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение от „БАГЕР РЕМОНТ СЕРВИЗ“ ЕООД за 

изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение 
на структурна единица 190-Псп (складово-производствена структурна 
единица/зона), като собственик на поземлен имот 78080.67.11 по кадастралната 
карта на с.Царацово, местност “Клиси 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 от ЗУТ  

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

касаещо разширение на структурна единица 190-Псп (складово-производствена 
устройствена структурна единица/зона), включващо поземлен имот с 
идентификатор 78080.67.11 по кадастралната карта на с.Царацово, местност 
“Клиси пара“, Община „Марица“, област Пловдив, съгласно приложеното 
предложение. 

Възлага на възложителя „БАГЕР РЕМОНТ СЕРВИЗ“ 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: Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 392 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 

ОТНОСНО:  Одобряване  на проект за изменение на Общ устройствен 
план на община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 113-Смф 
/смесена многофункционална устройствена зона/ за  ПИ № 03839.47.328, 
ПИ№03839.47.329, ПИ № 03839.47.324-частна собственост и част от 
ПИ№03839.17.34-полски път и ПИ№03839.17.65-отводнителен канал 
представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и разрешение за изработване 
изменение на ПУП - План за регулация и застрояване като разширение на УПИ 
47.329 в масив 47, местност“Двата уврата“ по кадастрална карта на с.Бенковски,  
област Пловдив 

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

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

„Марица“ касаещо изменение на структурна единица  113-Смф /смесена 
многофункционална устройствена зона/ с ПИ № 03839.47.328, 
ПИ№03839.47.329, ПИ № 03839.47.324-частна собственост и част от 
ПИ№03839.17.34-полски път и ПИ№03839.17.65-отводнителен канал в 
местността „Двата уврата“ по кадастрална карта на с.Бенковски, обл.Пловдив. 

2.Одобрява планово-техническото задание и  дава разрешение за 
изработване изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) като 
разширение на УПИ 47.329-складова и обществено обслужващи дейности с 
ПИ№03839.47.324 и ПИ№03839.47.328 в  местността ”Двата уврата” по 
кадастралната карта на с.Бенковски, община „Марица” за изграждане на обект: 
„Производствени, складови и обществено обслужващи дейности” при следните 
изисквания: 

        -проектът да бъде изготвен от извадка на кадастралната карта  за имота 
в с.Бенковски;  

        -проектът да бъде изготвен от правоспособни проектанти и да  отговаря 
на  показателите на Общия устройствен план за  зона Смф: Пзаст.<50%, 
Кинт.<1,0, Поз. >40%,  да се спазят изискванията на  Наредба № 8/2001г. за 
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове ; 



      - проектите  да се съгласува със съответните администрации, 
специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл. 
128, ал. 6 от ЗУТ; 

        -с  план- схемите за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят  сервитутните им ивици и  трасировъчни данни; 

        -новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м; 
 
       -проектът за ПУП-ПРЗ да бъде представен в цифров /на СD/ и графичен 

вид в три екземпляра: оригинал на недеформируема прозрачна основа и два броя 
цветни копия в  М=1:1000 или М=1:2000 с показани площи и координатен 
регистър на граничните точки на имотите съгласно чл.5 ал.4 от Наредба №8 на 
МРРБ; 

  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.  

 
Определя срок на валидност на предварителното съгласие-две години 
 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

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

 
 
МОТИВИ:  Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 393 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО:  Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план (ПП) на 
трасе за кабел 20кV от БКТП „ Керамик „ в УПИ 40-712 – магазин и склад за 
промишлени стоки по кадастралната карта на с. Костиево до БКТП „Куков“ в 
УПИ 80.297 – търговско логистичен център по кадастралната карта  на с. 
Царацово. 

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

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

Парцеларен план (ПП), съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за 
провеждане на процедура по утвърждаване на трасе за проектиране, съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на трасе за кабел 20кV от БКТП „ Керамик „ в 
УПИ 40-712 – магазин и склад за промишлени стоки по кадастралната карта на с. 
Костиево до БКТП „Куков“ в УПИ 80.297 – търговско логистичен център по 
кадастралната карта  на с. Царацово, 

 
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.  

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

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

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



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

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

            Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 
Парцеларен план изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ.. 

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

МОТИВИ: Във връзка с утвърждаване на трасе за проектиране на 
електрозахранващ кабел, общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 394 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими 
възстановими разходи по проект „Сцена на талантите – с. Бенковски“. 

  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 10  от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от Закона за публичните 
финанси и Административен договор № BG06RDNP001-19.019-0002/16.09.2020 
г.  с Държавен фонд „Земеделие“ за безвъзмездна финансова помощ. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на 
Община „Марица“ на НЧ „Васил Левски-1930“ с. Бенковски“, в размер на 19 882 
лева, за изпълнението на проект „Сцена на талантите – с. Бенковски“, одобрен за 
финансиране по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-
2020 г, с Административен договор № № BG06RDNP001-19.019-0002/16.09.2020 
година. 

2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след получаване средствата от 
Управляващия орган на Безвъзмездната финансова помощ - Държавен фонд 
„Земеделие“. 

3. Възлага на Кмета на Община „Марица“  да извърши необходимите 
последващи действия по изпълнение на Решението. 

 
МОТИВИ: В процеса на изпълнение на проекта е необходимо осигуряване 

на финансов ресурс за извършване на допустими възстановими  разходи, които в 
последствие се верифицират от управляващия орган на програмата и се 
възстановяват. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 395 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 
 ОТНОСНО: Допълнителни възнаграждения на председател на 
общински съвет, кмет на община и кметове на кметства 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.5 във връзка с чл.26, ал.1  от ЗМСМА,  чл.4, 
ал.5  от ПМС № 67/2010г. 

След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 

1. Определя на председателя на общински съвет „Марица“, на кмет на 
община и кметовете на кметства в Община „Марица”, допълнително 
възнаграждение, както следва: /съгласно приложение/ 

 
2. Допълнителните възнаграждения да се включат във ведомостите за 

работни заплати за м. октомври 2020 г. 
 

 
МОТИВИ: На основание чл.26, ал.1 и чл.21 ал.1, т.5 от ЗМСМА 

общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на 
съвета, както и на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на 
действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от 
общинския бюджет по предложение на кмета на общината.  Ето защо, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 396 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 

 
 
 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна 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 и във връзка с чл. 12, 
ал. 3 от Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 
помощ. 

 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 през учебната 2020/2021 г., както следва: 

 
1.Ж. В. З. с. Калековец 

 
МОТИВИ: Предоставени са необходимите документи и са спазени 
определените изисквания във връзка с Правилника за реда и начина на 
отпускане на еднократна финансова помощ. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 397 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна 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 във връзка с чл. 12, ал. 3 от 
Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ. 

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 през учебната 2020/2021 г., както следва: 

 
1. Я. А. М. с. Бенковски 
 

МОТИВИ: Предоставени са необходимите документи и са спазени 
определените изисквания във връзка с Правилника за реда и начина на 
отпускане на еднократна финансова помощ. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 398 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна 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 във връзка с чл. 12, ал.3 
от Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ. 

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 през учебната 2020/2021 г., както следва: 

 
1. Е. Р. Р., с. Костиево. 
2. А. А. М. , с. Костиево 
3. Ф. М. Л., с. Костиево,  
4. В. К. М, с. Костиево 

МОТИВИ: Предоставени са необходимите документи и са спазени 
определените изисквания във връзка с Правилника за реда и начина на 
отпускане на еднократна финансова помощ. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 399 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 
 
 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под формата 
на средства за лечение. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА  във връзка с чл. 12, ал. 3 
от Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ. 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на:   
 

1. Г. В. Л., с. Царацово,  
 
МОТИВИ: Предоставени са необходимите документи и са спазени 
определените изисквания във връзка с Правилника за реда и начина на 
отпускане на еднократна финансова помощ. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 2 



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 № 400 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 
        ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на 
средства за лечение. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА  във връзка с чл. 12, ал. 3 
от Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ. 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на:   
 
1.П. С. П., с. Бенковски, в размер на 1000лв. 
 

 
МОТИВИ: Предоставени са необходимите документи и са спазени 
определените изисквания във връзка с Правилника за реда и начина на 
отпускане на еднократна финансова помощ.Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 2 



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 № 401 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 
          ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА  във връзка с чл. 12, ал. 
3 от Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ. 

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

1.С. И. Г., , с. Бенковски, в размер на 4000лв. 
 

 
МОТИВИ: Предоставени са необходимите документи и са спазени 
определените изисквания във връзка с Правилника за реда и начина на 
отпускане на еднократна финансова помощ. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 2 



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 № 402 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 
 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на 
средства за лечение. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА  във връзка с чл. 12, ал. 3 от 
Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ. 

След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на:   
 

1. П. Н. С., с. Войводиново, , в размер на 1000лв. 
 
МОТИВИ: Предоставени са необходимите документи и са спазени 
определените изисквания във връзка с Правилника за реда и начина на 
отпускане на еднократна финансова помощ.Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 2 



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 № 403 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 
 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на 
средства за лечение. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА  във връзка с чл. 12, ал. 3 от 
Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ. 

След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на:   
 

1. Р. А. И., с. Скутаре, в размер на 1000лв. 
 
МОТИВИ: Предоставени са необходимите документи и са спазени 
определените изисквания във връзка с Правилника за реда и начина на 
отпускане на еднократна финансова помощ. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 2 



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 № 404 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 
 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на 
средства за лечение. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА  във връзка с чл. 12, ал. 3 от 
Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ. 

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

1. П. А. В., с. Калековец, в размер на 1000лв. 
 
МОТИВИ: Предоставени са необходимите документи и са спазени 
определените изисквания във връзка с Правилника за реда и начина на 
отпускане на еднократна финансова помощ. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 2 



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 № 405 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 
 ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица” 
за 2020 г. 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА и чл.124, ал.2  от ЗПФ. 

 

След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Актуализира   бюджета   на Община „Марица”  за  2020 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  

   Р А З Х О Д И 0  0  

1 52-06 604 Изграждане на улично осветление - 34800  - 34800  

2 53-09 122 
План за интегрирано развитие на община 
Марица   за периода 2021-2027 г. 

+ 
34800  

+ 
34800  

3 52-06 619 Изграждане на детски площадки 
- 32  
430  

- 32  
430  

4 52-03 311 

Инженеринг – проектиране, авт. надзор и 
СМР за изграждане на детска площадка в 
двора на ЦДГ с. Войсил 

+ 32  
430  

+ 32  
430  

5 01-01 389 
Заплати и възнаграждения на персонала 
нает по трудови правоотношения + 1 400  + 1 400  

6 02-02 389 
Други възнаграждения и плащания за 
персонала по извънтрудови правоотнош. - 1 400  - 1 400  

 
2. Промяната да се отрази в Приложението към Решение № 35 от 

11.02.2020 г. на Общински съвет „Марица“ 
 

МОТИВИ: В сила от 13 март 2020 г. в Закона за регионалното развитие 
има изменения, с които предходните общински планове за развитие (действащи 
в периода 2014-2020 г.) са заменени с Планове за интегрирано развитие на 



общините. В тази връзка е необходимо да се разработи План за интегрирано 
развитие на община „Марица“ за периода 2021-2027 г.  Актуализацията е 
свързана и с компенсирани промени между параграфи и обекти в капиталовите 
разходи. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 406 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 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-03-4 от 20.10.2020г. на 
представителя на Общината в общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, 
свикано на 19.11.2020г. 

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 Бориславов Влахов – Началник отдел УПКР в 

Община „Марица“ да представлява Община  „Марица“ в общото събрание на 
Асоциация по В и К –Пловдив, свикано на 19.11.2020г., да изрази позицията на 
Община „Марица“ по предварително планиран дневен ред в писмо на Областния 
управител на област Пловдив– изх.№АВК-03-4/20.10.2020г.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 на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД гр.Пловдив за 2021г.в размер на 24999,10лв. 

Да гласува със „ЗА“  приемане препоръчителния размер на вноската на 
държавата в бюджета на Асоциация по В и К на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Пловдив за 2021г. в 
размер на 24999,10лв. 

 
 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, 
а Община „Марица“ е член на Асоциацията по В и К-Пловдив. Ето защо, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 407 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 
 ОТНОСНО: Издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План 
за регулация и застрояване (ПРЗ) по заявление на Х. К. Л., в обхвата на  поземлен 
имот с идентификатор 11845.7.24 в м. ”Полук тарла” по кадастралната карта на 
с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане 
на урегулиран поземлен имот за улица и „за търговска, складова, административна 
и обществено-обслужваща дейност“. 

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

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

ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор 11845.7.24 в м. ”Полук тарла” по кадастралната карта на 
с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ 
за отреждане на урегулиран поземлен имот за  

 
търговска, складова, административна и обществено-обслужваща дейност 

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

 
Поземлeн имот с идентификатор търговска, складова, административна и 

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

Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във 
връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.  

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



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

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

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

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

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

Възложителя Христинка Костадинова Лалабонова да изготви проектите от 
името на общината, както и да представлява общината при съгласуване и 
одобряване пред съответните институции.  

Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за опазване 
на земеделските земи 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 Х. К. Л. да проведе процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на 
проекти на техническата инфраструктура.    

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

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План 

за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

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



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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 408 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 
 ОТНОСНО: Предложение от Община „Марица“ за изменение  на Общ 
устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна 
единица 188-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна 
единица/зона), като собственик на поземлен имот 78080.94.430 по кадастралната 
карта на с.Царацово, местност “Лисичи могили“, Община „Марица“, област 
Пловдив. 

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

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

касаещо разширение на структурна единица 188-Смф (смесена 
многофункционална устройствена структурна единица/зона), включващо 
поземлен имот с идентификатор 78080.94.430 и част от поземлен имот с 
идентификатор 78080.94.400 по кадастралната карта на с.Царацово, местност 
“Лисичи могили“, Община „Марица“, област Пловдив, съгласно приложеното 
предложение. 

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

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

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

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



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

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

 

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  19 
Против  0 
Въздържали се 7 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 409 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 
 ОТНОСНО: Заявление от „ВИВА ГРУП“ ООД за издаване на разрешение за 
изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  
поземлен имот с идентификатор № 78080.88.334 в м. ”Мекишеви гьолове” по 
кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за 
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски 
нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „производствени и 
обслужващи дейности“ – сглобяване на електронни изделия, автосервиз, детайлинг 
студио, офис сграда и зарядна станция за електромобили и мотокари. 

 

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

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

ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор № 78080.88.334 в м. ”Мекишеви гьолове” по кадастралната карта 
на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ 
за отреждане на урегулиран поземлен имот за  

 
производствени и обслужващи дейности 

 
(сглобяване на електронни изделия, автосервиз, детайлинг студио, офис 

сграда и зарядна станция за електромобили и мотокари) 
 

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

                                                                                                                                                  
Поземлeн имот с идентификатор № 78080.88.334 в м. ”Мекишеви гьолове” 

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



Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във 
връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.  

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

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

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

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

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

Възложителя „ВИВА ГРУП“ ООД да изготви проектите от името на 
общината, както и да представлява общината при съгласуване и одобряване пред 
съответните институции.  

Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за опазване 
на земеделските земи 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 „ВИВА ГРУП“ 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.  

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 



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

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

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 410 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на 
„Кафе автомат“ на тротоара пред УПИ XI-174, кв.11, по плана на с. Трилистник, 
във връзка със заявление с вх. №53-01-357/23.10.2020г. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.56 от Закона за устройство на 
територията и чл.5, ал.2 от Наредба за реда и условията за поставяне на 
преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на 
територията на Община „Марица“ 

 

След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема за временно 
разполагане на  „Кафе автомат“ на тротоара пред УПИ XI-174, кв.11, по 
плана на с. Трилистник, Община „Марица“. 
 
Обща заета площ: 0,5кв.м. 

 

МОТИВИ: Във връзка с приходната част на бюджета, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 411 

Взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. 
 

 ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с 
идентификатор  № 73242.501.2982 с площ 129 кв.м., включен в УПИ ІІ-501.2973, 
кв.34 по кад.карта на с.Труд. 

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

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

частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор   № 
73242.501.2982, с площ 129 кв.м., трайно предназначение на територията 
"Урбанизирана", НТП "Ниско застрояване (до 10 м)"  по кадастрална карта и 
кадастрални регистри на с.Труд, одобрени със Заповед № РД-18-76/20.11.2007 г. 
на Изп.директор на АГКК-София,  включен в УПИ ІІ-501.2973,  в кв.34, съгласно 
заповед № РД-09-948/27.07.2020 г. на кмета на Община „Марица“ за одобряване 
проект за изменение на ПУП-ПРЗ, актуван с Акт за ПОС № 3762/27.10.2020 
година, надлежно вписан в СВ – гр.Пловдив. 

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

 

МОТИВИ: Целта на предложението е присъединяване на гореописаното 
улично пространство към имота на собственика. Двете улици са благоустроени 
/асфалтирани/ и междууличното пространство е пред имота на заявителите,  като 
не е оформено като зелена площ, парк или паркинг, не указва влияние на 



движението на моторни превозни средства и пешеходците.  Ето защо, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 


