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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 46 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 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 предложените 
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.Войсил се добавя: 
ПИ 501.621     НТП Незастроен имот за жил.нужди  –         719 кв.м. 
За с.Калековец се добавя: 
ПИ 503.731 НТП Ниско застрояване (до 10м)                       747 кв.м.  
ПИ 503.860 НТП Ниско застрояване (до 10м)                       902 кв.м.  
За с.Маноле да се добавя: 
ПИ 502.171 Незастроен имот за жилищни нужди              -   877 кв.м. 
За с.Рогош се добавя: 
ПИ 27.65 НТП Деградирала орна земя                                 - 24116 кв.м. 
ПИ 26.80 НТП Деградирала орна земя                                 -   5767 кв.м. 
ПИ 25.87 НТП Деградирала орна земя                                 -   8189 кв.м. 
За с.Труд се добавя: 
ПИ 151.66      НТП Нива                                                         -    2908 кв.м. 
 
ІІ. В раздел   „VI. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а от 
ЗОС“ 
 



За с.Бенковски се добавя: 
ПИ 501.383   НТП Ниско застрояване                               -    1003 кв. м. 
За с.Скутаре се добавя: 
ПИ 502.1914  НТП Ниско застрояване (до 10 м)                   -   475 кв.м.  
ПИ 502.1915  НТП Ниско застрояване (до 10 м)                   -   475 кв.м.  
ПИ 502.1916  НТП Ниско застрояване (до 10 м)                   -   475 кв.м.  
 
ІІІ. В раздел „ ІV. Продажба на имоти, частна общинска собственост на 
собственика 
 на законно построена върху нея сграда без търг или конкурс по ред,  
определен в наредбата по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС. 
 
За с. Войсил се добавя  
ПИ 501.655   НТП Ниско застрояване (до 10 м)   -  788  кв.м.    
За с. Динк се добавя: 
ПИ 501.265    НТП Ниско застрояване (до 10 м)   - 831 кв.м. 
За с.Царацово се добавя: 
ПИ 501.22   НТП Ниско застрояване (до 10 м)       - 623 кв.м. 
 
 

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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 47 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Отмяна на решение № 253, взето с протокол № 8 от 

21.04.2020 г. на Общински съвет „Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.24 и ал. 2  от ЗМСМА 
 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица“ отменя свое Решение № 253, взето с 
протокол № 8 от 21.07.2020 г. 
 
 

МОТИВИ:  Поради отпаднала необходимост от финансова помощ,  
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 48 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 35, взето с протокол № 1 от 

26.01.2021 г. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 45, ал. 9  и чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация; във връзка с Писмо 
на Областен управител на област Пловдив, входирано в Община „Марица“ 
под № Към Изх ОбС-12-(13) от 08.02.2021 г. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № 35, взето с протокол 
№ 1 от 26.01.2021 г. 
 

МОТИВИ:  Мотивът на областния управител за връщане за ново 
обсъждане, респ. отмяна в Общинския съвет на Решение № 35, взето с 
протокол № 1 от 26.01.2021 г. е, че решението нарушава материално-
правни разпоредби, не съответства и на целта на закона: промяна НТП на 
земеделски земи „Пасище, мера“, но само при доказана друга земеделска 
нужда и без да попадат в защитени зони по „Натура 2000“, независимо 
дали в тях са въведени или не ограничения със заповед на министъра на 
околната среда и водите. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 49 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Отмяна на решение № 288, взето с протокол № 12 от 

24.10.2017 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право 
на строеж на Т. А. А. и Г.Е.А.,  върху общински урегулиран поземлен имот 
№ 21169.9.66 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Динк. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 89, ал. 3, т. 15 от Наредбата 
за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост 
на община „Марица“ 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 1.Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № 288, взето с 
протокол № 12 от 24.10.2017  г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за 
учредяване право на строеж на Т. А. А. и Г.Е.А. върху общински 
урегулиран поземлен имот № 21169.9.66 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.  
 
 
 2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 
по отмяната на горецитираното решение, съгласно изискванията на Закона 
за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 
 
 

МОТИВИ: Не са спазени условията по т. ІІ,  т. ІV и т.V от договора, 
като в посочения/определения 12-месечен срок няма одобрен 
инвестиционен проект за жилищна сграда, не са извършвани плащания, не 
е сключен окончателен договор за суперфиция, при което в изпълнение на 
т.VІ „Разваляне на договора“   следва да се предприемат действия по 



отмяна на горепосоченото решение на общинския съвет. Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 50 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 248, взето с протокол № 

8/26.06.2018 г. за продажба на  поземлен имот  № 38950.57.125  и сграда с 
идент. 38950.57.125.1 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: 
 
   І. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив изменя свое Решение 
№ 248, взето с протокол № 8/26.06.2018 г., както следва: 
„1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот 
№ 38950.57.125,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-
21” АД, гр. Пловдив в размер на 1970,00 (хиляда деветстотин и 
седемдесет) лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС, определена по реда 
на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 1970,00 (хиляда деветстотин и 
седемдесет)  лева, без ДДС, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС като цена за 
продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка. 
  2. Точка 2 отпада. 
  3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.57.125 с площ от 394 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кад. карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. 
на Изп.директор на АГКК - София, местност "Манастира", ул. "29-та" при 
граници и съседи: ПИ № 38950.57.126; ПИ № 38950.57.127; ПИ № 
38950.57.85, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
3114/31.01.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив, за сумата 1970,00 (хиляда деветстотин и седемдесет) лева, без 
ДДС, по 5,00 лв/кв.м., без ДДС. Данъчната оценка на поземлен имот № 
38950.57.125 е 1118,20 лева. 
   4. Точка 4 отпада. 



 5. Продажбата по т. 3 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. 
 6. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
 7. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се 
дължат от купувача на имота по т.3. 
 8. 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  24 
Гласували  24 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 1 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 51 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване на допълнително право на строеж за 

промяна по време на строителство на жилищна сграда върху общински 
урегулиран поземлен имот № 38950.502.178 с.Костиево. 

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

 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна 
цена в размер на 377,58 (триста седемдесет и седем лева и 58 ст.) по 14,00  
/четиринадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната застроена 
площ на допълнително право на строеж с площ 26,97 кв.м. по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община 
“Марица”- област Пловдив, въз основа на пазарна оценка изготвена по 
реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. Пловдив. 
 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза 
на А. И. Ж., да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 
Допълнително право на строеж с площ 26,97 кв.м за промяна по време на 
строителство на едноетажна еднофамилна жилищна сграда в поземлен 
имот № 38950.502.178, с площ 736 кв.м., с трайно предназначение на 
територия „Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване 
(до 10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, 
област Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София,  номер по предходен план: УПИ 
ХІ-268-общ., кв.27 по действащия регулационен план на селото, одобрен 
със Заповед № ИК-1236/30.07.1986 г. за частично промяна на жилищната 
сграда, съгласно одобрен инвестиционен проект за промяна по време на 
строителство на жилищна сграда, одобрен с протокол № 45/14.12.2020 г. 
на Експертен съвет по устройство на територията при Община „Марица“-
област Пловдив, като определя пазарна цена в размер на 377,58 (триста 
седемдесет и седем лева и 58 ст.) по 14,00  /четиринадесет/ лева за 1 кв.м. 
/един квадратен метър/ разгъната застроена площ. 



 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 ЗОС и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество. 
 
 

МОТИВИ: Във връзка с  чл. 89, ал. 3 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”- 
област Пловдив са спазени и на кандидатът може да се учреди 
допълнително право на строеж за промяна по време на строителство на 
жилищна сграда върху общинския урегулиран поземлен имот. Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 52 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 21169.9.70 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 и ал.3 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    
К.А. Я да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 
Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 21169.9.70 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, местност „Селската градина“, номер по предходен план: УПИ 
ХVІІ-9.70, 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 № 21169.9.69; ПИ № 21169.9.58; ПИ № 21169.9.57; ПИ 
21169.9.56 и ПИ № 21169.9.71 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  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 № 53 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 21169.9.75 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 и ал.3 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        
В. И. А., да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 
Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 21169.9.75 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, местност „Селската градина“, номер по предходен план: УПИ ІІ-
9.75, жил. строителство, от кв.52, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ със Заповед 
№ РД-09-1219/18.09.2015 г., при граници на имота: ПИ № 21169.9.88; ПИ 
№ 21169.9.87; ПИ № 21169.9.76; ПИ № 21169.9.89; ПИ 21169.9.74 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  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 № 54 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 21169.9.76 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 и ал.3 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. Е. П., да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 
Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 21169.9.76 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, местност „Селската градина“, номер по предходен план: УПИ ІІІ-
9.76, жил. строителство, от кв.52, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ със Заповед 
№ РД-09-1219/18.09.2015 г., при граници на имота: ПИ № 21169.9.88; ПИ 
№ 21169.9.87; ПИ № 21169.9.86; ПИ № 21169.9.77; ПИ № 21169.9.89 и ПИ 
21169.9.75 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  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 № 55 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 21169.9.77 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 и ал.3 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       
К. А. А., да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 
Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 21169.9.77 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, местност „Селската градина“, номер по предходен план: УПИ ІV-
9.77, жил. строителство, от кв.52, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ със Заповед 
№ РД-09-1219/18.09.2015 г., при граници на имота: ПИ № 21169.9.87; ПИ 
№ 21169.9.86; ПИ № 21169.9.85; ПИ № 21169.9.78; ПИ № 21169.9.89 и ПИ 
21169.9.76 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  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 № 56 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 21169.9.78 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 и ал.3 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       
П. Г. Й., да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 
Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 21169.9.78 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, местност „Селската градина“, номер по предходен план: УПИ V-
9.78, жил. строителство, от кв.52, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ със Заповед 
№ РД-09-1219/18.09.2015 г., при граници на имота: ПИ № 21169.9.86; ПИ 
№ 21169.9.85; ПИ № 21169.9.84; ПИ № 21169.9.79; ПИ № 21169.9.89 и ПИ 
21169.9.77 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  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 № 57 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 66915. 502.1221 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 и ал. 3 от НПУРОИ. 

 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна 
цена в размер на 15,00  /петнадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване 
на жилищна сграда в ПИ № 66915.502.1221 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив, 
въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от 
независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза 
на К. И. Т. да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 
Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 66915.502.1221, 
с площ 682 кв.м., с трайно предназначение на територия „Урбанизирана” и 
начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, област Пловдив одобрени 
със заповед № РД-18-36/06.03.2008 год. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София,  УПИ ХІІ-общ., кв. 79 по действащия регулационен план на 
селото, съгласно  одобрен ПУП – ПРЗ със Заповед № РД-09-37/01.02.1999 
година на кмета на общината, с отреждане за нискоетажно жилищно 
застрояване, при граници на имота: ПИ № 66915.502.1052; ПИ № 
66915.502.1220; ПИ № 66915.502.1051 и ПИ № 66915.502.1222 за 
построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на 
застроителния план на с. Скутаре, Община „Марица”, област Пловдив. 
 3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на 
база вече определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, 
съгласно одобрените архитектурни проекти с установена площ за 



застрояване от лицензиран оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 
от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 
по учредяване на гореописаното право на строеж, съгласно изискванията 
на Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество. 
 
 

МОТИВИ: Заявителите не се легитимират като собственици на 
недвижими имоти на територията на страната и  живеят 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  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 № 58 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 78080.501.1332 – частна общинска собственост по кадастралната карта 
на с. Царацово, 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 № 78080.501.1332,  изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 6940,00 лева, без ДДС 
(шест хиляди деветстотин и четиридесет лева, без ДДС), по 20,00  лв/кв.м. 
без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 
6940,00 лева, без ДДС (шест хиляди деветстотин и четиридесет лева, без 
ДДС), по 20,00 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 № 78080.501.1332  с площ  347 кв.м. 
с трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "За друг 
обществен обект, комплекс" по кадастрална карта на с.Царацово, област 
Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, номер по предходен план: 
парцел VІ-501.1332, ООД от кв.60, ул. „Хан Аспарух", при граници: ПИ № 
78080.501.1333, ПИ № 78080.501.1157, ПИ № 78080.501.1331; ПИ № 
78080.501.1061, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
3775/18.11.2020 година, за сумата 6940,00 лева, без ДДС (шест хиляди 
деветстотин и четиридесет лева, без ДДС), по 20,00 лв/кв.м. без ДДС). 
Данъчната оценка на поземлен имот № 78080.501.1332 е 1427,90 (хиляда 
четиристотин двадесет и седем лева и 90 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 6940,00 лева, без ДДС (шест хиляди 
деветстотин и четиридесет лева, без ДДС), по 20,00 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 на приходната част на бюджета, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 59 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 47086.502.171 – 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 № 47086.502.171,  изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 17540,00 лева, без ДДС 
(седемнадесет хиляди петстотин и четиридесет лева, без ДДС), по 20,00 
лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 17540,00 лева, без ДДС (седемнадесет хиляди петстотин и 
четиридесет лева, без ДДС), по 20,00 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 № 47086.502.171  с площ  877 кв.м. с 
трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Незастроен 
имот за жилищни нужди"  по кадастрална карта и кадастрални регистри на 
с.Маноле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. 
на Изп.директор на АГКК-София,  номер по предходен план: УПИ ХХХІ- 
679 от кв.64, при граници: ПИ № 47086.502.452; ПИ № 47086.502.312; ПИ 
№ 47086.502.495, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
2610/16.02.2016 година, за сумата 17540,00 лева, без ДДС (седемнадесет 
хиляди петстотин и четиридесет лева, без ДДС), по 20,00 лв/кв.м. без 
ДДС). 
Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.502.171 е 3608,90 (три 
хиляди шестстотин и осем лева и 90 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 17540,00 лева, без ДДС (седемнадесет 
хиляди петстотин и четиридесет лева, без ДДС), по 20,00 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 на приходната част на бюджета,  

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 60 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 

имот  № 38950.501.5002 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 № 38950.501.5002,  изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 10000,00 (десет 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 10000,00 (десет 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 ПИ № 38950.501.5002 с площ 1000 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 № 38950.502.1716; ПИ № 38950.501.5003; ПИ № 
38950.501.5001; ПИ № 38950.501.9001; ПИ № 38950.501.3, номер по 
предходен план: УПИ ХХ-716 от кв.69 по действащия регулационен план 
на с.Костиево, обл.Пловдив, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№ 1540/06.06.2011 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив, за сумата 10000,00 (десет хиляди) лева, без ДДС, по 10,00 
лв/кв.м, без ДДС. 
  Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.501.5002 е 4115,10 (четири 
хиляди сто и петнадесет лева и 10 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 10000,00 (десет хиляди) лева, без ДДС, по 10,00 
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  24 
Гласували  24 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 1 



 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 61 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 
 

ОТНОСНО:  Откриване на процедура по продажба на  поземлен 
имот  № 47113.502.604 по кадастрална карта и кадастралните регистри на 
с. Манолско Конаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
62/19.10.2007 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 № 47113.502.604,  изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 7945,00 (седем хиляди 
деветстотин четиридесет и пет) лева, с ДДС, по 7,00 лв/кв.м, с ДДС, 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 7945,00 
(седем хиляди деветстотин четиридесет и пет) лева, с ДДС, по 7,00 лв/кв.м, 
с ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 
 2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 47113.502.604 с площ от 1135 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кад. карта и кад.регистри на с. Манолско Конаре, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на Изп.директор на АГКК - 
София, при граници и съседи: ПИ № 47113.502.504; ПИ № 47113.502.502 и 
ПИ № 47113.502.158, номер по предходен план: УПИ І-общ., кв.3 по ЗРП, 
одобрен със Заповед № РД-09-407/27.09.1995 година, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 3780/04.01.2021 година, надлежно вписан 
в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 7945,00 (седем хиляди 
деветстотин четиридесет и пет) лева, с ДДС, по 7,00 лв/кв.м, с ДДС. 
  Данъчната оценка на поземлен имот № 47113.502.604 е 2367,20 (две 
хиляди триста шестдесет и седем лева и 20 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 7945,00 (седем хиляди деветстотин четиридесет и 
пет) лева, без ДДС, по 7,00 лв/кв.м, с 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  24 
Гласували  24 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 1 



 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 62 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 

имот  № 47113.502.605 по кадастрална карта и кадастралните регистри на 
с. Манолско Конаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
62/19.10.2007 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 № 47113.502.605,  изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 763 кв.м, в размер на 
5341,00 (пет хиляди триста четиридесет и един) лева, с ДДС, по 7,00 
лв/кв.м, с ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
сумата от 5341,00 (пет хиляди триста четиридесет и един) лева, с  ДДС, по 
7,00 лв/кв.м, с ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет 
на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 
  2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 47113.502.605 с площ 763 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кад. карта и кад.регистри на с. Манолско Конаре, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на Изп.директор на АГКК - 
София, при граници и съседи: ПИ № 47113.502.504; ПИ № 47113.10.81; ПИ 
№ 47113.502.606 и ПИ № 47113.502.609, номер по предходен план: УПИ 
ІІІ-общ., кв.4 по ЗРП, одобрен със Заповед № РД-09-407/27.09.1995 година, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 3752/15.10.2020 година, 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 
5341,00 (пет хиляди триста четиридесет и един) лева, с ДДС, по 7,00 
лв/кв.м, с ДДС. 
  Данъчната оценка на поземлен имот № 47113.502.605 е 1591,30 (хиляда 
петстотин деветдесет и един лева и 30 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 5341,00 (пет хиляди триста четиридесет и един) 
лева, с ДДС, по 7,00 лв/кв.м, с 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  24 
Гласували  24 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 1 



 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 63 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 

имот  № 47113.502.606 по кадастрална карта и кадастралните регистри на 
с. Манолско Конаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
62/19.10.2007 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 № 47113.502.606,  изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 5397,00 (пет хиляди 
триста деветдесет и седем) лева, с ДДС, по 7,00 лв/кв.м, с ДДС, определена 
по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 5397,00 (пет хиляди 
триста деветдесет и седем) лева, с ДДС, по 7,00 лв/кв.м, с ДДС, като цена 
за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка. 
  2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 47113.502.606 с площ 771 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кад. карта и кад.регистри на с. Манолско Конаре, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на Изп.директор на АГКК - 
София, при граници и съседи: ПИ № 47113.502.504; ПИ № 47113.502.607; 
ПИ № 47113.502.609 и ПИ № 47113.502.605, номер по предходен план: 
УПИ ІV-общ., кв.4 по ЗРП, одобрен със Заповед № РД-09-407/27.09.1995  
година, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3753/15.10.2020 
година, надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за 
сумата 5397,00 (пет хиляди триста деветдесет и седем) лева, с ДДС, по 7,00 
лв/кв.м, с ДДС. 
  Данъчната оценка на поземлен имот № 47113.502.606 е 1608,00 (хиляда 
шестстотин и осем) 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 5397,00 (пет хиляди триста деветдесет и седем) 
лева, с ДДС, по 7,00 лв/кв.м, с 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  24 
Гласували  24 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 1 



 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 64 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 

имот  № 47113.502.607 по кадастрална карта и кадастралните регистри на 
с. Манолско Конаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
62/19.10.2007 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 № 47113.502.607,  изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 5859,00 (пет хиляди 
осемстотин петдесет и девет) лева, с ДДС, по 7,00 лв/кв.м, с ДДС, 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 5859,00 (пет 
хиляди осемстотин петдесет и девет) лева, с ДДС, по 7,00 лв/кв.м, с ДДС, 
като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз 
основа на горепосочената пазарна оценка. 
  2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 47113.502.607 с площ 837 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кад. карта и кад.регистри на с. Манолско Конаре, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на Изп.директор на АГКК - 
София, при граници и съседи: ПИ № 47113.502.504; ПИ № 47113.502.501; 
ПИ № 47113.502.609 и ПИ № 47113.502.606, номер по предходен план: 
УПИ ІV-общ., кв.4 по ЗРП, одобрен със Заповед № РД-09-407/27.09.1995 
година, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2198/05.02.2014 
година, надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за 
сумата 5859,00 (пет хиляди осемстотин петдесет и девет) лева, с ДДС, по 
7,00 лв/кв.м, с ДДС. 
  Данъчната оценка на поземлен имот № 47113.502.607 е 2099,20 (две 
хиляди деветдесет и девет лева и 20 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 5859,00 (пет хиляди осемстотин петдесет и девет) 
лева, с ДДС, по 7,00 лв/кв.м, с 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  24 
Гласували  24 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 1 



 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 65 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 

имот  № 87669.502.269  по кадастрална карта и кадастралните регистри на 
с. Ясно поле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
63/19.10.2007 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 № 87669.502.269,  изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 6832,00 (шест хиляди 
осемстотин тридесет 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 6832,00 
(шест хиляди осемстотин тридесет и два) лева, с ДДС, по 7,00 лв/кв.м, с 
ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 
 2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 87669.502.269, с площ от 976 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кад. карта и кад.регистри на с.Ясно поле, обл.Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-63/19.10.2007 г. на Изп.директор на АГКК - София, при 
граници и съседи: ПИ № 87669.502.530; ПИ № 87669.502.276; ПИ № 
87669.502.270; ПИ № 87669.502.524, номер по предходен план: УПИ І-269, 
кв.28 по ЗРП, одобрен със Заповед № РД-09-53/16.02.1994 год.., ул. "5-та" 
№ 14, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2925/25.07.2017 г. 
и Акт № 01/22.10.2020 г. за поправка на Акт за частна общинска 
собственост № 2925/25.07.2017 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив, за сумата 6832,00 (шест хиляди осемстотин 
тридесет и два) лева, с ДДС, по 7,00 лв/кв.м, с ДДС. 
  Данъчната оценка на поземлен имот № 87669.502.269 е 2241,70 (две 
хиляди двеста четиридесет и един 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 6832,00 (шест хиляди осемстотин тридесет и два) 
лева, с ДДС, по 7,00 лв/кв.м, с 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  24 
Гласували  24 

За  21 
Против  0 
Въздържали се 3 



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 № 66 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 47113.502.293, частна общинска 

собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Манолско Конаре, 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 приема пазарна цена 
за продажба на поземлен имот с идентификатор № 47113.502.293 по 
кадастралната карта на с.Манолско Конаре в размер на 6979,00 (шест 
хиляди деветстотин седемдесет и девет) 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,  и определя 
сумата от 6979,00 (шест хиляди деветстотин седемдесет и девет) 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 № 47113.502.293 с площ 997 кв. м., с трайно 
предназначение на територията „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „Ниско застрояване (до 10м) по кадастралната карта на 
с.Манолско Конаре, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-
62/19.10.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
съответстващ на УПИ І-общ., кв.30 по ЗРП, одобрен със Заповед № РД-09-
407/1995 г., с административен адрес: с.Манолско Конаре, ул. „25-та”, № 1, 
актуван с акт за частна общинска собственост № 3796/15.01.2021 година, 
надлежно вписан в Служба по вписванията – гр.Пловдив, на собственика 
на едноетажната еднофамилна жилищна сграда И. А. А.,  за сумата 6979,00 
(шест хиляди деветстотин седемдесет и девет) лева, без ДДС, по 7,00 
лв/кв.м. без ДДС.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 47113.502.293 е 2500,50 (две 
хиляди и петстотин лева и 50 ст.) лева. 



  3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и 
ДДС върху разходите са за сметка на купувача по т.2. 
  4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на 
общината да извърши всички правни и фактически действия по 
процедурата за 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  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 67 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 62858.501.579, частна общинска 

собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рогош, 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 приема пазарна цена 
за продажба на поземлен имот с идентификатор № 62858.501.579 по 
кадастралната карта на с.Рогош в размер на 15864,00 (петнадесет хиляди 
осемстотин шестдесет и четири) лева, без ДДС, по 12,00 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,  и определя 
сумата от 15864,00 (петнадесет хиляди осемстотин шестдесет и четири) 
лева, без ДДС, по 12,00 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 № 62858.501.579 с площ 1322 кв. м., с трайно 
предназначение на територията „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „Ниско застрояване (до 10м) по кадастралната карта на с.Рогош, 
област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, номер по предходен план: УПИ 
ХVІІ-579, кв.37 по ЗРП, одобрен със Заповед № ИК-445/04.12.1978 г., с 
административен адрес: с.Рогош, ул. „Изток”, № 31, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 100/19.07.2005 година, надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр.Пловдив, на собствениците на едноетажната 
жилищна сграда с идентификатор №  62858.501.579.1, с предназначение: 
Друг вид сграда за обитаване А.В. Р., Д. В. Л., , М.В. Я., и В. В. Д., , 
наследници на Т.В. Р. за сумата 15864,00 (петнадесет хиляди осемстотин 
шестдесет и четири) лева, без ДДС, по 12,00 лв/кв.м. без ДДС.  



 Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.579 е 4752,30 (четири 
хиляди седемстотин петдесет и два лева и 30 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  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 68 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от К. А. П. за одобрение на проект за 

изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо 
разширение на структурна единица 189-Псп (складово-производствена 
структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност 
„Долап тарла“, Община „Марица“.  

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация 
(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен 
план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с 
идентификатор 78080.60.2 по кадастралната карта на с.Царацово, местност 
“Долап тарла“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ 
земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлени 
имот за „Производствена и складова дейност , ООД - конюшня“. 

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

 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, 
неразделна част от настоящата докладна, касаещо разширение на 
структурна единица 189-Псп (складово-производствена структурна 
единица/зона)), включващо поземлен имот с идентификатор 78080.60.2-
частен имот и част от поземлен имот с идентификатор 78080.61.199-
общински полски път по кадастралната карта на с.Царацово, местност 
“Долап тарла“, Община „Марица“, област Пловдив, съгласно приложения 
проект с регистър координати на граничните точки по приложената 
ситуация. 
 Да се  извършат всички последващи действия, съгласно ЗУТ и 
одобрените към ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия, 
относно влизане в сила на изменението на ОУП на Община „Марица“.  
Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План 
за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение 
на ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване проект на 



ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на 
техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 78080.60.2 
по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Долап тарла“, Община 
„Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура 
по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ 
и отреждане на урегулирани поземлени имоти за  

„Производствена и складова дейност , ООД - конюшня“. 
 

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

 
 Поземлен имот с идентификатор  78080.60.2 по кадастралната карта 
на с.Царацово, местност “Долап тарла“, Община „Марица“, област 
Пловдив попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 189-Псп (складово-производствена структурна 
единица/зона)) с нетни устройствени показатели Пз<60%, Кинт – 1.2,  
Поз>30 и височина  на застрояване до 10 м. 
 Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 
230, ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
 Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от 
ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
 Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от 
ОЕСУТ в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 
- оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 
 С подробните устройствени планове и парцеларните планове на 
трасетата на техническата инфраструктура да се определят и сервитутните 
им ивици, да се представят трасировъчни данни и площи на 
новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива. 
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 



 Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по 
промяна на предназначението на имоти-общинска собственост, за които е 
необходимо, във връзка с изготвяне на проекти на техническата 
инфраструктура. 
 Общински съвет определя срок на валидност на предварителното 
съгласие – две години.  
  Възлага на инвеститора да проведе процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 
на проекти на техническата инфраструктура.    
 Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
 Решението се обнародва в Държавен вестник.  
 Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 
 

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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 69 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от „ИРИ ТРАНС 15“ ЕООД за одобрение на 

проект за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица” 
касаещо разширение на структурна единица 332-Жм (жилищна структурна 
единица/зона), като собственик на поземлен имот 35300.15.18 по 
кадастралната карта на с.Калековец, местност “Кедерица“, Община 
„Марица“, област Пловдив. 

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация 
(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен 
план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот 
35300.15.18 по кадастралната карта на с.Калековец, местност “Кедерица“, 
Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ 
и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлени имот за „Производствена 
и складова дейност и ООД – склад за промишлени стоки“. 

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

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, 
неразделна част от настоящата докладна, касаещо разширение на 
структурна единица 332-Жм (жилищна структурна единица/зона), 
включващо поземлени имоти с идентификатори 35300.15.18 - частен имот 
и част от поземлен имот с идентификатор 35300.15.27-общински път по 
кадастралната карта на с.Калековец, местност “Кедерица“, Община 
„Марица“, област Пловдив, съгласно приложения проект с регистър 
координати на граничните точки по приложената ситуация. 
Да се  извършат всички последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените 
към ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия, относно влизане в 
сила на изменението на ОУП на Община „Марица“.  



Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План 
за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение 
на ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване проект на 
ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на 
техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор поземлен 
имот 35300.15.18 по кадастралната карта на с.Калековец, местност 
“Кедерица“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ 
земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани поземлени 
имоти за  

„Производствена и складова дейност и ООД – склад за промишлени 
стоки“. 

 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 
 Поземлен имот 35300.15.18 по кадастралната карта на с.Калековец, 
местност “Кедерица“, Община „Марица“, област Пловдив попада по Общ 
устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 332-Жм 
(жилищна структурна единица/зона) с нетни устройствени показатели 
Пз<45%, Кинт – 0.9,  Поз>45 и височина  на застрояване до 10 м. 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
 Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от 
ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
 Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от 
ОЕСУТ в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 
- оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 



 С подробните устройствени планове и парцеларните планове на 
трасетата на техническата инфраструктура да се определят и сервитутните 
им ивици, да се представят трасировъчни данни и площи на 
новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива. 
 Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
 Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по 
промяна на предназначението на имоти-общинска собственост, за които е 
необходимо, във връзка с изготвяне на проекти на техническата 
инфраструктура. 
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 
– две години.  
  Възлага на инвеститора да проведе процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 
на проекти на техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
 Решението се обнародва в Държавен вестник.  
 Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.  
 
 

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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 70 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от „СИБОТА“ ЕООД за одобрение на проект 

за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо 
промяна на част от структурна единица 137-Тп и включването й към 
структурна единица 143-Жм (жилищна структурна единица/зона), като 
собственик на поземлен имот 61412.27.5 по кадастралната карта на 
с.Радиново, местност “Банко“, Община „Марица“, област Пловдив. 

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация 
(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен 
план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот 
61412.27.5 по кадастралната карта на с.Радиново, местност “Банко“, 
Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ 
и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлени имот за „Жилищно 
строителство и ООД – жилищно строителство и склад за промишлени 
стоки“. 

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

 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Одобрява проекта за изменение на ОУП на Община „Марица, 
касаещо промяна част от структурна единица 137-Тп (далекоперспективна 
урбанизиция след 2025година) и разширение на структурна единица 143-
Жм (жилищна структурна единица/зона), включващо поземлен имот с 
идентификатор 61412.27.5-частен имот, 61412.27.7-общиски имот , други 
територии заети от селското стопанство и част от поземлен имот с 
идентификатор 61412.27.11-общински път ІV клас по кадастралната карта 
на с.Радиново, местност “Банко“, Община „Марица“, област Пловдив, 
съгласно приложения проект с регистър координати на граничните точки 
по приложената ситуация. 
 Да се  извършат всички последващи действия, съгласно ЗУТ и 



одобрените към ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия, 
относно влизане в сила на изменението на ОУП на Община „Марица“.  
Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План 
за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
 
 След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за 
изменение на ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване 
проект на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на 
техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор поземлен 
имот 61412.27.5 по кадастралната карта на с.Радиново, местност “Банко“, 
Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ 
и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за : 
 

„Жилищно строителство и ООД – жилищно строителство 
и склад за промишлени стоки“. 

 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 

 Поземлен имот 61412.27.5 по кадастралната карта на с.Радиново, 
местност “Банко“, Община „Марица“, област Пловдив попада по Общ 
устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 143-Жм 
(жилищна структурна единица/зона) с нетни устройствени показатели 
Пз<45%, Кинт – 0.9,  Поз>45 и височина  на застрояване до 10 м. 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
 Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от 
ЗОЗЗ. 
 Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване 
на изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено 
по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 



оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 
 С подробните устройствени планове и парцеларните планове на 
трасетата на техническата инфраструктура да се определят и сервитутните 
им ивици, да се представят трасировъчни данни и площи на 
новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива. 
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на 
предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, 
във връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 
 Общински съвет определя срок на валидност на предварителното 
съгласие – две години.  
  Възлага на инвеститора да проведе процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 
на проекти на техническата инфраструктура.    
 Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
Решението се обнародва в Държавен вестник. 
 Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 

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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 71 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-10/01.02.2020г. от Г. А. Т. за 

разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване 
(ПРЗ) в обхвата на  поземлeн имот с идентификатор № 11845.59.144 в 
м.”Баш пара” 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 
изграждането на обект : „Складова и обществено обслужваща дейност с 
офиси, логистичен център, паркинг и автомивка. 

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

 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлeн имот 
с идентификатор № 11845.59.144 в м.”Баш пара” 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 изграждането на обект :  
 
„Складова и обществено обслужваща дейност с офиси, логистичен център, 
паркинг и автомивка. 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор № 11845.59.144 в м.”Баш пара” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска 
област попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 412-Псп с нетни устройствени показатели Пз < 60%, 
Кинт – 1.2,  Поз > 30% и височина на застрояване до 15 м. – съгласно 



правила и нормативи  за прилагане на ОУП на Община „Марица“ 
  
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 актуална 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. 
Възложителите да изготвят проектите от името на общината, както и да 
представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 
институции.  
 
Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на 
предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, 
във връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 
– две години.  
 Възлага на собствениците да проведат 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  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 № 72 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от С. М. М. и И. М. М. за издаване на 

разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
73242.64.12 в м.”Герена” по кадастралната карта на с.Труд, 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 „ЖИЛИЩНО 
СТРОИТЕЛСТВО“. 

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

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот 
с идентификатор № 73242.64.12 в м.”Герена” по кадастралната карта на 
с.Труд, 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 
 
Жилищно строителство 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор № 73242.64.12 в м.”Герена” по 
кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица“, Община „Марица”, 
Пловдивска област попада по Общ устройствен план на Община „Марица” 
в структурна единица 233-Жм с нетни устройствени показатели Пз<45%, 
Кинт – 0,9,  Поз>45% 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. 
Проекта за ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП /ако е необходим такъв / да се съгласуват 
със СГКК-Пловдив 
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 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 инвеститора 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:  Във връзка с възникнали жилищни нужди, 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 № 73 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение от Д. П. А. за изменение  на Общ 

устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на 
структурна единица 313-Жм (жилищна структурна единица/зона), като 
собственик на поземлени имоти 39918.14.62, 14.61 , 14.60 и 14.59 по 
кадастралната карта на с.Крислово, местност “Дермен узун“, 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 313-Жм (жилищна 
устройствена структурна единица/зона), включващо поземлени имоти с 
идентификатор 39918.14.62, 14.61 , 14.60 и 14.59 по кадастралната карта на 
с.Крислово, местност “Дермен узун“, Община „Марица“, област Пловдив, 
съгласно приложеното предложение. 
Възлага на възложителя Д. П. А. , да извърши последващи действия по 
изменение на ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и 
нормативи за прилагане на същия. 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП.  
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 



Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 
Одобрява приложеното техническо задание изготвено на основание чл. 125 
от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 
 

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

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 74 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за ПУП - План за 

регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот №11845.7.17, масив 7 в 
местността ”Полук тарла“ по кадастралната карта на с.Войводиново, 
община „Марица”, Пловдивска област попадащ в структурна единица 424 
със Смесена многофункционална устройствена зона /Смф/ по Общ 
устройствен план на Общината и представляващ земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на 
Закона за опазване на земеделските земи. 

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

 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 
         1.Дава разрешение за изработване на проект за ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ)  и парцеларен план за елементитите на 
техническата инфраструктура за поземлен имот №11845.7.17 в масив 7, 
местност ”Полук тарла“ по кадастралната карта на с.Войводиново, община 
„Марица”, Пловдивска област за промяна предназначението на земеделска 
земя за неземеделски цели за обект: „Производствени, складови и 
обществено-обслужващи дейности“ при следните изисквания: 
        -проектът да бъде изготвен от извадка на кадастралната карта и 
одобрен ПУП-ПРЗ за имотите в с.Войводиново;  
        -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 съгласуват със СГКК-Пловдив и съответните 
териториални 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; 
2.Одобрява приложеното планово- техническо задание изготвено по чл.125 
от ЗУТ. 
  3. Дава предварително съгласие и възлага на собственика на имота да 
проведе процедура по промяна предназначението на имоти–общинска 
собственост във връзка с изготвянето на проекти за елементите на 
техническата инфраструктура.  
             Определя срок на валидност на предварителното съгласие-две 
години 
         Решението да се съобщи на заинтересуваните лица съгласно чл.124б, 
ал.2 от ЗУТ. 
 
 

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

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 75 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 
ОТНОСНО: Отстраняване на техническа грешка от Общ 

устройствен план на Община „Марица“, за поземлен имот с 
идентификатор № 47086.19.7 по кадастралната карта на с. Маноле и 
отразяването му в структурна единица Пп  /предимно производствена 
структурна зона/. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.134, ал. 1, т. 
5 във връзка с чл. 127, ал. 9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124 а, ал. 1 и ал. 5 
от ЗУТ и във връзка чл. 44, ал.1 от Правилника и нормативи с прилагане на 
ОУП на Община „Марица“ 

 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Дава съгласие за отстраняване на техническа грешка в Общ 
устройствен план на Община „Марица“, като поземлен имот № 47086.19.7 
се отрази в самостоятелна структурна единицаПп / предимно 
производствена структурна зона/ , землище с. Маноле. 
 Община „Марица“ служебно да извърши действия по отстраняване 
техническата грешка в ОУП. 
 Решението да се съобщи на заинтересованите 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. 124 б, ал. 2 от ЗУТ. 
 

МОТИВИ: Във връзка с отстраняване на техническа грешка, 
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 № 76 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение за даване на Разрешение за 

изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и 
застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 35300.4.47 по КК и КР на село 
КАЛЕКОВЕЦ, местност „ГЬОПСА“, Община „МАРИЦА“, Област 
Пловдив, съгласно чл. 124а, ал. 1 и ал. 7 и чл, 125 от ЗУТ, за процедура за 
промяна на предназначението с трайно предназначение на 
териториторията: Горска, с начин на трайно ползване: Друг вид 
дървопроизводителна гора, за “почивен дом, плувни басейни, спортни 
игрища и обекти на техническата инфраструктура”, съгласно чл. 73 и сл. от 
Закона за горите 

 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, 
изречение второ, предложение последно, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ 

 
 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 

1. Дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен 
план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 35300.4.47 
по КК и КР на село КАЛЕКОВЕЦ, местност „ГЬОПСА“, Община 
„МАРИЦА“, Област Пловдив, съгласно приложената скица-
предложение, за осъществяване на процедура за промяна на 
предназначението на горепосочения поземлен имот с трайно 
предназначение на териториторията: Горска, с начин на трайно 
ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, за “почивен дом, 
плувни басейни, спортни игрища и обекти на техническата 
инфраструктура”, съгласно чл. 73 и сл. от Закона за горите. 

 
 2. Одобрява представеното от заявителя К. Д. П. задание по чл. 125, 
ал. 1 от ЗУТ, неразделна част от настоящото решение. 
 

МОТИВИ: Съгласно приложената скица-предложение, за 
осъществяване на процедура за промяна на предназначението на 



горепосочения поземлен имот с трайно предназначение на териториторията: 
Горска, с начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, за 
“почивен дом, плувни басейни, спортни игрища и обекти на техническата 
инфраструктура”, съгласно чл. 73 и сл. от Закона за горите. 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 № 77 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Марица 

в общото събрание на „Асоциация по В и К“ – Пловдив и даване на мандат 
за начина на гласуване по отделните точки от предварително обявения 
дневен ред в писмо на Областния управител на Област Пловдив – 
изх.№АВК-02-22/09.02.2021г. на представителя на Общината в общото 
събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 16.03.2021г. 

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 – н-к отдел УПКР в 
Община Марица да представлява Община  Марица в общото събрание на 
Асоциация по В и К –Пловдив, свикано на 16.03.2021г., да изрази 
позицията на Община „Марица“ по предварително планиран дневен ред в 
писмо на Областния управител на област Пловдив– изх.№АВК-02-
22/09.02.2021г.и му дава мандат да гласува както следва: 
 
1.1.По   т.1  от   предварителния   дневния   ред,   относно: „Приемане на 
отчет за дейността на  Асоциация по В и К на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Пловдив през 
2020г. 
Да изслуша отчета за дейността и по-негова преценка да гласува със "за", 
„против" или „въздържал се". 
 
1.2.По   т.2  от   предварителния   дневния   ред,   относно: „Приемане на 
отчет за изпълнението на бюджета за 2020г. на Асоциацията по В и К на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 
ЕООД-гр.Пловдив  
Да изслуша отчета за изпълнението на бюджета за 2020г. на Асоциацията 
по В и К и по-негова преценка да гласува със "за", „против" или 
„въздържал се". 
 



1.3.По т.3 от предварителния дневен ред, относно;„Приемане на бюджет за 
2021г. на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД 
Да подкрепи приемането на бюджет за 2021г. на Асоциация по В и К на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 
ЕООД-гр.Пловдив 
 
1.4.По т.4 от предварителния дневен ред относно: „Други“. 
 Общински съвет упълномощава представителя на Община Марица 
да изслуша представената информация и да уведоми Общински съвет 
Марица. 
 
 След участието в заседанието на Общото събрание на Асоциацията, 
присъствалия представител на Община Марица да уведоми Общински 
съвет Марица за взетите решения. 
 
 

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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 78 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Свикване на извънредно общо събрание на 

акционерите на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ“ АД на 02.03.2021 г. от 11,00 часа в 
заседателната зала на болницата, находяща се в гр. Пловдив, бул. 
„България“ № 234, сектор „В“, етаж 1. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 226 от 
Търговския закон и чл.11 във връзка с чл.32 от Наредба за условията и реда 
за упражняване правата на Община „Марица” – гр. Пловдив върху 
общинската част от капитала на търговските дружества 

 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
Определя Надежда Димитрова, ЕГН 731030****, която да представлява 
Община „Марица“ в извънредно общо събрание на акционерите на 
„УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД, свикано с покана с вх. № 92-01-22/27.01.2021 
г. от „УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив на 02.03.2021 г. от 11,00 часа, 
което ще се проведе в заседателната зала на болницата, находяща се в град 
Пловдив, бул. “България“ № 234, сектор „В“, етаж 1.  
2.  Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ЗА“ решението по т. 1 от дневния ред на извънредното общо 
събрание, свикано с покана вх. № 92-01-22/27.01.2021 г. от „УМБАЛ - 
ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив.  
3. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ЗА“ решението по т. 2 от дневния ред на извънредното общо 
събрание, свикано с покана вх. № 92-01-22/27.01.2021 г. от „УМБАЛ - 
ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив. 
4.  Упълномощава определения представител на Община „Марица“ със 
същите права ако при липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от 
Търговския закон извънредното общо събрание на акционерите в „УМБАЛ 
Пловдив“-АД град Пловдив бъде отложено за 18.03.2021 година от 11:00 
часа на същото място и при същия дневен ред . 
  
 
 



 
МОТИВИ:  Във връзка с получена Покана в деловодството на 

община „Марица“ с вх. № 92-01-22/27.01.2021 г. от „УМБАЛ - 
ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив, относно свикване на извънредно общо 
събрание на акционерите на дружеството на 02.03.2021 г. от 11,00 часа и с 
оглед участието на Общината като акционер в горепосоченото дружество, 
е необходимо да бъде проведена сесия на Общински съвет „Марица“ до 
01.03.2021 г., за изрично упълномощаване на представител, който да 
участва и гласува, по представения в поканата дневен ред. Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 79 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Създаване на нова социална услуга „Асистентска 

подкрепа“ в Община „Марица“  като делегирана държавна дейност. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, както и чл.15, т.10, чл. 17, ал.3, 
чл.25, ал.2, чл.29, ал. 3, т.1 и чл. 93 от Закона за социалните услуги и чл.83 
и чл.84 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги /чл.11, 
ал.10 и ал.11 от Закона за публичните финанси/,  във връзка със чл. 51 от 
ЗДБРБ за 2021 г. и т. 1, 4 и 13 от РМС № 790/30.10.2020г. за приемане на 
стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 
стойностни показатели през 2021 г. 

 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 
1. Създава нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община 
„Марица“ като делегирана от държавата дейност, считано от 01.04.2021 г. 
2. Социалната услуга  „Асистентска подкрепа“ да се администрира и 
управлява от Дирекция „Програми и Проекти“ на общинската 
администрация. 
3. Директорът на Дирекция „Програми и Проекти“ организира 
изпълнението на всички дейности, свързани с прякото предоставяне на 
социалната услуга „Асистентска подкрепа“ , съгласно ЗСУ, ППЗСУ и 
заповедите на Кмета на Община „Марица“. 
4. Финансирането и броят на потребителите на социалната услуга по т.1 се 
определят съгласно ЗДБРБ за 2021 г., във връзка с РМС за приемане на 
стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 
стойностни показатели и разчетните показатели на МФ за Община 
„Марица“ за 2021 г. - 310 830 лв за 78 субсидирани потребители. 
5. Мястото, на което се предоставя социалната услуга е на територията на 
Община „Марица“, в зависимост от личните нужди на лицата, като не се 
ограничава само до тяхната домашна среда. 
6. Условията и реда за ползване на необходимата материална база за 
предоставяне на услугата, включително нейното управление и 
администриране се определят от Кмета на Община „Марица“.  
7. Броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по 



предоставяне на социалната услуга се определят от Кмета на Община 
„Марица“, в рамките на средствата, определени по реда на т. 4. 
8. Възлага на Кмета на Община „Марица“ да извърши последващи 
действия  по изпълнение на Решението, включително да утвърди 
правилата, процедурите и образците на документи във връзка с 
организирането и изпълнението на дейностите, свързани с предоставянето 
на услугата „Асистентска подкрепа“, считано от 01.04.2021г. 
 
 

МОТИВИ: Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ отговаря на 
обществената необходимост за подкрепа на уязвими жители в Община 
„Марица“ и е в продължение на социалната политика на Общината, 
провеждана чрез  мероприятия, механизми  и кампании със социална 
насоченост, финансирани по различни европейски проекти и от 
националния бюджет. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 80 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Даване на съгласие за членуване в Националната 

асоциация на председателите на общински съвети в Република България 
/НАПОС/ 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ап.1, т.15 и ал. 2  от ЗМСМА 
 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 Общински съвет „Марица“ дава съгласие председателят на 
Общински съвет „Марица“ – Гергана Трендафилова, да членува в 
Националната асоциация на председателите на общински съвети в 
Република България, като дължимия членски внос е за сметка на бюджета 
на Общината в частта „Общински разходи за Общинския съвет и 
параграфа за разходи за членски внос и участие в нетърговски 
организации.“ 
 
 

МОТИВИ: Във връзка с разширяване и обогатяване на общественото 
разбиране за ролята и важността на местното самоуправление, както и 
участието на гражданите в него, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 81 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 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. А. Г. Ч., , с. Маноле, в размер на 500 лв. 
 

 
МОТИВИ: Приложени и необходимите документи 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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

Р Е Ш Е Н И Е № 82 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 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. А. Р. М., , с. Динк, в размер на 1000 лв. 
 
 

МОТИВИ: Приложени и необходимите документи 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  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 83 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 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. И. Н. К., , с. Царацово, в размер на 600 лв. 
 
 

МОТИВИ: Приложени и необходимите документи 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  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 84 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за инвитро 

процедура. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 
18 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по 
асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала 
с репродуктивни проблеми на територията на Община „Марица“. 

 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ в 
размер на 3000лв./три хиляди лева/ на В. Р. Т., за лечение на безплодие 
чрез инвитро процедура и дейности по асистирана репродукция. 
 

МОТИВИ: Приложени и необходимите документи и във връзка с чл. 
18 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по 
асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала 
с репродуктивни проблеми. 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 № 85 

Взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. 
ОТНОСНО: Съгласие във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за 

изготвяне на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и 
застрояване на УПИ IX- детска градина кв. 29  по действащия кадастрално 
регулационен план на с.Войсил, представляващ поземлен имот с 
идентификатор № 12019.501.904 по КК на село Войсил, с цел промяна на 
отреждането на имота за жилищно строителство и привеждане в 
съответствие на кадастралните и регулационните линии на имота. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1, чл.62а, ал.4 
от ЗУТ, съгласно чл.108, ал.1, чл.110,ал.1,т.1  и  чл.112, чл.134, ал.2, т.6 от 
ЗУТ 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
Общински съвет „Марица” дава съгласие за изготвяне на Проект за 
изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на УПИ IX- детска 
градина кв. 29  по действащия кадастрално регулационен план на с.Войсил, 
представляващ поземлен имот с идентификатор № 12019.501.904 по КК на 
село Войсил, с цел промяна на отреждането на имота за жилищно 
строителство и привеждане в съответствие на кадастралните и 
регулационните линии на имота. 
 Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината  и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник /на 
основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ/. 
Възлага на Кмета на Община „Марица”, да извърши последващи действия, в 
съответствие с влезлия в сила ПУП-ПРЗ. 

МОТИВИ: С цел промяна на отреждането на имота за жилищно 
строителство и привеждане в съответствие на кадастралните и 
регулационните линии на имота, 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 



 
 


