
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 № 111 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за обема на животновъдната 

дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на 
територията на община Марица  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 
26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 АПК и 
чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 І.  Приема Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за 
отглеждане на селскостопански животни на територията на община 
„Марица“ 
 II. Изпълнението на настоящето решение се възлага на Кмета на 
Община „Марица“. 
Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 
селскостопански животни на територията на община Марица е приета с 
Решение № 111 от 20.04.2021 г. на Общински съвет – Марица. 

МОТИВИ:  С цел да се постигне съответствие и да се избегне 
противоречия на текстове на сега действащата Наредба за хигиенните 
изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди 
на територията на община Марица с разпоредбите на Закона за 
ветеринарно медицинската дейност на Наредба  № 44 от 20 април 2006 г. 
за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните последно 
изм. И допълнена ДВ брой 6 от 22.01.2021 г., издадена от Министерството 
на земеделието, храните и 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  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 112 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица” – област Пловдив за 2021 година”. 

ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 12 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 2021 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.Рогош се добавя: 
ПИ 501.688 НТП Ниско застрояване (до 10м)      -              1145 кв.м. 
За с.Скутаре се добавя: 
ПИ 24.122 НТП Гори и храсти в зем.земя             -              5139 кв.м. 
 
За с. Костиево се добавя: 
ПИ 57.97  НТП Ниско застрояване (до 10 м)             -     635 кв.м.  
ПИ 61.631 НТП Нива   
                    -     3000 кв.м. 
За с.Строево се добавя: 
ПИ 501.134 НТП "За друг вид застрояване"              -     313 кв.м. 
 
ОТПАДАТ 
с. Граф Игнатиево 
ПИ  501.18     НТП Ниско застрояване (до 10 м)  -          582 кв.м.  
 
 



с.Динк 
ПИ 501.377  НТП Ниско застрояване (до 10 м)  -                 821 кв.м.  
 
с. Калековец 
ПИ 502.561     НТП Ниско застрояване (до 10 м)      -     852 кв.м.  
 
ІІ. 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“   
 
с. Рогош се добавя  
ПИ 501.46            1320  кв.м. 
 
ІІІ. В раздел  „VI. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а от 
ЗОС. 
 
СЕ ДОБАВЯТ  
 
с. Граф Игнатиево 
ПИ  501.18     НТП Ниско застрояване (до 10 м)  -          582 кв.м.  
 
с.Динк 
ПИ 501.377  НТП Ниско застрояване (до 10 м)  -                 821 кв.м.  
 
с. Калековец 
ПИ 502.561     НТП Ниско застрояване (до 10 м)      -     852 кв.м.  
½ от пи 503.413 НТП Ниско застрояване (до 10м)  –    621 кв.м. 
 
ІV. В раздел VІІІ. Свободни общински имоти  за отдаване под наем/аренда 
на имоти, общинска собственост. 
Частна общинска собственост: 
 
за с. Граф Игнатиево се добавя: 
 
НОВ НОМЕР 
ПО КАД. 
КАРТА 

СТАР 
НОМЕР 
ПО КВС 

ПЛОЩ В 
КВ.М 

НАЧИН НА 
ТРАЙНО 
ПОЛЗВАНЕ 

АДРЕС/МЕС
ТНОСТ 

КАТЕГОРИ
Я  ПРИ 
НЕПОЛИВН
И 
УСЛОВИЯ 

1 2 3 4 5 6 
17806.15.14  015014 5409 Нива  МИНКОВИ 

КАВАЦИ 
V 

17806.15.15  015015 4185 Нива  МИНКОВИ 
КАВАЦИ 

V 

17806.15.28  015028 4998 Нива  МИНКОВИ 
КАВАЦИ 

V 



17806.15.29  015029 3999 Нива  МИНКОВИ 
КАВАЦИ 

V 

17806.15.904 000904 1943 Нива  ЧЕРВЕН 
БРЯГ 

V 

17806.18.26 018026 4002 Нива  ВЕЛИЙСКИ 
КЛАДЕНЕЦ 

V 

17806.18.27 018027 4998 Нива  ВЕЛИЙСКИ 
КЛАДЕНЕЦ 

V 

17806.18.52 018052 5257 Нива  ВЕЛИЙСКИ 
КЛАДЕНЕЦ 

V 

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

СТАР 
НОМЕР 
ПО КВС 

ПЛОЩ В 
КВ.М 

НАЧИН НА 
ТРАЙНО 
ПОЛЗВАНЕ 

АДРЕС/МЕС
ТНОСТ 

КАТЕГОРИ
Я  ПРИ 
НЕПОЛИВН
И 
УСЛОВИЯ 

1 2 3 4 5 6 
600 кв.м. в 
северозападната 
част на ПИ № 
47086.502.483 

  600 Ниско 
застрояване 
(до10 м) 

   

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

СТАР 
НОМЕР 
ПО КВС 

ПЛОЩ В 
КВ.М 

НАЧИН НА 
ТРАЙНО 
ПОЛЗВАНЕ 

АДРЕС/МЕС
ТНОСТ 

КАТЕГОРИ
Я  ПРИ 
НЕПОЛИВН
И 
УСЛОВИЯ 

1 2 3 4 5 6 
69874.23.5 023005 536 Нива Язлата V 
69874.30.34 030034 656 Нива Капсидата V 
69874.35.1 035001 2404 Нива Капсидата V 
69874.69.10 069010 4998 Нива Граждански 

път 
V 

69874.69.23 069023 4001 Нива Граждански 
път 

V 

69874.70.15 070015 3997 Нива Граждански 
път 

V 

69874.79.19 079019 3000 Нива Змей могили V 
69874.119.9 119009 1021 Нива Умата V 

 
за с. Строево отпада: 
 
НОВ НОМЕР 
ПО КАД. 
КАРТА 

СТАР 
НОМЕР 
ПО КВС 

ПЛОЩ В 
КВ.М 

НАЧИН НА 
ТРАЙНО 
ПОЛЗВАНЕ 

АДРЕС/МЕС
ТНОСТ 

КАТЕГОРИ
Я  ПРИ 
НЕПОЛИВН
И 



УСЛОВИЯ 
1 2 3 4 5 6 
69874.112.13    3096.35 Нива ЧИШКОВ 

ГЬОЛ 
V 

69874.132.1   693.09 Нива КАПИНИЦА V 
69874.132.2   700.47 Нива КАПИНИЦА V 
69874.132.3   695.79 Нива КАПИНИЦА V 
69874.132.7   522.79 Нива КАПИНИЦА V 
69874.136.1   892.06 Нива КАПИНИЦА V 

 
 
V. Създава се нов раздел: „ХVІ. Прехвърляне безвъзмездно на имоти - 
публична общинска собственост в собственост на държавата“ 
  

1. На МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, 
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА за 
изграждане на обект „Рехабилитация на участък Пловдив-Бургас, 
Фаза 2“, позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на 
надлези/подлези за железопътния участък Пловдив- Бургас“  

 
с.Маноле: 
1.Поземлен имот № 47086.502.1150   с площ  4110 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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, предишен идентификатор: 47086.502.253, 
кв.69  
2.Поземлен имот № 47086.502.1152  с площ  60 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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, предишен идентификатор: 47086.502.253, 
кв.69  
3.Поземлен имот № 47086.502.1157  с площ  1656 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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, предишен идентификатор: 47086.502.396  
4.Поземлен имот № 47086.502.1154  с площ  627 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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, предишен идентификатор: 47086.502.254  
5.Поземлен имот № 47086.502.1156  с площ  765 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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, предишен идентификатор: 47086.502.396  
6.Поземлен имот № 47086.502.1141 с площ  2476 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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, предишен идентификатор: 47086.502.1,  
7.Поземлен имот № 47086.34.226 с площ  96 кв.м., трайно предназначение 
на територията: "Територия на транспорта", НТП "За местен път", 
местност "Дерова кория" 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, предишен идентификатор: 47086.34.116   
8.Поземлен имот № 47086.34.228 с площ  188 кв.м., трайно предназначение 
на територията: "Територия на транспорта", НТП "За местен път", 
местност "Дерова кория" 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, предишен идентификатор: 47086.34.116  
9.Поземлен имот № 47086.34.229 с площ  49 кв.м., трайно предназначение 
на територията: "Територия на транспорта", НТП "За местен път", 
местност "Дерова кория" 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, предишен идентификатор: 47086.34.116  
10.Поземлен имот № 47086.26.147 с площ  4217 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път",  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, предишен идентификатор: 47086.26.101  
11.Поземлен имот № 47086.26.150 с площ  456 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път",  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, предишен идентификатор: 47086.26.101  
12.Поземлен имот № 47086.27.102 с площ  136 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път", местност "Исака" 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, предишен 
идентификатор: 47086.27.58  
13.Поземлен имот № 47086.27.112 с площ  95 кв.м., трайно предназначение 
на територията: "Територия на транспорта", НТП "За местен път", 
местност "Исака" 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, предишен идентификатор: 47086.27.59  
14.Поземлен имот № 47086.35.114 с площ  173 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 



местен път", местност "Гепчели кория" 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, предишен 
идентификатор: 47086.35.65 
15.Поземлен имот № 47086.35.117 с площ  53 кв.м., трайно предназначение 
на територията: "Територия на транспорта", НТП "За местен път", 
местност "Гепчели кория" 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, предишен идентификатор: 47086.35.100  
16.Поземлен имот № 47086.35.118  с площ  11 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път", местност "Гепчели кория" 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, предишен 
идентификатор: 47086.35.100 
17.Поземлен имот № 47086.35.120 с площ  1651 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път",  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, предишен идентификатор: 47086.35.101 
18.Поземлен имот № 47086.35.121  с площ  2198 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път",  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, предишен идентификатор: 47086.35.101  
19.Поземлен имот № 47086.35.125 с площ  98 кв.м., трайно предназначение 
на територията: "Територия на транспорта", НТП "За местен път",  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, предишен идентификатор: 47086.35.101 
20.Поземлен имот № 47086.42.129 с площ  59 кв.м., трайно предназначение 
на територията: "Територия на транспорта", НТП "За местен път",  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, предишен идентификатор: 47086.42.121  
21.Поземлен имот № 47086.42.127 с площ  166 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път", местност "Азмак тарла"  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, предишен 
идентификатор: 47086.42.39 
 

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  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 113 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Прехвърляне безвъзмездно на имоти публична 
общинска собственост в собственост на държавата на Министерството на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията за изграждане и 
въвеждане в експлоатация от страна на надарения на обект „Рехабилитация 
на участък Пловдив-Бургас, Фаза 2“, позиция 2 „Премахване на прелезите 
и изграждане на надлези/подлези за железопътния участък Пловдив- 
Бургас“ 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  чл. 7, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 34а, ал. 5 и §1 от ДР от Закона за държавната 
собственост и писмо вх. № 04-12-2 от 03.09.2020 г., постъпило в 
деловодството на Община „Марица“ от Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията 

 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив приема решение за 
безвъзмездно прехвърляне на общински поземлени имоти – публична 
общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Маноле, област Пловдив, чрез дарение в полза на Министерството на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията, със седалище: 
гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 9, Булстат 000695388, представлявано 
от Росен Желязков – Министър на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията / съгласно Решение на НС от 20.09.2018 г. за 
персонални промени в Министерския съвет на Република България, обн. в 
ДВ бр. 78 от 21.09.2018 г./, попадащи в обхвата на обект: „Рехабилитация 
на участък Пловдив-Бургас, Фаза 2“, позиция 2 „Премахване на прелезите 
и изграждане на надлези/подлези за железопътния участък Пловдив- 
Бургас“ на следните общински поземлени имоти, както следва: 

с.Маноле: 
 
1.Поземлен имот № 47086.502.1150  (четири седем нула осем шест точка 
петстотин и две точка хиляда сто и петдесет) с площ  4110 кв.м. (четири 



хиляди сто и десет), трайно предназначение на територията: "Територия на 
транспорта", НТП "За местен път" 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, предишен 
идентификатор: 47086.502.253, кв.69, при граници и съседи: ПИ № 
47086.502.1152; ПИ № 47086.502.1156; ПИ № 47086.502.1154; ПИ № 
47086.502.1157; ПИ № 47086.502.1153; ПИ № 47086.502.1147; ПИ № 
47086.502.1151; ПИ № 47086.502.1148; ПИ № 47086.502.1149, актуван с 
Акт за ПОС № 3829/23.03.2021 г.;     
2.Поземлен имот № 47086.502.1152 (четири седем нула осем шест точка 
петстотин и две точка хиляда сто петдесет и две) с площ  60 кв.м. 
(шестдесет), трайно предназначение на територията: "Територия на 
транспорта", НТП "За местен път" 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, предишен 
идентификатор: 47086.502.253, кв.69, при граници и съседи: ПИ № 
47086.502.1156; ПИ № 47086.502.1157; ПИ № 47086.502.1150; ПИ № 
47086.502.1149; ПИ № 47086.502.1155, актуван с Акт за ПОС № 
3830/23.03.2021 г.;     
3.Поземлен имот № 47086.502.1157 (четири седем нула осем шест точка 
петстотин и две точка хиляда сто петдесет и седем) с площ  1656 кв.м. 
(хиляди шестстотин петдесет и шест), трайно предназначение на 
територията: "Територия на транспорта", НТП "За местен път" 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, предишен идентификатор: 47086.502.396, при граници и съседи: 
ПИ № 47086.22.365; ПИ № 47086.22.95; ПИ № 47086.22.369; ПИ № 
47086.22..9; ПИ № 47086.22.368; ПИ № 47086.22.370; ПИ № 
47086.502.1158; ПИ № 47086.502.463; ПИ № 47086.502.255; ПИ № 
47086.502.1150; ПИ № 47086.502.1154; ПИ № 47086.502.1152; ПИ № 
47086.502.1156; ПИ № 47086.22.359; ПИ № 47086.22.358; ПИ № 
47086.22.362,  актуван с Акт за ПОС № 3831/24.03.2021 г.;   
4.Поземлен имот № 47086.502.1154 (четири седем нула осем шест точка 
петстотин и две точка хиляда сто петдесет и четири) с площ  627 кв.м. 
(шестстотин двадесет и седем), трайно предназначение на територията: 
"Територия на транспорта", НТП "За местен път" 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, предишен 
идентификатор: 47086.502.254, кв.69, при граници и съседи: ПИ № 
47086.502.1157; ПИ № 47086.502.255; ПИ № 47086.502.1153; ПИ № 
47086.502.1151; ПИ № 47086.502.1150, актуван с Акт за ПОС № 
3832/24.03.2021 г.;     
5.Поземлен имот № 47086.502.1156 (четири седем нула осем шест точка 
петстотин и две точка хиляда сто петдесет и шест) с площ  765 кв.м. 
(седемстотин шестдесет и пет), трайно предназначение на територията: 



"Територия на транспорта", НТП "За местен път" 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, предишен 
идентификатор: 47086.502.396, при граници и съседи: ПИ № 47086.22.354; 
ПИ № 47086.22.356; ПИ № 47086.22.358; ПИ № 47086.22.359; ПИ № 
47086.502.1157; ПИ № 47086.502.1150; ПИ № 47086.502.1149; ПИ № 
47086.502.1152; ПИ № 47086.502.1155; ПИ № 47086.22.353, актуван с Акт 
за ПОС № 3833/24.03.2021 г.;  
6.Поземлен имот № 47086.502.1141 (четири седем нула осем шест точка 
петстотин и две точка хиляда сто четиридесет и едно) с площ  2476 кв.м. 
(две хиляди четиристотин седемдесет и шест), трайно предназначение на 
територията: "Територия на транспорта", НТП "За местен път" 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, предишен идентификатор: 47086.502.1, номер по предходен план: 
502.1, УПИ І-парк, кв.52, при граници и съседи: ПИ № 47086.502.1143; ПИ 
№ 47086.502.1144; ПИ № 47086.502.1145; ПИ № 47086.502.1146; ПИ № 
47086.502.1142; И № 47086.502.1081; ПИ № 47086.502.1140, актуван с Акт 
за ПОС № 3834/24.03.2021 г.;  
7.Поземлен имот № 47086.34.226 (четири седем нула осем шест точка 
тридесет и четири точка двеста двадесет и шест) с площ  96 кв.м. 
(деветдесет и шест), трайно предназначение на територията: "Територия на 
транспорта", НТП "За местен път", местност "Дерова кория" 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, предишен идентификатор: 47086.34.116, при граници и съседи: ПИ 
№ 47086.34.227; ПИ № 47086.35.121; ПИ № 47086.34.223; ПИ № 
47086.34.222; ПИ № 47086.34.225; ПИ № 47086.36.126; ПИ № 
47086.35.125, актуван с Акт за ПОС № 3835/24.03.2021 г.;  
8.Поземлен имот № 47086.34.228 (четири седем нула осем шест точка 
тридесет и четири точка двеста двадесет и осем) с площ  188 кв.м. (сто 
осемдесет и осем), трайно предназначение на територията: "Територия на 
транспорта", НТП "За местен път", местност "Дерова кория" 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, предишен идентификатор: 47086.34.116, при граници и съседи: ПИ 
№ 47086.34.120; ПИ № 47086.35.229; ПИ № 47086.34.210; ПИ № 
47086.34.222; ПИ № 47086.34.209; ПИ № 47086.34.213; ПИ № 
47086.34.216; ПИ № 47086.35.121; ПИ № 47086.34.217; ПИ № 
47086.34.227, актуван с Акт за ПОС № 3836/24.03.2021 г.;  
9.Поземлен имот № 47086.34.229 (четири седем нула осем шест точка 
тридесет и четири точка двеста двадесет и девет) с площ  49 кв.м. 
(четиридесет и девет), трайно предназначение на територията: "Територия 
на транспорта", НТП "За местен път", местност "Дерова кория" 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, предишен идентификатор: 47086.34.116, при граници и съседи: ПИ 
№ 47086.34.230; ПИ № 47086.35.206; ПИ № 47086.34.205; ПИ № 
47086.34.209; ПИ № 47086.34.210; ПИ № 47086.34.228; ПИ № 
47086.35.120, актуван с Акт за ПОС № 3837/24.03.2021 г.;  
10.Поземлен имот № 47086.26.147 (четири седем нула осем шест точка 
двадесет и шест точка сто четиридесет и седем) с площ  4217 кв.м. (четири 
хиляди двеста и седемнадесет), трайно предназначение на територията: 
"Територия на транспорта", НТП "За местен път",  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, предишен 
идентификатор: 47086.26.101, при граници и съседи: ПИ № 47086.26.134; 
ПИ № 47086.26.139; ПИ № 47086.26.140; ПИ № 47086.26.137; ПИ № 
47086.26.135; ПИ № 47086.26.150; ПИ № 47086.27.102; ПИ № 
47086.27.104; ПИ № 47086.27.106; ПИ № 47086.27.109; ПИ № 
47086.27.108; ПИ № 47086.27.101; ПИ № 47086.27.107; ПИ № 
47086.27.113; ПИ № 47086.27.114; ПИ № 47086.27.112; ПИ № 
47086.27.110; ПИ № 47086.26.148; ПИ № 47086.26.146; ПИ № 47086.26.10;  
ПИ № 47086.26.145; ПИ № 47086.26.149, актуван с Акт за ПОС № 
3838/24.03.2021 г.;  
11.Поземлен имот № 47086.26.150 (четири седем нула осем шест точка 
двадесет и шест точка сто и петдесет) с площ  456 кв.м. (четиристотин 
петдесет и шест), трайно предназначение на територията: "Територия на 
транспорта", НТП "За местен път",  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, предишен 
идентификатор: 47086.26.101, при граници и съседи: ПИ № 47086.26.55; 
ПИ № 47086.27.102; ПИ № 47086.102.5; ПИ № 47086.26.101; ПИ № 
47086.26.147; ПИ № 47086.26.135; ПИ № 47086.26.134, актуван с Акт за 
ПОС № 3839/24.03.2021 г.;  
12.Поземлен имот № 47086.27.102 (четири седем нула осем шест точка 
двадесет и седем точка сто и две) с площ  136 кв.м. (сто тридесет и шест), 
трайно предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП 
"За местен път", местност "Исака" 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, предишен 
идентификатор: 47086.27.58, при граници и съседи: ПИ № 47086.26.10; ПИ 
№ 47086.27.101; ПИ № 47086.27.103; ПИ № 47086.27.104; ПИ № 
47086.26.147, актуван с Акт за ПОС № 3840/24.03.2021 г.;  
13.Поземлен имот № 47086.27.112 (четири седем нула осем шест точка 
двадесет и седем точка сто и дванадесет) с площ  95 кв.м. (деветдесет и 
пет), трайно предназначение на територията: "Територия на транспорта", 
НТП "За местен път", местност "Исака" 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, предишен 



идентификатор: 47086.27.59, при граници и съседи: ПИ № 47086.27.110; 
ПИ № 47086.26.147; ПИ № 47086.27.107; ПИ № 47086.27.111; ПИ № 
47086.26.113; ПИ № 47086.26.114, актуван с Акт за ПОС № 
3841/24.03.2021 г.;  
14.Поземлен имот № 47086.35.114 (четири седем нула осем шест точка 
тридесет и пет точка сто и четиринадесет) с площ  173 кв.м. (сто 
седемдесет и три), трайно предназначение на територията: "Територия на 
транспорта", НТП "За местен път", местност "Гепчели кория" 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, предишен идентификатор: 47086.35.65, при граници и съседи: ПИ 
№ 47086.35.117; ПИ № 47086.35.116; ПИ № 47086.35.113; ПИ № 
47086.35.111; ПИ № 47086.35.121; ПИ № 47086.35.112; ПИ № 
47086.35.115, актуван с Акт за ПОС № 3842/24.03.2021 г.;  
15.Поземлен имот № 47086.35.117 (четири седем нула осем шест точка 
тридесет и пет точка сто и седемнадесет) с площ  53 кв.м. (петдесет и три), 
трайно предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП 
"За местен път", местност "Гепчели кория" 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, предишен 
идентификатор: 47086.35.100, при граници и съседи: ПИ № 47086.35.116; 
ПИ № 47086.35.113; ПИ № 47086.35.114; ПИ № 47086.35.115, актуван с 
Акт за ПОС № 3843/24.03.2021 г.; 
16.Поземлен имот № 47086.35.118 (четири седем нула осем шест точка 
тридесет и пет точка сто и осемнадесет) с площ  11 кв.м. (единадесет), 
трайно предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП 
"За местен път", местност "Гепчели кория" 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, предишен 
идентификатор: 47086.35.100, при граници и съседи: ПИ № 47086.35.116; 
ПИ № 47086.35.121; ПИ № 47086.35.124, актуван с Акт за ПОС № 
3844/24.03.2021 г.; 
17.Поземлен имот № 47086.35.120 (четири седем нула осем шест точка 
тридесет и пет точка сто и двадесет) с площ  1651 кв.м. (хиляда шестстотин 
петдесет и един), трайно предназначение на територията: "Територия на 
транспорта", НТП "За местен път",  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, предишен 
идентификатор: 47086.35.101, при граници и съседи: ПИ № 47086.35.119; 
ПИ № 47086.34.230; ПИ № 47086.34.229; ПИ № 47086.34.228; ПИ № 
47086.35.121; ПИ № 47086.34.227, актуван с Акт за ПОС № 
3845/24.03.2021 г.; 
18.Поземлен имот № 47086.35.121 (четири седем нула осем шест точка 
тридесет и пет точка сто двадесет и едно) с площ  2198 кв.м. (две хиляди 
сто деветдесет и осем), трайно предназначение на територията: "Територия 



на транспорта", НТП "За местен път",  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, предишен 
идентификатор: 47086.35.101, при граници и съседи: ПИ № 47086.35.111;  
ПИ № 47086.35.116; ПИ № 47086.35.122; ПИ № 47086.35.109; ПИ № 
47086.35.105; ПИ № 47086.35.110; ПИ № 47086.35.108;  ПИ № 
47086.35.106; ПИ № 47086.35.119; ПИ № 47086.35.120; ПИ № 
47086.34.228; ПИ № 47086.102.5; ПИ № 47086.35.126;  ПИ № 47086.102.6; 
ПИ № 47086.34.226; ПИ № 47086.35.125; ПИ № 47086.34.227; ПИ № 
47086.35.124; ПИ № 47086.35.118;  ПИ № 47086.35.115; ПИ № 
47086.35.112; ПИ № 47086.35.114, актуван с Акт за ПОС № 
3846/24.03.2021 г.; 
19.Поземлен имот № 47086.35.125 (четири седем нула осем шест точка 
тридесет и пет точка сто двадесет и пет) с площ  98 кв.м. (деветдесет и 
осем), трайно предназначение на територията: "Територия на транспорта", 
НТП "За местен път",  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, предишен идентификатор: 47086.35.101, 
при граници и съседи: ПИ № 47086.34.227;  ПИ № 47086.35.121; ПИ № 
47086.34.226; ПИ № 47086.34.225; ПИ № 47086.35.126, актуван с Акт за 
ПОС № 3847/24.03.2021 г.; 
20.Поземлен имот № 47086.42.129 (четири седем нула осем шест точка 
четиридесет и две  точка сто двадесет и девет) с площ  59 кв.м. (петдесет и 
девет), трайно предназначение на територията: "Територия на транспорта", 
НТП "За местен път",  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, предишен идентификатор: 47086.42.121, 
при граници и съседи: ПИ № 47086.45.125;  ПИ № 47086.42.127; ПИ № 
47086.41.136; ПИ № 47086.41.150; ПИ № 47086.41.148; ПИ № 
47086.42.128; ПИ № 47086.42.124, актуван с Акт за ПОС № 
3848/24.03.2021 г.; 
21.Поземлен имот № 47086.42.127 (четири седем нула осем шест точка 
четиридесет и две  точка сто двадесет и седем) с площ  166 кв.м. (сто 
шестдесет и шест), трайно предназначение на територията: "Територия на 
транспорта", НТП "За местен път", местност "Азмак тарла"  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, 
предишен идентификатор: 47086.42.39, при граници и съседи: ПИ № 
47086.45.126;  ПИ № 47086.42.40; ПИ № 47086.41.135; ПИ № 47086.41.136; 
ПИ № 47086.42.129; ПИ № 47086.42.125; ПИ № 47086.42.124, актуван с 
Акт за ПОС № 3849/24.03.2021 г.; 
           

ІІ. Упълномощава Кмета на Община „Марица“ – област Пловдив  да 
издаде заповед и сключи договор за дарение, съобразно действащото 
законодателство.  



 

МОТИВИ:  При отчитане на обстоятелството, че общинските имоти 
са необходими на Министерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията за изграждане и реконструкция на 
железопътни линии и обекти на железопътната инфраструктура и 
необходимостта от спешното реализиране на гореописаното строителство, 
имотите попадащи в обхвата на гореописания обект следва да бъдат 
дарени безвъзмездно в собственост на държавата. Отчитайки 
обществената полза от реализирането на обекта, намирам за оправдано и 
целесъобразно имотите - общинска собственост, попадащи в обхвата на 
обект: „Рехабилитация на участък Пловдив-Бургас, Фаза 2“, позиция 2 
„Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за 
железопътния участък Пловдив- Бургас“ да се дарят на държавата. Ето 
защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 114 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за придобиване чрез покупко-
продажба на сграда с предназначение жилищна сграда с идентификатор № 
62858.501.622.1, със ЗП 204 кв.м., построена въз основа на отстъпено право 
на строеж върху общински поземлен имот № 62858.501.622 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени на с.Рогош, 
одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-
София 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 и 
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.1 във връзка с ал.2, т.1 
от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица“ – област Пловдив 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 Община „Марица”- област Пловдив отказва да закупи сграда с 
предназначение жилищна сграда – еднофамилна, с идентификатор № № 
62858.501.622.1, със ЗП 204 кв.м., построена  в общински поземлен имот № 
62858.501.622 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени 
на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на 
Изп.директор на АГКК-София, съгласно отстъпено безвъзмездно право на 
строеж с договор от 05.04.1973 г. и решение № 59 от протокол № 
18/23.03.1973 г. на Мустафа Мустафов Ристямов върху парцел ХІХ от 
кв.78 по отменения регулационен план, предложена за сумата от 40 000 
лева . 
 

 
МОТИВИ:  Собственикът на жилищната сграда може да продаде 

сградата  на трето лице само след като представи пред нотариуса писмени 
доказателства, че е предложил на собственика на земята да я купи при 
същите условия и декларира писмено пред него, че собственикът на 



земята не е приел това предложение. Ето защо, общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

  

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 115 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 
имот  № 38950.48.1 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: 
 
    1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот 
№ 38950.48.1,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив в размер на 24205,00 (двадесет и четири хиляди двеста и 
пет) лева, по 5,00 лв/кв.м., определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя сумата от 24205,00 (двадесет и четири хиляди двеста и пет) лева, 
по 5,00 лв/кв.м., като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 
   2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.48.1 с площ 4841 кв.м., с трайно 
предназначение „Земеделска” и с НТП "Нива", местност „Русавов гьол“  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 № 38950.48.5; ПИ № 38950.48.11; ПИ № 
38950.48.490; ПИ № 38950.48.12; ПИ № 38950.49.487 и ПИ № 
38950.65.299, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
2250/23.05.2014 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив, за сумата 24205,00 (двадесет и четири хиляди двеста и пет) 
лева, по 5,00 лв/кв.м. 
  Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.48.1 е 545,60 (петстотин 
четиридесет и пет лева и 60 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 24205,00 (двадесет и четири хиляди двеста и пет) 



лева, по 5,00 лв/кв.м., в съответствие с т.1 и т.2. 
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.1 и т.2. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 116 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 
№ 47086.22.320 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и 
чл.35, ал.1 от ЗОС и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 от 
НПУРОИ 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот 
№ 47086.22.320,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-
21” АД, гр. Пловдив в размер на 22 001,00 лева, без ДДС (двадесет и две 
хиляди и един 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 22 001,00 лева, без ДДС 
(двадесет и две хиляди и един лева, без ДДС), по 7,00 лв/кв.м. без ДДС), 
като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз 
основа на горепосочената пазарна оценка. 
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 47086.22.320  с площ  3143 кв.м., 
(по скица – 3142 кв.м.) трайно предназначение "Урбанизирана територия", 
НТП НТП "За друг вид производствен, складов обект" 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, 
изменени със Заповед № КД-14-16-1656/09.10.2013 г. на Н-ка на СГКК-
Пловдив, номер по предходен план: УПИ ХVІІІ– произв. и скл. дейности 
от кв.94, местност „Гьопса герен“, при граници: ПИ № 47086.22.110; ПИ № 
47086.22.109; ПИ № 47086.502.347; ПИ № 47086.22.321, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 2124/25.11.2013 година, за 22 001,00 лева, 
без ДДС (двадесет и две хиляди и един лева, без ДДС), по 7,00 лв/кв.м. без 
ДДС). 
Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.22.320 е 10034,80 (десет 
хиляди тридесет и четири лева и 80 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 22 001,00 лева, без ДДС (двадесет и две 
хиляди и един лева, без ДДС), по 7,00 лв/кв.м. без ДДС), в съответствие с 
т.1 
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.1 и т.2. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 
 

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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  17 
Против  3 
Въздържали се 7 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 117 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 17806.501.1441, частна общинска 
собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф 
Игнатиево, 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 ПИ № 
17806.501.1441, изготвена от лицензирани оценители на „Пловдивинвест - 
21” АД,  гр. Пловдив в  размер на 14240,00 (четиринадесет хиляди двеста 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 в размер на 14240,00 
(четиринадесет хиляди двеста 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” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 17806.501.1441, с площ 712 кв.м., трайно предназначение 
„Урбанизирана територия”, начин на трайно ползване „За друг вид 
застрояване“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф 
Игнатиево, Община „Марица”, област Пловдив, одобрени със Заповед № 
РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
съответстващ на УПИ VІІ от кв.1А по действащия рег.план, при граници и  
съседи: ПИ № 17806.501.1442, ПИ № 17806.501.1273, ПИ № 
17806.501.1440 и ПИ № 17806.501.1439, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 0303-04/15.11.2006 година за сумата 14240,00 
(четиринадесет хиляди двеста и четиридесет) лева, без ДДС, по 20,00 
лв/кв.м., без ДДС.  
Данъчната оценка на поземлен имот № 17806.501.1441 е 2930,00 (две 
хиляди деветстотин и тридесет) 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 14240,00 (четиринадесет хиляди двеста и 
четиридесет) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м., без ДДС, в съответствие с 
т.1 и т.2. 
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.1 и т.2. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 118 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 17806.501.1442, частна общинска 
собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф 
Игнатиево, 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 ПИ № 
17806.501.1442, изготвена от лицензирани оценители на „Пловдивинвест - 
21” АД,  гр. Пловдив в  размер на 15920,00 (петнадесет хиляди деветстотин 
и двадесет) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м., без ДДС, определена по реда 
на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата в размер на 15920,00 (петнадесет 
хиляди деветстотин и двадесет) 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” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 17806.501.1442, с площ 796 кв.м., трайно предназначение 
„Урбанизирана територия”, начин на трайно ползване „За друг вид 
застрояване“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф 
Игнатиево, Община „Марица”, област Пловдив, одобрени със Заповед № 
РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
съответстващ на УПИ VІІІ от кв.1А по действащия рег.план, при граници и  
съседи: ПИ № 17806.501.1292, ПИ № 17806.501.1273, ПИ № 
17806.501.1441 и ПИ № 17806.501.1439, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 0304-04/15.11.2006 година за сумата 15920,00 (петнадесет 
хиляди деветстотин и двадесет) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м., без ДДС.  
Данъчната оценка на поземлен имот № 17806.501.1442 е 3275,60 (три 
хиляди двеста седемдесет и пет лева и 60 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 15920,00 (петнадесет хиляди деветстотин и 



двадесет) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м., без ДДС, в съответствие с т.1 и 
т.2. 
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.1 и т.2. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 
 

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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 119 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 17806.501.1673, частна общинска 
собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф 
Игнатиево, 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 ПИ № 
17806.501.1673, изготвена от лицензирани оценители на „Пловдивинвест - 
21” АД,  гр. Пловдив в  размер на 10520,00 (десет хиляди петстотин и 
двадесет) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м., без ДДС, определена по реда на 
чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата в размер на 10520,00 (десет хиляди 
петстотин и двадесет) 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” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 17806.501.1673, с площ 526 кв.м., трайно предназначение 
„Урбанизирана територия”, начин на трайно ползване „Ниско застрояване 
(до 10м)“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф 
Игнатиево, Община „Марица”, област Пловдив, одобрени със Заповед № 
РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
съответстващ на УПИ VІІ-1673-жил.с-во от кв.93 по действащия рег.план, 
при граници и  съседи: ПИ № 17806.501.1675, ПИ № 17806.501.1674, ПИ 
№ 17806.501.1688, ПИ № 17806.501.1672 и ПИ № 17806.501.1671, актуван 
с акт за частна общинска собственост № 1860/04.04.2012 година за сумата 
10520,00 (десет хиляди петстотин и двадесет) лева, без ДДС, по 20,00 
лв/кв.м., без ДДС.  
Данъчната оценка на поземлен имот № 17806.501.1673 е 2164,50 (две 
хиляди сто шестдесет и четири лева и 50 ст.) лева. 
 3. Продажбата да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 



продажбата на имота е 10520,00 (десет хиляди петстотин и двадесет) лева, 
без ДДС, по 20,00 лв/кв.м., без ДДС, в съответствие с т.1 и т.2. 
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.1 и т.2. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 120 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 17806.501.1674, частна общинска 
собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф 
Игнатиево, 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 ПИ № 
17806.501.1674, изготвена от лицензирани оценители на „Пловдивинвест - 
21” АД,  гр. Пловдив в  размер на 10520,00 (десет хиляди петстотин и 
двадесет) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м., без ДДС, определена по реда на 
чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата в размер на 10520,00 (десет хиляди 
петстотин и двадесет) 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” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 17806.501.1674, с площ 526 кв.м., трайно предназначение 
„Урбанизирана територия”, начин на трайно ползване „Ниско застрояване 
(до 10м)“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф 
Игнатиево, Община „Марица”, област Пловдив, одобрени със Заповед № 
РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
съответстващ на УПИ VІІІ-1674-жил.с-во от кв.93 по действащия рег.план, 
при граници и  съседи: ПИ № 17806.501.1291, ПИ № 17806.501.1688, ПИ 
№ 17806.501.1673 и ПИ № 17806.501.1675, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 1861/04.04.2012 година за сумата 10520,00 (десет 
хиляди петстотин и двадесет) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м., без ДДС.  
Данъчната оценка на поземлен имот № 17806.501.1674 е 2164,50 (две 
хиляди сто шестдесет и четири лева и 50 ст.) лева. 
 3. Продажбата да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 10520,00 (десет хиляди петстотин и двадесет) лева, 



без ДДС, по 20,00 лв/кв.м., без ДДС, в съответствие с т.1 и т.2. 
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.1 и т.2. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 
 

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

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 121 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 17806.501.1675, частна общинска 
собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф 
Игнатиево, 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 ПИ № 
17806.501.1675, изготвена от лицензирани оценители на „Пловдивинвест - 
21” АД,  гр. Пловдив в  размер на 11880,00 (единадесет хиляди осемстотин 
и осемдесет) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м., без ДДС, определена по реда 
на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата в размер на 11880,00 (единадесет 
хиляди осемстотин и осемдесет) 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” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 17806.501.1675, с площ 594 кв.м., трайно предназначение 
„Урбанизирана територия”, начин на трайно ползване „Ниско застрояване 
(до 10м)“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф 
Игнатиево, Община „Марица”, област Пловдив, одобрени със Заповед № 
РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
съответстващ на УПИ ІХ-1675-жил.с-во от кв.93 по действащия рег.план, 
при граници и  съседи: ПИ № 17806.501.1291, ПИ № 17806.501.1674, ПИ 
№ 17806.501.1673,  ПИ № 17806.501.1671 и ПИ № 17806.501.1676, актуван 
с акт за частна общинска собственост № 1862/04.04.2012 година за сумата 
11880,00 (единадесет хиляди осемстотин и осемдесет) лева, без ДДС, по 
20,00 лв/кв.м., без ДДС.  
Данъчната оценка на поземлен имот № 17806.501.1675 е 2444,40 (две 
хиляди сто шестдесет и четири лева и 50 ст.) лева. 
 3. Продажбата да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 



продажбата на имота е 11880,00 (единадесет хиляди осемстотин и 
осемдесет) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м., без ДДС, в съответствие с т.1 и 
т.2. 
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.1 и т.2. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 122  

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 17806.501.1676, частна общинска 
собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф 
Игнатиево, 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 ПИ № 
17806.501.1676, изготвена от лицензирани оценители на „Пловдивинвест - 
21” АД,  гр. Пловдив в  размер на 11000,00 (единадесет хиляди) лева, без 
ДДС, по 20,00 лв/кв.м., без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС 
и определя сумата в размер на 11000,00 (единадесет хиляди) 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” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 17806.501.1676, с площ 550 кв.м., трайно предназначение 
„Урбанизирана територия”, начин на трайно ползване „Ниско застрояване 
(до 10м)“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф 
Игнатиево, Община „Марица”, област Пловдив, одобрени със Заповед № 
РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
съответстващ на УПИ Х-1676-жил.с-во от кв.93 по действащия рег.план, 
при граници и  съседи: ПИ № 17806.501.1291, ПИ № 17806.501.1675, ПИ 
№ 17806.501.1671 и ПИ № 17806.501.1433, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 1863/04.04.2012 година за сумата 11000,00 
(единадесет хиляди) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м., без ДДС.  
Данъчната оценка на поземлен имот № 17806.501.1676 е 2263,30 (две 
хиляди двеста шестдесет и три 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 11000,00 (единадесет хиляди) лева, без ДДС, по 



20,00 лв/кв.м., без ДДС, в съответствие с т.1 и т.2. 
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.1 и т.2. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 
 

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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 123 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление  на 
самостоятелни обекти в сграда с идентификатор № 73242.501.528.1 на 
Народно читалище „Светлина-1929” - с. Труд 

ОСНОВАНИЕ:  чл. 21, ал. 1 т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, при условията на чл. 12, ал. 3 
от Закона за общинската собственост 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” предоставя безвъзмездно за управление с цел 
обезпечаване необходимостта от допълнителен сграден фонд, за 
осъществяване функциите на  „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА-
1929”- С. ТРУД, с ЕИК 000457230 със седалище и адрес на управление: 
с.Труд, община „Марица“, област Пловдив, ул. „Никола Петков“ № 34, на 
самостоятелни обекти в сграда с идентификатор № 73242.501.528.1 с 
предназначение “Сграда за култура и изкуство” по КК и КР на с. Труд 
Община “Марица” - област Пловдив, както следва : 
- Самостоятелен обект с идентификатор № 73242.501.528.1.1,  площ от  
36 кв.м,. с предназначение “За културна и обществена дейност”, брой ниво: 
1,  на при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с 
идентификатор № 73242.501.528.1.2, под обекта:няма, над обекта няма , 
находящ се на 2-ри етаж в сграда с идентификатор № 73242.501.528.1, 
разположена в поземлен имот с  идентификатор № 73242.501.528 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община 
“Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-76/20.11.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК – София, последно изменение със 
заповед 18-8261-03.10.2018г. на Началник на СГКК-Пловдив, актувани 
като частна общинска собственост с Акт за ЧОС № 19/11.12.2001г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията. 
- Самостоятелен обект с идентификатор № 73242.501.528.1.2,  площ от  
70 кв.м,. с предназначение “За културна и обществена дейност”, брой ниво: 
1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с 
идентификатор № 73242.501.528.1.1, под обекта:няма, над обекта няма , 
находящ се на 2-ри етаж в сграда с идентификатор № 73242.501.528.1, 



разположена в поземлен имот с  идентификатор № 73242.501.528 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община 
“Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-76/20.11.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК – София, последно изменение със 
заповед 18-8261-03.10.2018г. на Началник на СГКК-Пловдив, актувани 
като частна общинска собственост с Акт за ЧОС № 19/11.12.2001г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията. 
Съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за народните читалища, читалищата са     
юридически лица с нестопанска цел. 
II. Гореописаните обекти се предоставят  за безвъзмездно за управление  на 
„НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА-1929”- с. Труд, с  условие, че се 
ползват единствено за читалищни нужди. 
ІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 
предприеме необходимите действия за предоставяне безвъзмездно за 
управление  имотите. 
 

МОТИВИ:   С цел обезпечаване необходимостта от допълнителен 
сграден фонд, за осъществяване функциите на НЧ “Светлина 1929” -  с. 
Труд ,Община „Марица” 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  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 124 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за сключване на предварителен 
договор за уреждане на имуществените отношения по реда на чл.15, ал.3 и 
ал.5 от Закона за устройство на територията 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, чл. 
200, ал. 2 от ЗУТ, чл. 19 от ЗЗД, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 108, ал. 3 от 
НПУРОИ, предвид фактическите основания в молба с вх. № 94-01-1101 от 
21.12.2020 г., 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
I. Да се сключи предварителен договор по чл.15, ал. 3 от ЗУТ, а именно: 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР 
за уреждане на имуществените отношения по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от 

Закона за устройство на територията 
 

Днес, ___.___.2021 г., в гр.Пловдив, между: 
ОБЩИНА "МАРИЦА" - област Пловдив със седалище и адрес на 

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

и 
А. И. М., от друга страна, 

на основание чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, чл. 200, ал. 2 от ЗУТ, чл. 19 от ЗЗД, 
чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 108 от НПУРОИ, като се взеха предвид 
Решение № 371, взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. на Общински съвет 
„Марица“, Решение № 3, взето с протокол № 43 от 30.11.2020 г. на ЕСУТ 
при община „Марица”, с който е приет проект за изменение на ПУП-ПРЗ и 
в изпълнение на решение № __ взето с протокол № __ от __.__.2021 г. на 
Общински съвет „Марица”, с оглед уреждане на имуществените 
отношения, свързани с одобряването на проект за изменение на подробен 
устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на УПИ 
ХХІІ-153, УПИ І-153 и УПИ ХХІ-153 от кв.14 /съставляващи ПИ 



38950.502.153/ и част от уличното пространство между осови точки № 43 и 
№ 58 – съставляващо част от ПИ 38950.502.9024 /улица / по КК на с. 
Костиево, община „Марица“, област Пловдив с цел образуване на ново 
УПИ, се сключи настоящия предварителен договор. 
 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 
 

1. ОБЩИНА МАРИЦА, представлявана от кмета Димитър Иванов 
Иванов се задължава след влизане в сила на изменение на подробен 
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), допуснат 
във връзка с Решение № 371, взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. на 
Общински съвет „Марица“ да прехвърли на А. И. М., собствеността върху 
следния недвижими имот  – общинска собственост, а именно:  

1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 
38950.502.189 /три, осем, девет, пет, нула, точка, пет, нула, две, точка, 
едно, осем, девет/ с площ 37 кв.м., представляващ част от ПИ № 
38950.502.9024, включен в новообразувания УПИ І-502.190 /съгласно 
проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с решение № 3, взето с протокол 
№ 43 от 30.11.2020 г. на ЕСУТ при община „Марица”/,  

която част от поземлен имот се обединява с ПИ с идентификатор 
38950.502.153 (три, осем, девет, пет, нула, точка, пет, нула, две, точка, 
едно, пет, три), находящ се в с. Костиево, община „Марица“, област 
Пловдив, област Пловдив, ЕКАТЕ 38950, с площ от 2370 (две хиляди 
триста и седемдесет) квадратни метра по кадастралната карта и 
кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД РД-18-84 от 06.12.2007 
г. на изпълнителния директор на АГКК-София, трайно предназначение на 
територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „Ниско 
застрояване (до 10 m)“ при граници на поземления имот: 38950.502.165, 
38950.502.9027, 38950.502.9026, 38950.502.154, 38950.502.9024, 
собственост на Атанас Иванов Маринчешки 

на стойност 370 /триста и седемдесет/ лева без ДДС, определена от 
Общински съвет „Марица“ на база пазарна оценка от лицензиран 
оценител, която стойност А. И. М. следва да внесат в касата на общината 
или да преведе по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, BIC 
SOMBBGSF, код за вид плащане 44 56 00, при банка "Общинска банка" 
АД ФЦ Пловдив в срок от 1 месец след влизане в сила на Решение на 
Общински съвет „Марица“ за преобразуване вида на собствеността от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост на 
поземления имот предмет на настоящия договор.   

2. В случай че изменението на ПУП-ПРЗ, приет с Решение № 3, взето 
с протокол № 43 от 30.11.2020 г. на ЕСУТ при Община „Марица“, не влезе 
в сила шест месеца след сключване на настоящия договор, се извършва 
нова оценка, въз основа на която се сключва окончателния договор за 



уреждане на имуществените взаимоотношения между Община „Марица“ и 
Атанас Иванов Маринчешки.  

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

4. Преди сключване на окончателния договор А. И. М., се задължава 
да внесе за негова сметка дължимите разноските по сделката, включително 
всички данъци, такси и ДДС върху разходите.  

5. В случай, че дължимите суми по т.1 и т.4 от настоящия договор не 
бъдат внесени в уговорените срокове и не се представят документи за 
извършените плащания, настоящия договор се счита за прекратен и Атанас 
Иванов Маринчешки, не може да черпи от него права и да иска сключване 
на окончателен договор.   

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

 
 
ЗА ОБЩИНА „МАРИЦА”                      

 
...............................              ............................... 
ДИМИТЪР ИВАНОВ        А. И.  М.            
Кмет на община „Марица”     
 
 
................................                                               
АНДРИАНА ШОПОВА                                 
Началник отдел ФСД                                                  
 
 
 II. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и 
ДДС върху разходите са за сметка на купувача. 
  

III. Възлага на кмета на общината да сключи предварителен договор 
при условията на настоящото решение. 
 

4. След влизане в сила на заповедта на Кмета на Община „Марица“ 
за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ приет с Решение № 3, взето с 
протокол № 43 от 30.11.2020 г. на ЕСУТ при Община „Марица“, 
Общински съвет „Марица“ следва да обяви поземлен имот с проектен 



идентификатор № 38950.502.189 находящ се в с. Костиево, община 
„Марица“, област Пловдив - публична общинска собственост, засегнат от 
изменението на плана и предмет на договора по т.1 за частна общинска 
собственост.  

 
 

МОТИВИ:  С цел прецизиране габарита на обслужваща улица и 
превеждане в съответствие на същият с КК на с. Костиево, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 125 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 
трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 78080.51.338 – 
публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени 
със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост и чл. 78 а от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Пасище” в „Изоставена орна земя“ на общински поземлен 
имот, както следва:     
- Поземлен имот с идентификатор № 78080.51.338, с площ от 2.000 дка, с 
начин на трайно ползване „Пасище“, VІ категория на земята, адрес на 
поземления имот: местност „Долни ливади”, при граници и съседи: ПИ № 
78080.51.339; ПИ № 78080.51.27; ПИ № 78080.51.337; ПИ № 
78080.501.1157 - публична общинска собственост по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за общинска собственост 
№ 3807 от 17.02.2021 г.  
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на 
имота по т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 
от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 



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

МОТИВИ: Поземлен имот с идентификатор № 78080.51.338, с площ 
от 2.000 дка не представлява пасище, на терен е с дупки и неравности и не е 
подходящ за паша на селскостопански животни. Целесъобразно е с цел 
ефективното му и ефикасно използване по предназначение да се промени 
начина му на трайно ползване, както и собствеността на имота от публична 
в частна общинска 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  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 126 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 
трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 78080.51.339 – 
публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени 
със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост и чл. 78 а от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Пасище” в „Изоставена орна земя“ на общински поземлен 
имот, както следва:     
- Поземлен имот с идентификатор № 78080.51.339, с площ от 3.379 дка, с 
начин на трайно ползване „Пасище“, VІ категория на земята, адрес на 
поземления имот: местност „Долни ливади”, при граници и съседи: ПИ № 
78080.51.168; ПИ № 78080.51.27; ПИ № 78080.501.1157; ПИ № 
78080.51.338 - публична общинска собственост по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за общинска собственост 
№ 3808 от 17.02.2021 г.  
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на 
имота по т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 
от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 



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

МОТИВИ:  Поземлен имот с идентификатор № 78080.51.339, с площ 
от 3.379 дка не представлява пасище, на терен е с дупки и неравности и не е 
подходящ за паша на селскостопански животни. Целесъобразно е с цел 
ефективното му и ефикасно използване по предназначение да се промени 
начина му на трайно ползване, както и собствеността на имота от публична 
в частна общинска 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  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 127 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне 

на поземлен имот с идентификатор № 21169.8.25 – публична общинска 
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Динк, 
Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
16/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; чл. 3 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица”; във връзка с чл. 59, ал. 1, т.2 от Наредба   № РД-02-20-5 
от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Разрешава разделянето на поземлен имот с идентификатор № 21169.8.25, 
с площ от 139.744 дка, намиращ се в местността „Селската градина” с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и начин на трайно 
ползване „Пасище“, при граници и съседи:                                      ПИ № 
21169.8.12; ПИ № 21169.8.26; ПИ № 21169.8.11; ПИ № 21169.8.9; ПИ № 
21169.8.4;  ПИ № 21169.8.8; ПИ № 21169.8.2; ПИ № 21169.8.7; ПИ № 
21169.8.29; ПИ № 21169.8.6; ПИ № 21169.8.17; ПИ № 21169.8.18 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Динк, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-16/19.02.2008 
г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван като публична общинска 
собственост с Акт № 1357 от 27.12.2010 год. на четири нови поземлени 
имота с проектни номера, както следва:  
- Проектен ПИ № 21169.8.35, с проектна площ от 14.351 дка, с начин на 
трайно ползване „Пасище“, адрес на поземления имот местност „Селската 
градина”, с. Динк, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-16/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с 
проектни граници и съседи: ПИ № 21169.8.37; ПИ №   21169.8.12; ПИ № 
21169.8.11; ПИ № 21169.8.29 и ПИ № 21169.8.36; 
- Проектен ПИ № 21169.8.36, с проектна площ от 4.260 дка, с начин на 
трайно ползване „Пасище“, адрес на поземления имот местност „Селската 
градина”, с. Динк, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-16/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с 
проектни граници и съседи: ПИ № 21169.8.11; ПИ №   21169.8.38 ПИ № 
21169.8.9; ПИ № 21169.8.8;  ПИ № 21169.8.2;  ПИ № 21169.8.7;  ПИ № 



21169.8.6;  ПИ № 21169.8.18;  ПИ № 21169.8.17; ПИ № 21169.8.35 и ПИ № 
ПИ № 21169.8.7; 
- Проектен ПИ № 21169.8.38, с проектна площ от 1.806 дка, с начин на 
трайно ползване „Пасище“, адрес на поземления имот местност „Селската 
градина”, с. Динк, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-16/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с 
проектни граници и съседи: ПИ № 21169.8.36; ПИ №   21169.8.9; ПИ № 
21169.8.4 и ПИ № ПИ № 21169.8.11 
и 
- Проектен ПИ № 21169.8.37, с проектна площ от 119.328 дка, с начин на 
трайно ползване „Пасище“, адрес на поземления имот местност „Селската 
градина”, с. Динк, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-16/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с 
проектни граници и съседи: ПИ № 21169.8.36; ПИ №   21169.8.35; ПИ № 
21169.8.12;  ПИ № 21169.8.26 и ПИ № 21169.8.11. 
ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т.І. да започне процедура по отразяване на промяната по 
реда на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, 
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните 
регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017 г.). 
ІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила и 
изпълнението на решението по т. ІІ. да започне процедура по отразяване на 
промяната по реда на Закона за общинската собственост.  
 

МОТИВИ:  Предложението за разделяне на имота е поради това, че 
части от терена не са постоянно затревена площ, представляват залесена 
територия (тополи) и съществуващ полски път, поради което не 
изпълняват предназначението си като мера, установено след извършено 
Геодезическо заснемане от м. март 2021 година.  Ето защо Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 128 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез 

публичен явен търг, за срок от 10 /десет/ години на част от oбщински имот, 
представляващ терен за разполагане на преместваем обект - „ Вендинг 
автомат за кафе”. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 от 
Закона за общинската собственост, във вр. чл. 50 от НПУРОИ на Община 
„Марица” и чл. 5 и чл. 11 от НРУППОТДОДТ  на Община “Марица”, 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие да се отдаде 
под наем за срок от 10 /десет/ години  след провеждане на публичен явен 
търг за разполагане на преместваем обект  - „Вендинг автомат за кафе” – 1 
брой - в част от имот с идентификатор № 73122.501.423 – публична 
общинска собственост по КК и КР на с. Трилистник, пред УПИ ХI – 174 
/съответстващ на ПИ №73122.501.174 по КК и КР/, от кв. 11, по плана на с. 
Трилистник, Община „Марица“ – област Пловдив, както следва: 
 Терен  с площ от 0.5 кв. м., представляващ  част от имот - публична 
общинска собственост, за поставяне на стационарен преместваем обект – 
“Вендинг автомат за кафе”, съгласно схема за временно разполагане,  приета 
и одобрена  от Директора на д-я УТ на Община “Марица”, с Протокол № 39 
от  26.10.2020 г. на ЕСУТ, Община “Марица”, съгл. чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ, 
във връзка с чл. 56 от ЗУТ и НРУППОТДОДТ, както и от Общински съвет на 
Община “Марица” с Решение № 410, взето с Протокол № 11 от  29.10.2020 г.  
- в  част от ПИ № 73122.501.423, целият с площ от  7613 кв.м., с трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За 
второстепенна улица, с административен адрес на имота: с. Трилистник, п.к. 
4139, ул. “1-ва”, при граници и съседи: ПИ №№ 73122.501.143, 
73122.501.142, 73122.501.141, 73122.501.140, 73122.501.139, 73122.501.415, 
73122.501.172, 73122.501.440, 73122.501.173, 73122.501.174, 73122.501.175, 
73122.501.176, 73122.501.177, 73122.501178, 73122.501.179, 73122.501.180, 
73122.501.181, 73122.501.182, 73122.501.554, 73122.501.403, 73122.501.147, 
73122.501.146, 73122.501.145, 73122.501.144,  по КК и КР  на с. Трилистник, 
Община “Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД 18-
14/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София,  пред УПИ ХI 
– 174 съответстващ на ПИ № 73122.501.174 по КК и КР  от кв. 11, по плана 
на с. Трилистник, Община „Марица“ – област Пловдив. 
ІІ. Отдаването под наем на описаният в т. I имот да се извърши чрез 



провеждане на публичен явен търг, като началната тръжна месечна наемна 
цена е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ без ДДС за 1 брой “Вендинг 
автомат за кафе”,  определена съгласно раздел V “Други“ Б. т.1  „Автомати за 
напитки“ от „Тарифа за началния размер на наема за помещения и терени 
общинска собственост по категория на населените места в Община 
„Марица“, Област Пловдив“, представляваща Приложение № 1 към 
Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения 
и терени общинска собственост на Община „Марица“.  
 Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната 
месечната наемна цена при сключване на договора за наем. 
III. Депозит за участие - 30% от  началната тръжна месечна наемна цена.     
IV.  Условия за участие: 
- В търга могат да участват еднолични търговци и юридически лица 
регистрирани по ТЗ.  
- Не се допускат до участие в търга лица, които са обявени в несъстоятелност 
или са в производство по обявяване в несъстоятелност; намират се в 
ликвидация; имат парични задължения към Държавата; данъчни задължения 
към Община „Марица” и Общината по седалище и адрес на управление на 
юридическото лице / едноличния търговец, както и просрочени и/или 
изискуеми задължения за наем по сключени договори с Община „Марица“-
област Пловдив. 
V. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да предприеме 
необходимите действия за откриване и провеждане на процедура по отдаване 
под наем, за срок от 10 /десет/ години на описания в т.І. имот, чрез публичен 
явен търг при условията на т. І, ІІ, ІІІ, ІV от настоящото решение, при 
стриктно спазване правилата на Глава Шеста от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, да 
организира и проведе търга за отдаване под наем и сключи наемния договор, 
съобразно действащото законодателство. 
 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 

 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 129 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем за срок 
от 10  /десет/ години на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор № 
78080.501.436.1, разположена в ПИ № 78080.501.436 по ККиКР на с. 
Царацово, Община “Марица” - област Пловдив, публична общинска 
собственост, с цел осъществяване на здравни услуги / зъболекарски 
кабинет /. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 60, ал. 4 б от правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет “Марица”, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 8, ал. 1 и 
чл. 14,  ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 50 и чл. 164, ал. 1 от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица” (НПУРОИ). 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив дава съгласие да се 
отдадат  под наем за срок от 10 /десет/ години за извършване на здравни 
услуги - практика за първична помощ по дентална медицина – следните 
самостоятелни обекти, ведно с правото на достъп до общите и 
обслужващите помещения, както следва: 
 
  - Самостоятелен обект  с идентификатор № 78080.501.436.1.14 с площ от 
20.30 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 
78080.501.436.1.4,  № 78080.501.436.1.15,  под обекта: № 78080.501.436.1.1, 
над обекта: няма. Самостоятелния обект  се намира  на етаж 2 в сграда с 
идентификатор № 78080.501.436.1, разположена в поземлен имот с 
идентификатор № 78080.501.436, по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Царацово, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени 
със Заповед № 18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – 
София, изменена със Заповед КД-14-16-1079/30.08.2012г.   на Началник на 



СГКК – Пловдив, актувани като публична общинска собственост с Акт за 
ПОС № 07/02.03.2001г., надлежно вписан в Службата по вписванията 
и 
  - Самостоятелен обект с идентификатор №  78080.501.436.1.15 с 
площ от 11.10 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при 
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с 
идентификатори № 78080.501.436.1.14,  № 78080.501.436.1.4,  под обекта: 
№ 78080.501.436.1.1, над обекта: няма. Самостоятелния обект  се намира 
на етаж 2 в сграда с идентификатор № 78080.501.436.1, разположена в 
поземлен имот с идентификатор № 78080.501.436, по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с. Царацово, Община “Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № 18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – София, изменена със Заповед КД-14-16-
1079/30.08.2012г.   на Началник на СГКК – Пловдив, актувани като 
публична общинска собственост с Акт за ПОС № 07/02.03.2001г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията. 
Самостоятелните обекти са с обща площ за наемане 31.40 кв.м. и целта на 
отдаването под наем е използването му  за здравни услуги –  индивидуална 
практика за първична помощ по дентална  медицина.  
ІІ. Отдаването под наем на описания в т.І. самостоятелен обект да се 
извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс. 
. Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за 
определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени 
общинска собственост на Община “Марица”, началната конкурсна месечна 
наемна цена е 5.00 /пет лева/ лева на кв.м. без ДДС или 157,00 лв. /сто 
петдесет и седем  лева / без ДДС за 31.40 кв.м. 
ІІІ. Специфични условия  на конкурса:  
– В конкурса за посочения обект могат да участват кандидати, които са 
регистрирани като търговец съгласно Търговския закон и не са в 
процедура по ликвидация или по несъстоятелност, както и физически 
самоосигуряващи се лица на свободна професия. 
- Описания в т.І. самостоятелен обект се отдава под наем, при условие, че 
се ползва единствено за целта, за която се предоставя, а именно за 
стоматологичен кабинет, като собствеността му не може да бъде 
придобивана по давност или по друг начин, не може да се преотстъпва за 
ползване, да се ползва съвместно по договор с трети лица, да се отдава под 
наем или да се пренаема. Поддържането и текущите ремонти на отдадения 
под наем и описан в т.І. самостоятелен обект за дентални  услуги се 
извършва от лицето, на което е предоставено, с грижата на добрия 
стопанин. Ако самостоятелният обект по т. І не се използва за това, за 
което е отдадено под наем, наемните отношения да бъдат прекратени; 
- Кандидатите за участие да притежават образователно-квалификационна 
степен ”магистър” по дентална медицина. Да не са с отнети права, да 
упражняват медицинска професия в Република България. Да нямат 
финансови задължения към държавата и към Община „Марица” към датата 



на конкурса; 
 - Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да 
сключат такъв в 30-дневен срок след подписване на договор за наем; 
- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на 
самостоятелния обект. 
- Кабинетът да работи целогодишно. 
 - Документи за допускане до участие в конкурса:  
 1. Заявление за участие по образец. 
 2. Справка за регистрация или единен идентификационен код 
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (Набавя се по служебен 
път от администрацията на Община „Марица“ и не се входира от 
кандидата). 
 3. Документ за самоличност на участника за справка /представя се в 
момента на конкурса/. 
 4. Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса на вписани 
обстоятелства – несъстоятелност и ликвидация (Набавя се по служебен път 
от администрацията на Община „Марица“ и не се входира от кандидата). 
 5. Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурс, ведно с 
упълномощаване за сключване на договор (ако е необходимо), когато 
участникът се представлява от лице, различно от лицата, имащи право на 
представителство, съгласно документите му за регистрация. 
 6. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, 
съдържащо воля за наемане на имота, когато участникът е юридическо 
лице. 
 7. Удостоверение от банка с посочена банкова сметка  за 
възстановяване на внесените депозити за участие на нерегистрираните в 
конкурса кандидати и на неспечелилите конкурса участници /оригинал/. 
 8. Удостоверение от Национална агенция по приходите за наличието 
или липсата на задължения към държавата (Набавя се по служебен път от 
администрацията на Община „Марица“ и не се входира от кандидата). 
 9. Удостоверения за наличието или липсата на задължения към: 
- общината по седалище и адрес на управление на юридическото 
лице/едноличния търговец; 
- и към Община „Марица” (Набавят се по служебен път от 
администрацията на Община „Марица“ и не се входират от кандидата). 
 10. Документ в оригинал /квитанция/ за внесен депозит за участие. 
 11. Заверено копие от документ за закупена конкурсна 
документация. 
 12. Декларация по образец за запознат/а и съгласие: 
 - с условията на конкурсната документация за провеждане и участие 
в конкурса; 
 - с клаузите на приложения в конкурсната документация проект на 
договор за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост. 
 13. Декларация по образец за извършен оглед на имота, заверена и 
подписана от кметството на населеното място. Липсата на заверка на 



декларацията е основание за недопускане на участника до конкурса. 
14. Заверено копие от диплома за завършено висше медицинско 
образование със степен “Магистър по дентална медицина“ на 
управителя/участника. 
15. Заверено копие от Удостоверение от Български зъболекарски съюз, че 
управителят/участникът не е с отнети права да упражнява медицинска 
професия в Република България. 
16. Заверено копие от трудова книжка и/или заверено копие от 
осигурителна книжка и/или удостоверение образец УП-3, удостоверяващи 
трудов стаж на управителя/ участника, съгласно критерий /К1/ посочен в 
правилата за провеждане на  публичен конкурс. 
18. Ценово предложение за месечна наемна цена, съгласно критерий /К2/, 
посочен в т. ІV от настоящето решение. Поставя се в отделен малък 
непрозрачен плик. 
 
ІV. Критерии  за оценяване на кандидатите: 
 
К1 – Професионален опит на участника:  
-   До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки; 
-   От 5 до 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 
точки; 
-   От 10 до 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 
точки; 
-   Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;. 
К2 – Предложена месечна наемна цена: 
-   Най-висока предложена месечна наемна цена – 20 точки; 
-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена до 10%  – 15 
точки; 
-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 10% и 
до 20% вкл. – 10 точки; 
-  По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 20%  - 5 
точки; 
К3 – Договор с НЗОК:  
-   Със сключен договор с НЗОК – 10 точки; 
-   Без сключен договор с НЗОК – 0 точки; 
Комплексна оценка: 
К = К1+ К2 +К3  
   При равен брой точки, превес ще имат точките от 
критериите, които най – пълно задоволяват нуждите на населението, а 
именно: К1 и К2, като кандидатите се класират съобразно разпоредбите на 
чл. 177 от НПУРОИ. 
 V. Гаранция за участие - 30% от  началната конкурсна месечна  
наемна цена.       
   VІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 
предприеме необходимите действия за откриване и провеждане на 



процедура за отдаване под наем на описания в т.І.  самостоятелни обекти - 
част от нежилищна сграда, чрез публично оповестен конкурс при 
условията на т. І, ІІ, ІІІ, ІV и V от настоящото решение, при стриктно 
спазване правилата на Глава Шеста от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, 
да организира и проведе конкурса за отдаване под наем и сключи наемния 
договор, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 130 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от „КОДАГ“ ЕООД за изменение на Общ 
устройствен план, касаещо промяна на част от структурна единица 415-
Псп като разширение на структурна единица 419-Жм, в обхвата на 
поземлен имот с идентификатор 11845.26.116 и 11845.26.117-частни имоти 
и част от поземлен имот с идентификатор 11845.27.50-общински полски 
път, м. „Вельовица“ по кадастралната карта на с.Войводиново, във връзка с 
промяна на отреждането от „производствена и складова дейност-складове 
за съхранение на селскостопанска продукция“ в „за жилищно 
строителство“. 

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 
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община 
„Марица”, касаещо промяна на част от структурна единица 415-Псп като 
разширение на структурна единица 419-Жм, в обхвата на поземлен имот с 
идентификатор 11845.26.116 и 11845.26.117-частни имоти и част от 
поземлен имот с идентификатор 11845.27.50-общински полски път, м. 
„Вельовица“ по кадастралната карта на с.Войводиново, във връзка с 
промяна на отреждането от „производствена и складова дейност-складове 
за съхранение на селскостопанска продукция“ в „за жилищно 
строителство“, съгласно приложеното предложение. 
Възлага на възложителя „КОДАГ“ ЕООД, да извърши последващи 
действия по изменение на ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП 
Правила и нормативи за прилагане на същия. 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 



„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП.  
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 
Одобрява приложеното техническо задание изготвено на основание чл. 125 
от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 

МОТИВИ: Във връзка с промяна на отреждането от 
„производствена и складова дейност-складове за съхранение на 
селскостопанска продукция“ в „за жилищно строителство“, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 131 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
ОТНОСНО: Заявление от С А. М. за издаване на разрешение за 

изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в 
обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 11845.62.5 в м. 
”ВЛАДИМИРОВ ЧИФЛИК” по кадастралната карта на с.Войводиново, 
Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
отреждане на урегулирани поземлени имоти за „Жилищно строителство и 
ООД“. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2от ЗМСМА, в съответствие с 
чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16а, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за 
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи 
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот 
с идентификатор № 11845.62.5 в м. ”Владимиров чифлик” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска 
област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулирани 
поземлени имоти за  
„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ 
ДЕЙНОСТИ“ 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост)                                                           
Поземлeн имот с идентификатор № 11845.62.5 в м. ”Владимиров чифлик” 
по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска 
област попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 410-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. 
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. 
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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 132 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от С. З.  Д. за одобрение на проект за 
изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо 
разширение на структурна единица 185-Жм ( жилищна  устройствена 
структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност 
„Долни ливади“, 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 78080.52.1 по кадастралната карта на с.Царацово, местност 
„Долни ливади“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ 
земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани поземлени 
имоти за „Жилищно строителство“. 

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 структурна единица 
185-Жм ( жилищна  устройствена структурна единица/зона), включващо 
поземлен имот с идентификатор  78080.52.1-частен имот и част от 
поземлен имот с идентификатор 78080.52.171-полски път, по 
кадастралната карта на с.Царацово, местност „Долни ливади“, Община 
„Марица“, област Пловдив, съгласно приложения проект. 
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  
78080.52.1 по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Долни 
ливади“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска 
земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията 
на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани поземлени имоти за  
 
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО 
  
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 
Поземлен имот с идентификатор 78080.52.1 по кадастралната карта на 
с.Царацово, местност “Долни ливади“, Община „Марица“, област Пловдив, 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 185-Жм (жилищна устроиствена структурна единица/зона). 
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. 
На възложителя С. З. Д. се 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.  
Общината да проведе процедурата по промяна на предназначението на 
имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на проекти на 
техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
Решението се обнародва в Държавен вестник.  
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.  
 

МОТИВИ:  Във връзка с 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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 133 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от В. И. Л. за одобрение на проект за 
изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо 
разширение на структурна единица 184-Жм ( жилищна  устройствена 
структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност 
„Керемедчийката“, 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 78080.47.12 по кадастралната карта на с.Царацово, 
местност „Керемедчийката“, Община „Марица“, област Пловдив, 
представляващ земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и 
отреждане на урегулиран поземлен имот за „Жилищно строителство“. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 
във вр. с чл.136, ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ 
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна 
част от настоящата докладна, касаещо разширение структурна единица 
184-Жм ( жилищна  устройствена структурна единица/зона), включващо 
поземлени имоти с идентификатори  78080.47.12-частен имот и части от 
поземлени имоти с идентификатори 78080.143.147, 78080.142.144 и 
78080.142.145-полски пътища, по кадастралната карта на с.Царацово, 
местност „Керемедчийката“, Община „Марица“, област Пловдив, съгласно 
приложения проект. 
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  
78080.47.12 по кадастралната карта на с.Царацово, местност 
“Керемедчийката“, 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 план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 
Поземлен имот с идентификатор 78080.47.12 по кадастралната карта на 
с.Царацово, местност “Керемедчийката“, Община „Марица“, област 
Пловдив, попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 184-Жм (жилищна устроиствена структурна 
единица/зона). 
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. 
На възложителя Величко Иванов Любенов се 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.  
Общината да проведе процедурата по промяна на предназначението на 
имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на проекти на 
техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
Решението се обнародва в Държавен вестник.  
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.  
 

МОТИВИ:  Във връзка с 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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 134 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от „АНКИТА“ ООД за издаване на 
разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
78080.81.15 в м. ”РАДИНОВСКИ ГЕРЕН” по кадастралната карта на 
с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по 
ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлени имоти за „Обществено 
обслужващи, производствени и складови дейности“. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2от ЗМСМА, в съответствие с 
чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16а, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за 
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи 
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот 
с идентификатор № 78080.81.15 в м. ”РАДИНОВСКИ ГЕРЕН” по 
кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област 
за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени 
имоти за „Обществено обслужващи, производствени и складови 
дейности“. 
 
 
„Обществено обслужващи, производствени и складови дейности“ 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
поземлен имот с идентификатор № 78080.81.15 в м. ”РАДИНОВСКИ 
ГЕРЕН” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, 
Пловдивска област попада по Общ устройствен план на Община „Марица” 
в структурна единица 172-Смф с нетни устройствени показатели Пз <  



50%, Кинт – 1.0,  Поз > 40% и височина  на застрояване до 10 м. 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 
обект.  
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ 
и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 
при спазване на следните изисквания. 
 
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 
такива. 
 
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
 
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 
План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 



 

 

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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 135 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление № 94-01-216/1//17.03.2020г. от П. Д. П.за 
разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване 
(ПРЗ) в обхвата на  поземлeн имот с идентификатор № 61412.11.21 в 
м.”Край село” по кадастралната карта на с.Радиново, Община „Марица”, 
Пловдивска област, за процедура по промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ , за 
изграждането на обект : „Жилищно строителство и обществено 
обслужваща дейност“. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2от ЗМСМА, в съответствие с 
чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 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 61412.11.21 в м.”Край село” по кадастралната карта на 
с.Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област, за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по 
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ , за изграждането на обект :  
 
„Жилищно строителство и обществено обслужваща дейност“ 
  
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор 61412.11.21 в м.”Край село” по 
кадастралната карта на с.Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 137-Смф с нетни устройствени показатели Пз < 50%, Кинт – 1.0,  
Поз > 40% 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:  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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 136 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление № 94-02-32/11.03.2021г. от „ИЗМИР 
ЛОГИСТИК“ ЕООД за разрешение изработване проект на ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлeн имот с 
идентификатор № 35300.10.65 в м.”ГРЕЗЕН” по кадастралната карта на 
с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област, за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по 
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ , за изграждането на обект : „Обществено обслужваща и 
складова дейност“. 

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              № 35300.10.65 в м.”ГРЕЗЕН” по кадастралната 
карта на с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област, за процедура 
по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 
по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ , за изграждането на обект :  
 
„Обществено обслужваща и складова  дейност“ 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор № 35300.10.65 в м.”ГРЕЗЕН” по 
кадастралната карта на с.Калековец , Община „Марица”, Пловдивска 
област попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 651- Пп с нетни устройствени показатели Пз < 80%, 
Кинт – 2,5,  Поз > 20%    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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 137 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от К. Т. Б. за изменение  на Общ 
устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна 
единица 649-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона), 
като собственик на поземлен имот 35300.16.105 по кадастралната карта на 
с.Калековец, местност “Свети Атанас“, 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 649-Смф (смесена 
многофункционална структурна единица/зона), включващо поземлен имот 
с идентификатор 35300.16.105-частен имот и част от поземлен имот с 
идентификатори 35300.16.64, общински полски път по кадастралната карта 
на с.Калековец, местност “Свети Атанас“, Община „Марица“, област 
Пловдив., съгласно приложеното предложение. 
Възлага на възложителя Костадин Тодоров Бистрашки, да извърши 
последващи действия по изменение на ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените 
към ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия. 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП.  
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 



реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 
Одобрява приложеното техническо задание изготвено на основание чл. 125 
от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 

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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 138 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от С. С. Ц. и В. Р. Ц. за изменение  на 
Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на 
структурна единица 518-Смф (смесена многофункционална структурна 
единица/зона) като собственик на поземлен имот с идентификатор 
62858.18.82  в м.“АВРАМИЦА“ по кадастралната карта на с.Рогош, 
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. 
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: 
 
Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община 
„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 518-Смф (смесена 
многофункционална структурна единица/зона), включващо поземлен имот 
с идентификатор №  № 62858.18.82  - частен имот  в м.” АВРАМИЦА“ по 
кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област,  
съгласно приложеното предложение. 
Възлага на възложителите Снежана Стефанова Цветанова и Владимир 
Рангелов Цветанов да извърши последващи действия по изменение на 
ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи за 
прилагане на същия. 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП.  
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 



реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 
Одобрява приложеното техническо задание изготвено на основание чл. 125 
от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 
 

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

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 139 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 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 в обхвата на ПИ с идентификатор 78080.501.934 – зеленина и 
ПИ с идентификатор 78080.501.815 / съставляващ УПИ III - църква кв. 47  
по действащия кадастрално регулационен план на с.Царацово /  по КК на 
село Царацово. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11и ал. 2  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 в обхвата на ПИ с 
идентификатор 78080.501.934 – зеленина и ПИ с идентификатор 
78080.501.815 / съставляващ УПИ III - църква кв. 47  по действащия 
кадастрално регулационен план на с.Царацово /  по КК на село Царацово, с 
цел образуването на нови урегулирани имоти. 
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 образуването на нови урегулирани имоти,  
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 140 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен 

план в обхвата на ПИ с идентификатори №78080.85.296 и 78080.85.297,  в 
землището на с. Царацово, местност „Две Могили“, община „Марица“,  за 
осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 78080.84.14   

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА, в съответствие с 
чл.124а, ал.1 от ЗУТ 
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1.Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването в обхвата 
на ПИ с идентификатори №78080.85.296 и 78080.85.297,  в землището на с. 
Царацово, местност „Две Могили“, община „Марица“,  за осигуряване на 
транспортен достъп до имот с идентификатор 78080.84.14  , съгласно 
чл.108, ал.5, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ. 
2.Одобрява приложеното планово-техническо задание за изготвянето на 
ПУП – Парцеларен план. 
3. Възлага на Кмета на Община „Марица” да извърши необходимите 
действия, съгласно ЗУТ по изпълнение на настоящето решение. 
4.След приемането му от ОЕСУТ, изготвеният проект за ПУП да се внесе 
за разглеждане от Общински съвет 
5.Настоящето решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от Закона за 
устройство на територията 

МОТИВИ:  Във връзка с проектиране и изграждане на  пътна връзка 
и осигуряване на транспортен достъп до имоти с идентификатор № 
78080.84.14,  в землището на с. Царацово местност „Две Могили“. Ето 
защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 141 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 

 
ОТНОСНО: ДОПУСКАНЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА 

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН/ПУП/-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ 
/ПРЗ/ ЗА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ /УПИ/ ІІІ-831; VІІІ-832 И V-833 В КВ.82 
И ЧАСТ ОТ УЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ОСОВИ ТОЧКИ №205 И №207 
/ПИ№17806.501.1265/ ПО ПЛАНА НА С.ГРАФ ИГНАТИЕВО, ОБЩИНА МАРИЦА. 

ОСНОВАНИЕ: ЧЛ.21, АЛ.1, Т.11 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.134, 
АЛ.2, Т.6 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.15, АЛ.3 ОТ ЗУТ. 

 
СЛЕД ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „МАРИЦА РЕШИ: 

 
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „МАРИЦА“ ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ 
НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ ІІІ-831; VІІІ-832 И V-833 В КВ.82 И ЧАСТ ОТ УЛИЧНО 
ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ОСОВИ ТОЧКИ №205 И №207 /ПИ№17806.501.1265/ ПО 
ПЛАНА НА С.ГРАФ ИГНАТИЕВО И ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТТА НА 
МЕЖДУУЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО ОТ ПУБЛИЧНА В ЧАСТНА ОБЩИНСКА ПО 
ПЛАНА НА С.ГРАФ ИГНАТИЕВОД , ОБЩИНА МАРИЦА 
2. ВЪЗЛАГА НА КМЕТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА” ДА ИЗВЪРШИ ПОСЛЕДВАЩИ 
ДЕЙСТВИЯ СЪГЛАСНО ЗУТ. 
 

МОТИВИ: С ЦЕЛ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ГОРЕОПИСАНОТО УЛИЧНО 
ПРОСТРАНСТВО КЪМ ИМОТИТЕ НА СОБСТВЕНИКА. ЧАСТТА ОТ 
МЕЖДУУЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО КОЕТО Е ПРЕД  ИМОТА НА ЗАЯВИТЕЛЯ НЕ Е 
БЛАГОУСТРОЕНО И НЕ СЕ ПОЛЗВА КАТО ПАРКИНГ.НЕ УКАЗВА ВЛИЯНИЕ НА 
ДВИЖЕНИЕТО НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ. ЕТО 
ЗАЩО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „МАРИЦА“, НАМИРА РЕШЕНИЕТО ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО. 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 142 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: ДОПУСКАНЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТ  ЗА ПОДРОБЕН 
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН/ПУП/-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ/ПРЗ/ НА 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №62858.501.2336 С НАЧИН ЗА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ /НТП/-
ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ  ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.РОГОШ, 
ОБЩИНА“ МАРИЦА“. 

ОСНОВАНИЕ: ЧЛ.21, АЛ.1, Т.11 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.124А, 
АЛ.1 ОТ ЗУТ. 

 
  СЛЕД ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „МАРИЦА“ РЕШИ: 
  
 1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „МАРИЦА“ ДОПУСКА ИЗРАБОТВАНЕТО  ПРОЕКТ ЗА 
ПУП-ПРЗ НА ПИ№62858.501.2336 С НТП-ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ  ПО 
КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.РОГОШ, ОБЩИНА МАРИЦА. 
 2. С ОБРАЗУВАНЕТО НА НОВИТЕ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗА 
ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ СЕ ПРОМЕНЯ СОБСТВЕНОСТТА ОТ ПУБЛИЧНА В 
ЧАСТНА ОБЩИНСА СОБСТВЕНОСТ. 
 

МОТИВИ: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ 
НА ОБЩИНАТА ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НАРАСТНАЛИТЕ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО, СЛЕДВА ДА СЕ ПРОМЕНИ НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ 
„ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ И СОБСТВЕНОСТТА ДА СЕ ПРЕОБРАЗУВА  В 
ЧАСТНА ОБЩИНСКА. ИМОТЪТ ОТ ГОДИНИ НЕ СЕ ПОЛЗВА ПО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. В МОМЕНТА НЕГОВАТА ПЛОЩАДКА Е ПОЧИСТЕНА И 
ХИГИЕНИЗИРАНА.В НЕГО НЯМА ДЪЛГОТРАЙНИ ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА И 
ДЪРВЕТА С ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ. ЕТО ЗАЩО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
„МАРИЦА“ НАМИРА РЕШЕНИЕТО ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 143 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за временно 
разполагане на: „Стелажи за продажба на зеленчуци и маса за кантар и 
касов апарат“ в ПИ 35300.503.820, по КК на с. Калековец, пред УПИ XIX-
508, от кв.54, по плана на с. Калековец, Община „Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.5, ал.2 от 
Наредба за РУППОТДОД на територията на Община „Марица”, във връзка 
с чл.56 от ЗУТ 
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1.Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема за временно 
разполагане на: „Стелажи за продажба на зеленчуци и маса за кантар и 
касов апарат“ в ПИ 35300.503.820, по КК на с. Калековец, пред УПИ XIX-
508, от кв.54, по плана на с.Калековец, Община „Марица“. 
Общата площ за разполагане на обектите е 6,00 кв.м. 
 

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

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  24 
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 № 144 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за временно 
разполагане на: „Хладилни витрини и стелаж за зеленчуци“ в ПИ 
35300.502.996, по КК на с. Калековец, към действащ търговски обект: 
„Магазин за хранителни стоки, риба и рибни продукти“, намиращ се в 
УПИ V-460, от кв.50, по плана на с. Калековец, Община „Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.5, ал.2 от 
Наредба за РУППОТДОД на територията на Община „Марица”, във връзка 
с чл.56 от ЗУТ  

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1.Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема за временно 
разполагане на: „Хладилни витрини и стелаж за зеленчуци“ в ПИ 
35300.502.996, по КК на с. Калековец, към действащ търговски обект: 
„Магазин за хранителни стоки, риба и рибни продукти“, намиращ се в 
УПИ V-460, от кв.50, по плана на с.Калековец, Община „Марица“. 
Общата площ за разполагане на обектите е 6,56 кв.м.  
 

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

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 145 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за временно 
разполагане на: „Хладилни витрини, автомат за студени и топли напитки и 
маса за открито сервиране тип „щъркел“ в ПИ 61412.501.617, по КК на с. 
Радиново, пред действащ търговски обект: „Магазин за хранителни стоки“, 
намиращ се в УПИ IX-138, от кв.11, по плана на с. Радиново, Община 
„Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал. 2  от ЗМСМА и чл.5, ал.2 от 
Наредба за РУППОТДОД на територията на Община „Марица”, във връзка 
с чл.56 от ЗУТ  

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема за временно 
разполагане на: „Хладилни витрини, автомат за студени и  топли напитки и 
маса за открито сервиране тип „щъркел“ в ПИ 61412.501.617, по КК на с. 
Радиново, пред действащ търговски обект: „Магазин за хранителни стоки“, 
намиращ се в УПИ IX-138, от кв.11, по плана на с. Радиново, Община 
„Марица“, 
Общата площ за разполагане на обектите е 7,60 кв.м. 
 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 146 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Именуване на улица в с. Костиево. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал. 2  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация 
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица“ именува улица с идентификационен № 
38950.502.9028, заключена от осова точка 63 до осова точка 64, както 
следва: Улица „ 51-ва “, Новосъздадената улица попада в 009 избирателна 
секция. 
 

МОТИВИ:  На улицата съществуват парцелиза които е необходима 
адресна регистрация за водене на кореспонденция, взаимодействие с 
данъчни служби и  други държавни институции. Ето защо Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 

 
 
 
 

 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 147 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане  Доклад за последваща оценка за изпълнение 

на Общински план за развитие на Община „Марица“ – програмен период 
2014-2020 година. 

ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 10, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 
ал.2, чл.13, ал.4, както и чл.34, ал.1 и ал.2  от Закона за регионалното 
развитие /ЗРР/. 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

Приема Доклад за последваща оценка за изпълнение на Общински 
план за развитие на Община „Марица“ – програмен период 2014-2020 
година. 

МОТИВИ:  ОПР на община Марица 2014-2020  е стратегически 
документ за комплексното  развитие на Общината за периода 2014-2020 г. 
Същият е разработен и процедиран съгласно действащата в този период 
нормативна уредба. Съгласно изискванията на ЗРР, съдържащи се в чл. 34, 
ал. 1 и ал.2 от същия, след приключване на програмния 7 годишен период, 
но не по-късно от една година от края на действие на ОПР, трябва да се 
организира и проведе последваща оценка. Ето защо Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 148 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНА  „МАРИЦА“ /ПИРО – Марица 2021-2027 г./. 

ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 10, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 
ал.2, чл.13, ал.4, както и чл.23 и чл.24 от Закона за регионалното развитие 
/ЗРР/. 

 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 Приема План за интегрирано развитие на Община „Марица“ /ПИРО 
2021-2027г./, в едно с неговите приложения: 
 
 
Приложение 1  Индикативен списък Мерки и дейности 
Приложение 2  Индикативна финансова таблица 
Приложение 3  Индикатори за продукт 
Приложение 3А   Индикатори за резултат 
Приложение 4  Карти 
Приложение 4 А Карти 
Приложение 4 Б  Карти 
Приложение 4 В  Карти 
Приложение 4 Г  Карти 
 
 

МОТИВИ: С измененията в Закона за регионално развитие (ЗРР), 
обнародван в ДВ бр. 21/31.03.2020 г., като основни планови документи, 
определящи както комплексното социално-икономическо и 
инфраструктурно развитие, така и опазване на околната среда, се 
утвърждават Плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО). 
Същите заменят действащите в програмния период 2014-2020 г. 
Общински планове за развитие на общините (ОПР). В програмния период 
2021-2027 г. е предвидено да се реализира модифициран планов документ 



за развитие на общините.  Ето защо Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 149 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на Програма за 
управление на отпадъците на Община „Марица“ 2015-2020 за 2020 година. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и 
чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците 
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на 
отпадъците на Община „Марица“ 2015-2020 през 2020 година. 
 
 

МОТИВИ:  Във връзка със заложения механизъм за конрол и 
отчитане на изпълнението на програмата за управление на отпадъците и 
на основание чл. 52, ал. 9 от Закона за управлнието на отпадъците. Ето 
защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 150 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община „Марица“ в 
полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово 
плащане на  финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на 
стратегия за ВОМР по мярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 
стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено 
от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г. 

ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за общинския дълг 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

Упълномощава  Кмета  на  Община „Марица“  Димитър Иванов 
Иванов да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, 
платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” за сумата от 121 623,21 
лв. (сто двадесет и една хиляди, шестстотин двадесет и три лева и двадесет 
и една стотинки), платима на предявяване на ДФ „Земеделие”   –   
Разплащателна  агенция, който запис на заповед да се издаде за 
обезпечаване на 100 % от стойността на авансовото плащане от ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция в полза на СНЦ „МИГ – ОБЩИНА 
МАРИЦА”  за текущи разходи и популяризиране по подмярка 19.4 
"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 
местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., със 
срок за предявяване на плащанията по записа на заповед, покриващ срока 
за изпълнение на годишния бюджет, за който се отнася авансовото 
плащане (31.12.2021г.), удължен с 6 месеца. 

 
 

МОТИВИ:  Във връзка с необходимостта  от представяне на  
банкова гаранция в полза на ДФЗ, в размер 100 на сто от стойността на 
авансовото плащане и/или запис на заповед, издадена от публичноправен 



орган в полза на ДФЗ, в размер 100 на сто от стойността на авансовото 
плащане,  Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 151 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ на деца 
сираци абитуриенти, без един или двама родители с постоянен адрес в 
община „Марица”. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2  от ЗМСМА 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
   Общински съвет „Марица” определя еднократна финансова помощ в 
размер на 333,35 лв /триста тридесет и три лева и 35 ст/ на деца  сираци 
абитуриенти през 2021 година с постоянен адрес в община „Марица”, без 
един или двама родители по списъци предоставени от кметовете на 
кметства, придружени с удостоверение за всеки ученик за завършване на 
12 клас през учебната 2020/2021 г. от съответното училище. 

МОТИВИ: Традиция е в навечерието на абитуриентските балове на 
деца сираци абитуриенти, без един или двама родители, да се предоставя 
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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 152 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА  във връзка с чл. 
12, ал. 3 от Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна 
финансова помощ. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на:   
 
М. А. Д. от с. Войсил, ,  състезател по мотокрос в мотоклуб „Марица 

рейсинг тийм“, в размер на 1000лв. за подпомагане и развитие на 
спортната му кариера. 
 
 

МОТИВИ:  С цел подпомагане на талантливите деца с високи 
спортни постижения, във връзка с Правилника за реда и начина на 
отпускане на еднократна финансова помощ от община „Марица“, 
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 № 153 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА  във връзка с чл. 
12, ал. 3 от Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна 
финансова помощ. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на:   
 
1. Б. Д. Г., , с. Калековец. в размер на 800лв. 
 
 

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  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 № 154 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под 
формата на средства за пътуване. 

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 
под формата на средства за пътуване на:   
 
1. Е. Ж. З., , с. Калековец, 
 

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  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 № 155 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 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. А. Б., с. Войводиново, в размер на 800лв. 
 

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  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 № 156 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
ОТНОСНО: Бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. ма Община 

„Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и  чл.28,  ал.2 от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за 
местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет на Община „Марица” 
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” одобрява бюджетна прогноза за периода 
2022–2024 г. на Община „Марица”, както следва: 
          
1. Бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни 
приходи и на разходите за местни дейности – Приложение № 1; 
 2. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения 
за разходи за  2021 и 2022 г. – Приложение № 1а; 
 3. Прогноза за общинския дълг /вкл. и намеренията за нов/ и 
разходите за лихви по него за периода 2022–2024 г. – Приложение № 6г; 
4. Прогноза на сметки за средствата от Европейския съюз за периода 2022–
2024 г. – Приложение № 2. 
 

МОТИВИ: Съгласно указанията на Министерството на финансите и 
изискванията на Закон за публичните финанси, бюджетната прогноза за 
периода 2022-2024 г. в частта за местни дейности на община „Марица”,  
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 157 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община 

„Марица“ за 2021 г. 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА и чл.124, ал.2  от ЗПФ. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Актуализира   бюджета   на Община „Марица”  за  2021 г., както следва: 
            
 / лева / 

№ 
по 
ред 

§§ 
№ д-
ст 

Източник на финансиране, обекти, 
наименование на разхода 

Всичко   
/лева/ 

В т. ч.  

с-но с-но държ. 
дофи
н. местни  

ЕБК ЕБК д-ти д-ти д-ти  
1 2 3 4  5 6 7 8  

   Р А З Х О Д И 0   0  
1 52-05 122 Придобиване на стопански инвентар - 4 000   - 4 000  
 
2 

52-03 122 
Поставяне на информационно табло в с. 
Скутаре 

 
 4 000 

   
 4 000  

 

МОТИВИ:  Промените са  свързани с необходимостта от поставяне 
на информационно табло в село Скутаре. Промените са компенсирани по  
разходната част на бюджета, без да се изменя общата му рамка. 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 № 158 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правила за ползване  на 
мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 
2020-2021 година), приети и утвърдени с Решениe № 2, взето с протокол № 
1 от 28.01.2020 г., изм. с Решение № 56,  взето с протокол № 3 от 
20.02.2020 г. и Решение № 96,  взето с протокол № 4 от 17.03.2020 г. на 
Общински съвет „Марица“-област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1,т. 8 и т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, в 
съответствие с изискванията на чл. 37 и; чл. 37 к и чл. 37 о от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи; чл. 121 и чл. 121 а от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица“ и за целите на чл.41 от Закона за 
подпомагане на земеделските производители. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица”-област Пловдив изменя Раздел ІІІ. Размер и 
местоположение на мерите, пасищата и ливадите на територията на 
Община „Марица”, приети и утвърдени с Решениe № 2, взето с протокол 
№ 1 от 28.01.2020 г., изм. с Решение № 56,  взето с протокол № 3 от 
20.02.2020 г. и Решение № 96,  взето с протокол № 4 от 17.03.2020 г., както 
следва:  
1. В Раздел ІV. Списък с данни за земеделските стопани и/или техни 
сдружения, регистрирани в Интегрираната информационна система на 
БАБХ, желаещи да наемат свободни общински мери, пасища и ливади за 
стопанската 2020-2021 г. на територията на Община „Марица“. 
 
Отпада: 
 
Населено 
място 

Животновъден 
обект 

Име 
Презиме 
Фамилия на собственика

Вид животни Брой 
животни

С. Калековец 3530000014 /стар 
4147-0193/ 

ЗП Иван Стойков 
Стойков 

Овце над 12 
месеца 

166 

   Овце 
автохтонни 
породи над 12 
месеца 

2 



 
Добавя се: 
 

Населено 
място 

Животновъден 
обект 

Име 
Презиме 
Фамилия на собственика Вид животни 

Брой 
животни

С. Калековец 3530000014 /стар 
4147-0193/ 

„ИВКО М 87“ ЕООД Овце над 12 
месеца 

162 

   Овце 
автохтонни 
породи над 12 
месеца 

106 

 
 

МОТИВИ:  В общината са одобрени списъците с общински мери, 
пасища и ливади и с данни за земеделските стопани и/или техни 
сдружения, регистрирани в Интегрираната информационна система на 
БАБХ, желаещи да наемат свободни общински мери, пасища и ливади за 
стопанската 2020-2021 г. на територията на Община „Марица“ и се дава 
съгласие за предоставянето им под наем по реда на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и за предоставянето им 
за общо ползване от населението. В същото решение е утвърдена 
процедурата за сключване на договори за предоставяне на мерите, 
пасищата и ливадите –общинска собственост на Община „Марица” – 
област Пловдив за индивидуално ползване на земеделските стопани, 
отглеждащи пасищни животни. 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 № 159 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от И. Н. А. за издаване на разрешение за 
изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в 
обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 03839.49.86 в м. 
”Памуковица” по кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица”, 
Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на 
урегулирани поземлени имоти 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, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за 
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи 
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот 
с идентификатор   № 03839.49.86 в м. ”ПАМУКОВИЦА” по кадастралната 
карта на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура 
по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 
по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за  
„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост)                                                           
Поземлeн имот с идентификатор № 03839.49.86 в м. ”ПАМУКОВИЦА” по 
кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска 
област попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 114-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. 
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. 
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  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 № 160 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване проект на ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот №11845.28.11 в 
местността ”Вельовица” по кадастралната карта на с.Войводиново, община 
„Марица”, Пловдивска област попадащи в структурна единица 415-Псп 
/Складово-производствена устройствена зона/ по Общ устройствен план на 
Общината и представляващ земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението съобразно изискванията на Закона за опазване на 
земеделските земи. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от ЗМСМА, в съответствие с чл. 
124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 28 от Правилника за прилагане на Закона за 
опазване на земеделските земи 
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 1.Дава разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) на поземлен имот №11845.28.11 в масив 28,  местност 
”Вельовица” по кадастралната карта на с.Войводиново, община „Марица”, 
Пловдивска област за промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди с отреждане “Производствени, складови и 
обществено обслужващи дейности“ 
2.Одобрява приложеното планово- техническо задание изготвено по чл.125 
от ЗУТ. 
3.Дава предварително съгласие и възлага на собствениците на имота да 
проведат процедура по промяна предназначението на имоти–общинска 
собственост, за които е необходимо, във връзка с изготвянето на проекти 
за елементите на техническата инфраструктура.  
Определя срок на валидност на предварителното съгласие - две години. 
          Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 
230, ал. 1 от ЗУТ и да отговарят на изискванията на Наредба №8/2001г. за 
обем и съдържание на устройствените схеми и планове при следните 
условия: 
          -Проектите да се представят в община „Марица” в цифров вид /на 
CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 или 1:2000 - оригинал на 
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху 
цифрова извадка от кадастралната карта; 



         -Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното 
УПИ и ПИ; 
           -Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 
6м; 
         -Проектите да се съгласуват със СГКК-Пловдив и съответните 
териториални администрации, а при необходимост и със специализираните 
контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от 
ЗУТ.  
         Решението да се съобщи на заинтересуваните лица съгласно чл.124б, 
ал.2 от ЗУТ чрез обявление поставено на определените за това места в 
сградата, интернет страницата на Общината и в един местен вестник. 
 

МОТИВИ:  С цел осъществяване на инвестиционно намерение, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 161 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план 
(ПП) на трасе за кабел 20кV от БКТП „Бухалски„ в УПИ 88.316 – склад за 
строителни материали, офиси, автосервиз и хотел със заведение за 
общетвено хранене до БКТП  в УПИ 84.392 – производствени и складови 
дейности, обществено и делово обслужване по кадастралната карта  на с. 
Царацово. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от ЗМСМА, в съответствие с чл. 
124а, ал. 1 от ЗУТ. 
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП – 
Парцеларен план (ПП), на трасе за кабел 20кV от БКТП „Бухалски„ в УПИ 
88.316 – склад за строителни материали, офиси, автосервиз и хотел със 
заведение за общетвено хранене до БКТП  в УПИ 84.392 – производствени 
и складови дейности, обществено и делово обслужване по кадастралната 
карта  на с. Царацово. 
 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 



изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта в  
М 1: 1 000. 
Проектите  да се съгласуват със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ. 
На основание чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ одобрява приложеното 
техническо задания. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината  и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 

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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 162 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Допълнително споразумение към Договор за 
управление на Управителя на „Чиста Марица“ ЕООД – с. Калековец, със 
100 % общинско имущество на Община Марица 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.37, ал.1 
във връзка с чл.42, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за 
упражняване правата на община „Марица” – гр. Пловдив  върху 
общинската част от капитала на търговските дружества; чл.8 от Договор за 
управление от 14.06.2019 г. 
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Одобрява допълнително споразумение към Договор за управление от 
14.06.2019 г.  
2. Възлага на кмета на общината да сключи допълнително 
споразумение с управителя на „Чиста Марица“ ЕООД – Стоян Рангелов 
Тачев. 
 

МОТИВИ:  Във връзка с пропуснато в Раздел IV от Договора- 
Права и задължения на управителя да се регламентира правото на платен 
годишен отпуск и осигурителни права на управителя на дружество „Чиста 
Марица“. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 163 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за сключване на предварителен 
договор за уреждане на имуществени отношения по повод промяна 
границите на поземлени имоти чрез продажба. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 9, чл. 19 от ЗЗД във 
връзка с чл. 15, ал. 3 и ал. 5 и чл. 17 от ЗУТ, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС  
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
. Дава съгласие да се сключи предварителен договор, а именно: 

  

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР 
 

Днес, ….................................2021 г. в гр. Пловдив между: 
ОБЩИНА "МАРИЦА" - област Пловдив със седалище и адрес на 

управление гр. Пловдив, бул."Марица" 57 А, ЕИК 000472182, 
представлявана от Димитър Иванов Иванов - кмет на община „Марица” и 
Андриана Господинова Шопова – началник отдел „Финансово-счетоводна 
дейност„ на общината, от една страна, 

и 
“СИФЕР” ООД, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 

Югоизточна промишлена зона, ул. “Инж. Асен Йорданов” № 7, вписано в 
Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 115861564, 
представлявано от Пламен Цветков Панчев  и Ивайло Марек Христов, в 
качеството им на управители, от друга страна, 

на основание чл. 9, чл. 19 от ЗЗД във връзка с чл. 15, ал. 3 и ал. 5 и чл. 17 
от ЗУТ, чл. чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, като взех предвид Решение № 44, 
взето с Протокол № 2 от 15.02.2021 г. на Общински съвет „Марица“, с 
което е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, 
Решение № 1, взето с протокол № 13 от 13.04.2021г. от ЕСУТ при община 
„Марица“, с който е приет проект на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) както следва: в обхвата на: УПИ 021197 – смесено 
многофункционално застрояване – частна собственост, съставляващ 



поземлен имот с идентификатор № 61412.21.197; УПИ 021224 – смесено 
многофункционално застрояване – частна собственост, съставляващ 
поземлен имот с идентификатор № 61412.21.224; УПИ 021013 – смесено 
многофункционално застрояване – частна собственост/, съставляващ 
поземлен имот с идентификатор № 61412.21.13; УПИ 021056 – смесено 
многофункционално застрояване – частна собственост, съставляващ 
поземлен имот с идентификатор № 61412.21.56; УПИ 021063 – смесено 
многофункционално застрояване – частна собственост, съставляващ 
поземлен имот с идентификатор № 61412.21.63; УПИ 021045 – смесено 
многофункционално застрояване – частна собственост, съставляващ 
поземлен имот с идентификатор № 61412.21.45; УПИ 021199 – помпена 
станция – частна собственост, съставляващ поземлен имот с 
идентификатор № 61412.21.199 и поземлени имоти – общинска 
собственост, а именно: поземлен имот с идентификатор № 61412.21.230, 
поземлен имот с идентификатор № 61412.21.18, поземлен имот с 
идентификатор № 61412.21.226,  поземлен имот с идентификатор № 
61412.21.222, поземлен имот с идентификатор № 61412.21.218, поземлен 
имот с идентификатор № 61412.21.214, всички находящи се в м. „Кривата 
нива“, масив 21 по КК на с. Радиново, община Марица, област Пловдив, 
като: В част регулация: От УПИ 021197 – смесено многофункционално 
застрояване – частна собственост/, съставляващ поземлен имот с 
идентификатор № 61412.21.197/;  УПИ 021224 – смесено 
многофункционално застрояване – частна собственост/ съставляващ 
поземлен имот с идентификатор № 61412.21.224/; УПИ 021013 – смесено 
многофункционално застрояване – частна собственост/, съставляващ 
поземлен имот с идентификатор № 61412.21.13/; УПИ 021056 – смесено 
многофункционално застрояване – частна собственост/, съставляващ 
поземлен имот с идентификатор № 61412.21.56/; УПИ 021063 – смесено 
многофункционално застрояване – частна собственост/, съставляващ 
поземлен имот с идентификатор № 61412.21.63/;  УПИ 021045 – смесено 
многофункционално застрояване – частна собственост/, съставляващ 
поземлен имот с идентификатор № 61412.21.45/; УПИ 021199 – помпена 
станция – частна собственост/, съставляващ поземлен имот с 
идентификатор № 61412.21.199 /  
и поземлени имоти – общинска собственост, а именно: поземлен имот с 
идентификатор № 61412.21.230, поземлен имот с идентификатор № 
61412.21.18, поземлен имот с идентификатор № 61412.21.226,  поземлен 
имот с идентификатор № 61412.21.222, поземлен имот с идентификатор № 
61412.21.218, поземлен имот с идентификатор № 61412.21.214, всички 
находящи се в м. „Кривата нива“, масив 21 по КК на с. Радиново, община 
Марица, област Пловдив, се образуват следните нови УПИ:   

 УПИ 21.249 – смесено многофункционално застрояване /с проектна 
площ 22,593 дка - включваща част от ПИ 21.214, а именно ПИ с 
проектен идентификатор  21.258  с площ 781кв.м./; 



 УПИ 21.250 – смесено многофункционално застрояване /с проектна 
площ 24,330 дка - включваща част от ПИ 21.214, а именно ПИ с 
проектен идентификатор  21.259  с площ 835 кв.м./ и част от ПИ 
21.218, а именно ПИ с проектен идентификатор  21.260  с площ 1202 
кв.м. /;    

 УПИ 21.251 – смесено многофункционално застрояване /с проектна 
площ 69,223 дка - включваща част от ПИ 21.218, а именно ПИ с 
проектен идентификатор  21.261  с площ 3405 кв.м., част от ПИ 
21.222, а именно ПИ с проектен идентификатор  21.262  с площ 2636 
кв.м. и част от ПИ 21.226, а именно ПИ с проектен идентификатор  
21.265  с площ 2431 кв.м./;   

 УПИ 21.252 – смесено многофункционално застрояване /с проектна 
площ 19,188 дка - включваща част от ПИ 21.222, а именно ПИ с 
проектен идентификатор  21.263 с площ 371 кв.м. и част от ПИ 
21.226, а именно ПИ с проектен идентификатор  21.264  с площ 558 
кв.м./;   

 УПИ 21.253 – смесено многофункционално застрояване /с проектна 
площ 39,671 дка /;   

 УПИ 21.254 – смесено многофункционално застрояване /с проектна 
площ 23,456 дка - включваща част от ПИ 21.226, а именно ПИ с 
проектен идентификатор  21.266  с площ 452 кв.м./;   

 УПИ 21.255 – смесено многофункционално застрояване / с проектна 
площ 8,915 дка/ 
и разширение за път, 

   и с оглед уреждане на имуществените отношения, свързани с 
изменението на ПУП-ПРЗ, се сключи настоящия предварителен договор. 

 
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

1. ОБЩИНА МАРИЦА, представлявана от кмета ДИМИТЪР 
ИВАНОВ ИВАНОВ и Андриана Господинова Шопова – началник отдел 
ФСД се задължава да прехвърли на „СИФЕР” ООД, собствеността върху 
следните недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно:  

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 61412.21.258 /шест, 
едно, четири, едно, две, точка, две, едно, точка, две, пет, осем/ с площ от 
781 квадратни метра, представляващ част от ПИ № 61412.21.214, с трайно 
предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: 
“За друг поземлен имот за движение и транспорт“, местност „Кривата 
нива“, по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Радиново, 
одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на изпълнителния 
директор на АГКК-София, при граници на поземления имот: 61412.21.259, 
61412.21.46, 61412.21.257, 61412.21.63, включен в новообразувания УПИ 
21.249 - смесено многофункционално застрояване, с. Радиново, община 
„Марица“ /съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с Решение № 



1, взето с Протокол № 13 от 13.04.2021 г. от ЕСУТ при община „Марица“/, 
на стойност 3 124 /три хиляди сто двадесет и четири/ лева. 
           ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 61412.21.259 /шест, 
едно, четири, едно, две, точка, две, едно, точка, две, пет, девет/ с площ от 
835 квадратни метра, представляващ част от ПИ № 61412.21.214, с трайно 
предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: 
“За друг поземлен имот за движение и транспорт“, местност „Кривата 
нива“,  по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Радиново, 
одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на изпълнителния 
директор на АГКК-София, при граници на поземления имот: 61412.21.45, 
61412.21.165, 61412.21.63, 61412.21.258, включен в новообразувания УПИ 
21.250 - смесено многофункционално застрояване, с. Радиново, община 
„Марица“ /съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с Решение № 
1, взето с Протокол № 13 от 13.04.2021 г. от ЕСУТ при община „Марица“/, 
на стойност 3 340 /три хиляди триста и четиридесет/ лева. 
           ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 61412.21.260 /шест, 
едно, четири, едно, две, точка, две, едно, точка, две, шест, нула/ с площ на 
проектния имот 1 202 кв.м., част от ПИ с идентификатор 61412.21.218 с 
трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно 
ползване: “Нива“, местност „Кривата нива“, по кадастралната карта и 
кадастрални регистри на с. Радиново, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 
30.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК-София, при граници на 
поземления имот: 61412.21.261, 61412.21.63, 61412.21.165, 61412.21.13, 
61412.21.222, включен в новообразувания УПИ 21.250 - смесено 
многофункционално застрояване, с. Радиново, община „Марица“ /съгласно 
проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с Решение № 1, взето с Протокол 
№ 13 от 13.04.2021 г. от ЕСУТ при община „Марица“/, на стойност 4 808 
/четири хиляди осемстотин и осем/ лева. 
           ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 61412.21.264 /шест, 
едно, четири, едно, две, точка, две, едно, точка, две, шест, четири/ с площ 
от 558 квадратни метра, представляващ част от ПИ № 61412.21.226, с 
трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно 
ползване: “Друг вид земеделска земя“, местност „Кривата нива“, по 
кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Радиново, одобрени със 
Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК-
София, при граници на поземления имот: 61412.21.56, 61412.21.55, 
61412.21.165, 61412.21.13, 61412.21.265, включен в новообразувания УПИ 
21.254 - смесено многофункционално застрояване, с. Радиново, община 
„Марица“ /съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с Решение № 
1, взето с Протокол № 13 от 13.04.2021 г. от ЕСУТ при община „Марица“/, 
на стойност 2 232 /две хиляди двеста тридесет и два/ лева. 

2. Стойността на недвижимите имоти – частна общинска 
собственост, описани в пункт първи от настоящия договор, в размер на 
13 504 /тринадесет хиляди петстотин и четири/ лева се дължи и остава за 
сметка на “СИФЕР” ООД,  представлявано от Пламен Цветков Панчев и 



Ивайло Марек Христов, вносима по сметка на община „Марица“ в 
ОБЩИНСКА БАНКА АД – офис Пловдив – SOMBBGSF, IBAN сметка 
BG34SOMB91308459938844, код за плащане 445600 в едномесечен срок от 
влизане в сила на заповедта за одобряване изменение на ПУП-ПРЗ, приет с 
Решение № 1, взето с протокол № 13 от 13.04.2021г. от ЕСУТ при община 
„Марица“.   

3. “СИФЕР” ООД, представлявано от Пламен Цветков Панчев и 
Ивайло Марек Христов, следва да заплати всички данъци, такси и разноски 
по сделката в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за 
одобряване изменение на ПУП-ПРЗ, приет с Решение № 1, взето с 
протокол № 13 от 13.04.2021г. от ЕСУТ при община „Марица“.  , както 
следва: 

3.1. сумата от 337,60 /триста тридесет и седем лева и шестдесет 
стотинки/ лева, представляващи 2,5% данък на основание чл. 44 и 46 от 
ЗМДТ, вносими по сметка община „Марица“ в ОБЩИНСКА БАНКА  АД 
офис Пловдив – SOMBBGSF, IBAN сметка BG34SOMB91308459938844, 
код за вид плащане 44 25 00; 

4. В случай че изменението на ПУП-ПРЗ, приет с Решение № 1, взето 
с протокол № 13 от 13.04.2021г. от ЕСУТ при община „Марица“, не влезе в 
сила шест месеца след сключване на настоящия договор, се извършва нова 
оценка, въз основа на която се сключва окончателният договор. 

5. Окончателен договор за прехвърляне на собствеността върху 
общинските недвижими имоти, описани в пункт първи, ще се сключи в 
едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП-
ПРЗ, приет с Решение № 1, взето с протокол № 13 от 13.04.2021г. от ЕСУТ 
при община „Марица“.   

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

7. В случай че определените суми по пункт втори и трети не бъдат 
внесени в срока по същата точка от настоящия договор и не се представи 
документ за извършенто плащане, договорът се счита за прекратен и 
„СИФЕР” ООД, представлявано от Пламен Цветков Панчев и Ивайло 
Марек Христов, не може да черпи от него права и да иска сключване на 
окончателен договор. 

ЗА ОБЩИНА „МАРИЦА”                                                ЗА „СИФЕР” ООД 
  
     
………………………….                                                       ………………………. 
ДИМИТЪР ИВАНОВ                                                         ПЛАМЕН ПАНЧЕВ  
Кмет на община „Марица“                                                 Управител 
 
 
………………………….                                                        ………………………. 
АНДРИАНА ШОПОВА                                                     ИВАЙЛО ХРИСТЕВ                    
Началник отдел ФСД                                                            Управител 



 
 

МОТИВИ:  С оглед уреждане на имуществените отношения, 
свързани с изменението на ПУП-ПРЗ, 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 № 164 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
ОТНОСНО: Вземане на решение за сключване на предварителен 

договор за уреждане на имуществени отношения по повод промяна 
границите на поземлени имоти чрез продажба. 

ОСНОВАНИЕ: :  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 9, чл. 19 от ЗЗД 
във връзка с чл. 15, ал. 3 и ал. 5 и чл. 17 от ЗУТ, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Дава съгласие да се сключи предварителен договор, а именно: 
  
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР 
 
Днес, ….................................2021 г. в гр. Пловдив между: 
ОБЩИНА "МАРИЦА" - област Пловдив със седалище и адрес на 
управление гр. Пловдив, бул."Марица" 57 А, ЕИК 000472182, 
представлявана от Димитър Иванов Иванов - кмет на община „Марица” и 
Андриана Господинова Шопова – началник отдел „Финансово-счетоводна 
дейност„ на общината, от една страна, 
и 
„СИEНИТ ХОЛДИНГ” АД, със седалище и адрес на управление гр. 
Пловдив, ж.к. Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 
7, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 
115802861, представлявано от Пламен Цветков Панчев, в качеството му на 
управител, от друга страна, 
на основание чл. 9, чл. 19 от ЗЗД във връзка с чл. 15, ал. 3 и ал. 5 и чл. 17 от 
ЗУТ, чл. чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, като взех предвид Решение № 44, 
взето с Протокол № 2 от 15.02.2021 г. на Общински съвет „Марица“, с 
което е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, 
Решение № 1, взето с протокол № 13 от 13.04.2021г. от ЕСУТ при община 
„Марица“, с който е приет проект на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) както следва: в обхвата на: УПИ 021197 – смесено 
многофункционално застрояване – частна собственост, съставляващ 
поземлен имот с идентификатор № 61412.21.197; УПИ 021224 – смесено 
многофункционално застрояване – частна собственост, съставляващ 
поземлен имот с идентификатор № 61412.21.224; УПИ 021013 – смесено 



многофункционално застрояване – частна собственост/, съставляващ 
поземлен имот с идентификатор № 61412.21.13; УПИ 021056 – смесено 
многофункционално застрояване – частна собственост, съставляващ 
поземлен имот с идентификатор № 61412.21.56; УПИ 021063 – смесено 
многофункционално застрояване – частна собственост, съставляващ 
поземлен имот с идентификатор № 61412.21.63; УПИ 021045 – смесено 
многофункционално застрояване – частна собственост, съставляващ 
поземлен имот с идентификатор № 61412.21.45; УПИ 021199 – помпена 
станция – частна собственост, съставляващ поземлен имот с 
идентификатор № 61412.21.199 и поземлени имоти – общинска 
собственост, а именно: поземлен имот с идентификатор № 61412.21.230, 
поземлен имот с идентификатор № 61412.21.18, поземлен имот с 
идентификатор № 61412.21.226,  поземлен имот с идентификатор № 
61412.21.222, поземлен имот с идентификатор № 61412.21.218, поземлен 
имот с идентификатор № 61412.21.214, всички находящи се в м. „Кривата 
нива“, масив 21 по КК на с. Радиново, община Марица, област Пловдив, 
като: В част регулация: От УПИ 021197 – смесено многофункционално 
застрояване – частна собственост/, съставляващ поземлен имот с 
идентификатор № 61412.21.197/;  УПИ 021224 – смесено 
многофункционално застрояване – частна собственост/ съставляващ 
поземлен имот с идентификатор № 61412.21.224/; УПИ 021013 – смесено 
многофункционално застрояване – частна собственост/, съставляващ 
поземлен имот с идентификатор № 61412.21.13/; УПИ 021056 – смесено 
многофункционално застрояване – частна собственост/, съставляващ 
поземлен имот с идентификатор № 61412.21.56/; УПИ 021063 – смесено 
многофункционално застрояване – частна собственост/, съставляващ 
поземлен имот с идентификатор № 61412.21.63/;  УПИ 021045 – смесено 
многофункционално застрояване – частна собственост/, съставляващ 
поземлен имот с идентификатор № 61412.21.45/; УПИ 021199 – помпена 
станция – частна собственост/, съставляващ поземлен имот с 
идентификатор № 61412.21.199 /  
и поземлени имоти – общинска собственост, а именно: поземлен имот с 
идентификатор № 61412.21.230, поземлен имот с идентификатор № 
61412.21.18, поземлен имот с идентификатор № 61412.21.226,  поземлен 
имот с идентификатор № 61412.21.222, поземлен имот с идентификатор № 
61412.21.218, поземлен имот с идентификатор № 61412.21.214, всички 
находящи се в м. „Кривата нива“, масив 21 по КК на с. Радиново, община 
Марица, област Пловдив, се образуват следните нови УПИ:   
• УПИ 21.249 – смесено многофункционално застрояване /с проектна 
площ 22,593 дка - включваща част от ПИ 21.214, а именно ПИ с проектен 
идентификатор  21.258  с площ 781кв.м./; 
• УПИ 21.250 – смесено многофункционално застрояване /с проектна 
площ 24,330 дка - включваща част от ПИ 21.214, а именно ПИ с проектен 
идентификатор  21.259  с площ 835 кв.м./ и част от ПИ 21.218, а именно 
ПИ с проектен идентификатор  21.260  с площ 1202 кв.м. /;    



• УПИ 21.251 – смесено многофункционално застрояване /с проектна 
площ 69,223 дка - включваща част от ПИ 21.218, а именно ПИ с проектен 
идентификатор  21.261  с площ 3405 кв.м., част от ПИ 21.222, а именно ПИ 
с проектен идентификатор  21.262  с площ 2636 кв.м. и част от ПИ 21.226, а 
именно ПИ с проектен идентификатор  21.265  с площ 2431 кв.м./;   
• УПИ 21.252 – смесено многофункционално застрояване /с проектна 
площ 19,188 дка - включваща част от ПИ 21.222, а именно ПИ с проектен 
идентификатор  21.263 с площ 371 кв.м. и част от ПИ 21.226, а именно ПИ 
с проектен идентификатор  21.264  с площ 558 кв.м./;   
• УПИ 21.253 – смесено многофункционално застрояване /с проектна 
площ 39,671 дка /;   
• УПИ 21.254 – смесено многофункционално застрояване /с проектна 
площ 23,456 дка - включваща част от ПИ 21.226, а именно ПИ с проектен 
идентификатор  21.266  с площ 452 кв.м./;   
• УПИ 21.255 – смесено многофункционално застрояване / с проектна 
площ 8,915 дка/ 
и разширение за път, 
   и с оглед уреждане на имуществените отношения, свързани с 
изменението на ПУП-ПРЗ, се сключи настоящия предварителен договор. 
 
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 
 
1. ОБЩИНА МАРИЦА, представлявана от кмета ДИМИТЪР ИВАНОВ 
ИВАНОВ и Андриана Господинова Шопова – началник отдел ФСД се 
задължава да прехвърли на „СИEНИТ ХОЛДИНГ” АД, собствеността 
върху следните недвижими имоти – частна общинска собственост, а 
именно:  
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 61412.21.265 /шест, едно, 
четири, едно, две, точка, две, едно, точка, две, шест, пет/ с площ от 2 431 
квадратни метра, представляващ част от ПИ № 61412.21.226, с трайно 
предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: 
“Друг вид земеделска земя“, местност „Кривата нива“, по кадастралната 
карта и кадастрални регистри на с. Радиново, одобрени със Заповед № РД-
18-77 от 30.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК-София, при 
граници на поземления имот: 61412.21.13, 61412.21.222, 61412.21.224, 
61412.21.225, 61412.21.199, 61412.21.197, 61412.21.266, 61412.21.56, 
61412.21.264, включен в новообразувания УПИ 21.251 - смесено 
многофункционално застрояване, с. Радиново, община „Марица“ /съгласно 
проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с Решение № 1, взето с Протокол 
№ 13 от 13.04.2021 г. от ЕСУТ при община „Марица“/, на стойност 9 724 
/девет хиляди седемстотин двадесет и четири/ лева. 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 61412.21.266 /шест, едно, 
четири, едно, две, точка, две, едно, точка, две, шест, шест/ с площ от 452 
квадратни метра, представляващ част от ПИ № 61412.21.226, с трайно 
предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: 



“Друг вид земеделска земя“, местност „Кривата нива“, по кадастралната 
карта и кадастрални регистри на с. Радиново, одобрени със Заповед № РД-
18-77 от 30.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК-София, при 
граници на поземления имот: 61412.21.56, 61412.21.265, 61412.21.197, 
61412.21.18, включен в новообразувания УПИ 21.252 - смесено 
многофункционално застрояване, с. Радиново, община „Марица“ /съгласно 
проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с Решение № 1, взето с Протокол 
№ 13 от 13.04.2021 г. от ЕСУТ при община „Марица“/, на стойност 1 808 
/хиляда осемстотин и осем/ лева. 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 61412.21.262 /шест, едно, 
четири, едно, две, точка, две, едно, точка, две, шест, две/ с площ 2 636 
квадратни метра, представляващ част от ПИ № 61412.21.222, с трайно 
предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: 
Нива, местност „Кривата нива“, по кадастралната карта и кадастрални 
регистри на с. Радиново, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. 
на изпълнителния директор на АГКК-София, при граници на поземления 
имот: 61412.21.13, 61412.21.263, 61412.21.218, 61412.21.221, 61412.21.224, 
61412.21.226, включен в новообразувания УПИ 21.251 - смесено 
многофункционално застрояване, с. Радиново, община „Марица“ /съгласно 
проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с Решение № 1, взето с Протокол 
№ 13 от 13.04.2021 г. от ЕСУТ при община „Марица“/, на стойност 10 544 
/десет хиляди петстотин четиридесет и четири / лева. 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 61412.21.261 /шест, едно, 
четири, едно, две, точка, две, едно, точка, две, шест, едно/ с площ 3 405 
квадратни метра, представляващ част от ПИ с идентификатор 
61412.21.218, с трайно предназначение на територията: „Земеделска“, 
начин на трайно ползване: Нива, местност „Кривата нива“, по 
кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Радиново, одобрени със 
Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК-
София, при граници на поземления имот: 61412.21.63, 61412.21.208, 
61412.21.216, 61412.21.217, 61412.21.222,  61412.21.260, включен в 
новообразувания УПИ 21.251 - смесено многофункционално застрояване, 
с. Радиново, община „Марица“ /съгласно проект за изменение на ПУП-
ПРЗ, приет с Решение № 1, взето с Протокол № 13 от 13.04.2021 г. от 
ЕСУТ при община „Марица“/, на стойност 13 620 /тринадесет хиляди 
шестстотин и двадесет/ лева. 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 61412.21.263 /шест, едно, 
четири, едно, две, точка, две, едно, точка, две, шест, три/ с площ 371 кв.м, 
представляващ част от ПИ № 61412.21.222, с трайно предназначение на 
територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, местност 
„Кривата нива“, по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. 
Радиново, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на 
изпълнителния директор на АГКК-София, при граници на поземления 
имот: 61412.21.13, 61412.21.218, 61412.21.262, включен в новообразувания 
УПИ 21.252 - смесено многофункционално застрояване, с. Радиново, 



община „Марица“ /съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с 
Решение № 1, взето с Протокол № 13 от 13.04.2021 г. от ЕСУТ при община 
„Марица“/, на стойност 1 484 /хиляда четиристотин осемдесет и четири/ 
лева. 
 
2. В замяна на подробно описаните в пункт първи недвижими имоти 
„СИEНИТ ХОЛДИНГ” АД се задължава да прехвърли на ОБЩИНА 
„МАРИЦА“ собствеността върху следните недвижими имоти, а именно: 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61412.21.223 /шест, едно, четири, 
едно, две, точка, две, едно, точка, две, две, три/ с площ от 496 кв.м., с 
трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно 
ползване: „За търговски обект, комплекс“, по кадастралната карта и 
кадастрални регистри на с. Радиново, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 
30.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК-София, последно 
изменение: няма данни, местност „Кривата нива“, категория: 7, предишен 
идентификатор: 61412.21.14, номер по предходен план: 21.14, при граници 
на поземления имот: 61412.21.222, 61412.21.224, 61412.12.226, 61412.225, 
61412.18.200, 61412.21.221 на стойност от 7 440 лв. /седем хиляди 
четиристотин и четиридесет лева/ без ДДС. 
3. Разликата в стойността на заменяните недвижими имоти в размер на 29 
740 /двадесет и девет хиляди/ лева се дължи и остава за сметка на 
„СИEНИТ ХОЛДИНГ” АД, представлявано от Пламен Цветков Панчев, 
вносима по сметка на община „Марица“ в ОБЩИНСКА БАНКА АД – 
офис Пловдив – SOMBBGSF, IBAN сметка BG34SOMB91308459938844, 
код за плащане 445600 в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта 
за одобряване изменение на ПУП-ПРЗ, приет с Решение № 1, взето с 
протокол № 13 от 13.04.2021г. от ЕСУТ при община „Марица“.   
4. „СИEНИТ ХОЛДИНГ” АД, представлявано от Пламен Цветков Панчев, 
следва да заплати всички данъци, такси и разноски по сделката в 
едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за одобряване изменение 
на ПУП-ПРЗ, приет с Решение № 1, взето с протокол № 13 от 13.04.2021г. 
от ЕСУТ при община „Марица“, както следва: 
4.1. сумата от 929,50 /деветстотин двадесет и девет лева и петдесет 
стотинки/ лева, представляващи 2,5% данък на основание чл. 44 и 46 от 
ЗМДТ, вносими по сметка община „Марица“ в ОБЩИНСКА БАНКА  АД 
офис Пловдив – SOMBBGSF, IBAN сметка BG34SOMB91308459938844, 
код за вид плащане 44 25 00; 
5. В случай че изменението на ПУП-ПРЗ, приет с Решение № 1, взето с 
протокол № 13 от 13.04.2021г. от ЕСУТ при община „Марица“, не влезе в 
сила шест месеца след сключване на настоящия договор, се извършва нова 
оценка, въз основа на която се сключва окончателният договор. 
6. Окончателен договор за прехвърляне на собствеността върху заменяните 
недвижими имоти, описани в пункт първи и втори, ще се сключи в 
едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП-
ПРЗ, приет с Решение № 1, взето с протокол № 13 от 13.04.2021г. от ЕСУТ 



при община „Марица“.   
7. „СИEНИТ ХОЛДИНГ” АД декларира, че поземлените имоти, предмет 
на замяната, са тяхна собственост, не са ипотекирани, върху тях няма 
наложени тежести, възбрани, вписани искови молби, имотите не са 
предмет на договаряне, на съдебни и извънсъдебни спорове с трети лица и 
административни органи, че няма изпълнителни дела, насочени върху 
имотите, че имотите не са обременени с вещни и/или облигационни права 
на трети лица, имотите не са предмет на чужди реституционни претенции 
и отчуждителни производства, като към момента на подписване на 
окончателния договор, дружеството ще представи удостоверение на вещни 
тежести.  
8. Настоящия договор е предварителен по смисъла на чл.19 от ЗЗД, като 
всяка от страните може да поиска сключване на окончателен договор при 
изпълнение на всички горепосочени условия.  
9. В случай че определените суми по пункт четвърти не бъдат внесени в 
срока по същата точка от настоящия договор и не се представи документ за 
извършенто плащане, договорът се счита за прекратен и „СИEНИТ 
ХОЛДИНГ” АД, представлявано от Пламен Цветков Панчев, не може да 
черпи от него права и да иска сключване на окончателен договор. 
 
ЗА ОБЩИНА „МАРИЦА”                                                ЗА „СИЕНИТ” ООД
    
                                                                               ………………………….                              
………………………. 
ДИМИТЪР ИВАНОВ                                                         ПЛАМЕН ПАНЧЕВ  
Кмет на община „Марица“                                                 Управител 
 
 ………………………….                                                         
АНДРИАНА ШОПОВА                                                                         
Началник отдел ФСД                                                             

МОТИВИ:  С оглед уреждане на имуществените отношения, 
свързани с изменението на ПУП-ПРЗ, 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 № 165 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Свикване на общо събрание на акционерите на 
„АГРОКОМЕРС-МАРИЦА” АД, ЕИК 115257795, със седалище и адрес на 
управление: с. Калековец, община Марица на 17 май 2021 год. от 10.00 
часа в с. Калековец, община Марица, ул. „Иван Вазов” № 5 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА 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: 
 
 1. Определя Лилия Пенева, който да представлява Община „Марица“ 
при провеждане на общо събрание на акционерите на „АГРОКОМЕРС-
МАРИЦА” АД, ЕИК 115257795 със седалище и адрес на управление: с. 
Калековец, Община Марица на 17 май 2021 год. от 10.00 часа в с. 
Калековец, Община Марица, ул. „Иван Вазов” № 5 .  
 2. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ЗА“ решението по т. 1 от дневния ред на общото събрание, а 
именно: да гласува „ЗА“ приемане на промяна в текста на чл. 13, ал. 1, 
изречение първо от устава на дружеството, който да придобие следната 
редакция: „Членовете на Съвета на директорите са трима души и се 
избират от общото събрание на акционерите за срок от 3 години.“.  
 3. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува по следния начин по т. 2 от дневния ред на общото събрание на 
акционерите: да гласува „ЗА“ приемане на решение за освобождаване на 
досегашния състав на Съвета на директорите и да предложи следния 
състав на Съвета на директорите на дружеството: Стоян Рангелов Тачев, 
адв. Нели Симеонова Пеева и адв. Христо Матеев Матеев, като гласува 
„ЗА“ тези нови членове на Съвета на директорите и да гласува „ПРОТИВ“ 
предложения в поканата член на Съвета на директорите адв. Илияна 
Валентинова Илиева.  
 4.  Упълномощава определения представител на Община „Марица“ 



със същите права, ако при липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от 
Търговския закон, общото събрание на акционерите бъде отложено за 
посочената в поканата резервна дата - 2 юни 2021 год. от 10:00 ч. на 
същото място и при същия дневен ред. 
 

МОТИВИ:  Във връзка с публикувана Покана в Агенция по 
вписванията – Търговски регистър по партидата на „АГРОКОМЕРС-
МАРИЦА” АД, ЕИК 115257795, относно свикване на общо събрание на 
акционерите на дружеството на 17 май 2021 г. от 10.00 часа в с. 
Калековец, община Марица, ул. „Иван Вазов” № 5, обявена в ТР с  
вписване № 20210413130403 и с оглед участието на Общината като 
акционер в горепосоченото дружество, е необходимо Общински съвет 
„Марица“ изрично да упълномощи 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 № 166 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за прекратяване на съсобственост 
чрез дарение, между Община „Марица“ и "Юръпиън Кънвърджънс 
Дивелъпмънт Малта Лимитид" в поземлен имот с идентификатор № 
78080.27.73, с обща площ от 6446 кв.м. по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Царацово. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и чл. 36 от 
ЗОС и чл. 35, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица“ във връзка с 
предложение депозирано до Общината от съсобственика "Юръпиън 
Кънвърджънс Дивелъпмънт Малта Лимитид". 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” приема решение за прекратяване на 
съсобствеността между общината и "Юръпиън Кънвърджънс Дивелъпмънт 
Малта Лимитид" учредено в Малта на 31.08.2006 год. с рег. № С39453 и 
адрес на управление: ул. „В. Димек“ № 4, гр. Флориана, Малта, 
представлявано от директора – Красимир Владимиров Димитров, чрез 
ДАРЕНИЕ на частта на дружеството, представляваща 4449/6446 ид.части 
от ПИ № 78080.27.73, с трайно предназначение на територията 
„Земеделска“, с начин на трайно ползване „За второстепенна улица“ в  
местността „Три могили” по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Царацово, община „Марица“, област Пловдив, одобрени със Заповед 
№ РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
изм. със Заповед № КД-14-16-16/03.01.2013 г. на Началник на СГКК-
Пловдив, собственост на "Юръпиън Кънвърджънс Дивелъпмънт Малта 
Лимитид", съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот, вписан под № 139, том 75, рег. № 27068/10.09.2015 година.  
 II. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси 
върху разходите са за сметка на надарения. 
 III. Възлага на кмета на общината да извърши всички правни и 
фактически действия по прекратяване на съсобствеността, съгласно 
действащото законодателство. 



 

МОТИВИ: Във връзка с постъпило заявление за прекратяване на 
съсобственост между община „Марица“ и юридическо лице, 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 № 167 

Взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Допълнителни възнаграждения на председател на 
общински съвет, кмет на община и кметове на кметства  

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.5 във връзка с чл.26, ал.1  от ЗМСМА,  
чл.4, ал.5  от ПМС № 67/2010г. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

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

2. Допълнителните възнаграждения да се включат във ведомостите 
за работни заплати за м. април 2021 г. 

 

МОТИВИ: На основание чл.26, ал.1 и чл.21 ал.1, т.5 от ЗМСМА 
общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя 
на съвета, както и на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на 
действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на 
персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.    
Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 


