
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 № 168 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 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 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от 
Закон за общинската собственост. 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема предложените 
актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – 
област Пловдив за 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. Костиево се добавя: 
ПИ 57.120 НТП Ниско застрояване (до 10 м)    -     619 кв.м.  

 
II. В 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.Манолско Конаре се ДОБАВЯТ: 
1. Поземлен имот № 47113.26.74   с площ  20 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Манолско 



Конаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. 
на Изп.директор на АГКК-София;  

2. Поземлен имот № 47113.41.146   с площ  2032 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Манолско 
Конаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. 
на Изп.директор на АГКК-София; 

3. Поземлен имот № 47113.41.147   с площ  88 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Манолско 
Конаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. 
на Изп.директор на АГКК-София;  

4. Поземлен имот № 47113.41.145   с площ  304 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Манолско 
Конаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. 
на Изп.директор на АГКК-София;  

5. Поземлен имот № 47113.41.149   с площ  19 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Манолско 
Конаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. 
на Изп.директор на АГКК-София; 

6. Поземлен имот № 47113.41.150   с площ  71 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Манолско 
Конаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. 
на Изп.директор на АГКК-София; 

7. Поземлен имот № 47113.42.122   с площ  385 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Манолско 
Конаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. 
на Изп.директор на АГКК-София;  

8. Поземлен имот № 47113.42.127   с площ  39 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Манолско 
Конаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. 
на Изп.директор на АГКК-София;  

9. Поземлен имот № 47113.43.114   с площ  2599 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Манолско 
Конаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. 
на Изп.директор на АГКК-София;  

 



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  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 № 169 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правила за ползване  на 
мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 
2021-2022 година), приети и утвърдени с Решениe № 3, взето с протокол № 
1 от 26.01.2021 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 № 3, взето с протокол 
№ 1 от 26.01.2021 г., както следва:  
 
1. В буква Б) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, за 
индивидуално ползване по землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи). 
 
 
За с. Ясно поле отпада: 
 
населено 
място 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и  

кв.м. Стопанисв
ано от 
общината 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

Кметство 
село 

         

С. ЯСНО 
ПОЛЕ 

         



 87669.19
.1-
свободн
и 11 179  
м2 в 
източнат
а му 
част - V 
категори
я 

11 
179, 
изця
ло 
попа
да в 
СДП 

       

 87669.25
.9 -V 
категори
я 

1882
1 

       

 
2. В буква А) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, за общо 
ползване по землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи) 
 
За с. Ясно поле се добавя: 
 
населено 
място 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и  

кв.м. Стопанисв
ано от 
общината 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

Кметство 
село 

         

С. ЯСНО 
ПОЛЕ 

         

 87669.19
.1-
свободн
и 11 179  
м2 в 
източнат
а му 
част - V 
категори
я 

11 
179, 
изця
ло 
попа
да в 
СДП 

       

 87669.25
.9 -V 
категори
я 

1882
1 

       

  
 
3. 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 2021-2022 г. на територията на Община „Марица“. 



 
Отпада: 
 

Населено място 
Животновъден 
обект 

Име 
Презиме 
Фамилия на собственика Вид животни 

Брой 
животни 

12. С. Ясно поле 
8766970012 /стар 
4139-0057/ ЗП Запрян Илиев Илиев Овце 81 

Кози 12 
 
 

МОТИВИ:  В изпълнение на Решениe № 3, взето с протокол № 1 от 
26.01.2021 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив са приети и 
утвърдени Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – 
общинска собственост (за стопанската 2021-2022 година), като в 
решението са одобрени списъците с общински мери, пасища и ливади и с 
данни за земеделските стопани и/или техни сдружения. Поради 
несключени договори за наемане на общински мери, пасища и ливади, 
Общински съвет „Марица“ намира настоящото решение 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 № 170 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 128, взето с протокол № 5 от 
20.04.2021 г. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 45, ал. 9  и чл. 21, ал. 1, т. 8 Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; във връзка с Писмо на 
Областен управител на област Пловдив, входирано в Община „Марица“ 
под № Обс-183/29.04.2021 г.  Към Изх ОбС-58-(13) от 29.04.2021 г. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 128, взето с протокол 
№ 5 от 20.04.2021 г.  като  премахва съдържанието и изискванията на  т.  
„IV.  Условия за участие“ и го приема в следния вид: 
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. 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 и ІІІ  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: Във връзка с упражнявания контрол за 
законосъобразноствъв и получено писмо на Областен управител на област 
Пловдив, входирано в Община „Марица“ с вх. № Обс-183/29.04.2021 г., 
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 № 171 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 375, взето с протокол № 11 
от 29.10.2020 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 
41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 
1. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 375, взето с 
протокол № 11 от 29.10.2020    г., както следва:    
1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                             
„1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка, изготвена по реда 
на чл.22, ал.3 от ЗОС от лицензирани оценители на „Пловдивинвест - 21” 
АД,  гр. Пловдив за поземлен имот № 62858.501.4208 с площ 41507 кв.м., в 
размер на 1 494 252,00 лева без ДДС (един милион четиристотин 
деветдесет и четири двеста петдесет и два) лева, по 36,00 лв/кв.м., без ДДС 
и 
- За Сграда 62858.501.4208.1, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 294 
кв.м., бр.ет.3 е изготвена справедлива пазарна оценка в размер на 10320,00 
(десет хиляди триста и двадесет) лева, която се явява освободена доставка, 
съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.2, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 39 
кв.м.,бр.ет.1 е изготвена справедлива пазарна оценка в размер на 468,00 
(четиристотин шестдесет и осем) лева, която се явява освободена доставка, 
съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.5, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 11 
кв.м.,бр.ет.1 е изготвена справедлива пазарна оценка в размер на 132,00 
(сто тридесет и два) лева, която се явява освободена доставка, съгласно 
чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.6, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 178 
кв.м.,бр.ет.1 е изготвена справедлива пазарна оценка в размер на 6670,00 
(шест хиляди шестстотин и седемдесет) лева, която се явява освободена 
доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.7, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 128 
кв.м.,бр.ет.1 е изготвена справедлива пазарна оценка в размер на 4800,00 
(четири хиляди и осемстотин) лева, която се явява освободена доставка, 



съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.8, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 77 
кв.м.,бр.ет.1 е изготвена справедлива пазарна оценка в размер на 1390,00 
(хиляда триста и деветдесет) лева, която се явява освободена доставка, 
съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.9, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 158 
кв.м.,бр.ет.1 е изготвена справедлива пазарна оценка в размер на 5690,00 
(пет хиляди шестстотин и деветдесет) лева, която се явява освободена 
доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.10, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 59 
кв.м.,бр.ет.2 е изготвена справедлива пазарна оценка в размер на 4250,00 
(четири хиляди двеста и петдесет) лева, която се явява освободена 
доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.11, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 51 
кв.м.,бр.ет.1 е изготвена справедлива пазарна оценка в размер на 820,00 
(осемстотин и двадесет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно 
чл.45, ал.3 от ЗДДС 
И ОПРЕДЕЛЯ: 
За поземлен имот № 62858.501.4208 с площ 41507 кв.м., сумата в размер на 
1 494 252,00 лева без ДДС (един милион четиристотин деветдесет и четири 
двеста петдесет и два) лева, по 36,00 лв/кв.м., без ДДС и 
- За Сграда 62858.501.4208.1, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 294 
кв.м., бр.ет.3 сумата в размер на 10320,00 (десет хиляди триста и двадесет) 
лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.2, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 39 
кв.м.,бр.ет.1 сумата в размер на 468,00 (четиристотин шестдесет и осем) 
лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.5, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 11 
кв.м.,бр.ет.1 сумата в размер на 132,00 (сто тридесет и два) лева, която се 
явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.6, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 178 
кв.м.,бр.ет.1 сумата в размер на 6670,00 (шест хиляди шестстотин и 
седемдесет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 
от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.7, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 128 
кв.м.,бр.ет.1 сумата в размер на 4800,00 (четири хиляди и осемстотин) 
лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.8, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 77 
кв.м.,бр.ет.1 сумата в размер на 1390,00 (хиляда триста и деветдесет) лева, 
която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.9, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 158 
кв.м.,бр.ет.1 сумата в размер на 5690,00 (пет хиляди шестстотин и 
деветдесет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 
от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.10, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 59 



кв.м.,бр.ет.2 сумата в размер на 4250,00 (четири хиляди двеста и петдесет) 
лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.11, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 51 
кв.м.,бр.ет.1 сумата в размер на 820,00 (осемстотин и двадесет) лева, която 
се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС, 
като цени за продажба на недвижимите имоти, предмет на разпореждане 
въз основа на горепосочените пазарни оценки.“ 
 
2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
            „ 2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши 
продажба на:                                                              
- ПИ № 62858.501.4208 с площ 41507 кв.м. с НТП "За друг обществен 
обект, комплекс", трайно предназначение на територията "Урбанизирана", 
при граници и съседи: ПИ № 62858.501.4207; ПИ № 62858.501.1019; ПИ № 
62858.501.879; ПИ № 62858.501.19; ПИ № 62858.501.253; ПИ № 
62858.501.254; ПИ № 62858.501.657; ПИ № 62858.501.1023; ПИ № 
62858.501.4202; ПИ № 62858.501.1252; ПИ № 62858.501.1018 и ПИ № 
62858.501.1004, по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Рогош, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на 
Изп.директор на АГКК-София,  ул. "Иван Вазов“, предишен 
идентификатор: ПИ № 62858.501.4201, номер по предходен план: част от 
УПИ I – училище, кв. 3, за сумата 1 494 252,00 лева без ДДС (един милион 
четиристотин деветдесет и четири двеста петдесет и два) лева, по 36,00 
лв/кв.м., без ДДС. Достигнатата по време на търга продажна цена на 
урегулирания поземлен имот е облагаема с ДДС, съгласно Закона за данък 
върху добавената стойност. 
- Сграда 62858.501.4208.1, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 294 
кв.м., бр.ет.3 за сумата в размер на 10320,00 (десет хиляди триста и 
двадесет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от 
ЗДДС. 
- Сграда 62858.501.4208.2, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 39 
кв.м.,бр.ет.1 за сумата в размер на 468,00 (четиристотин шестдесет и осем) 
лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- Сграда 62858.501.4208.5, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 11 
кв.м.,бр.ет.1 за сумата в размер на 132,00 (сто тридесет и два) лева, която 
се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- Сграда 62858.501.4208.6, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 178 
кв.м.,бр.ет.1 за сумата в размер на 6670,00 (шест хиляди шестстотин и 
седемдесет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 
от ЗДДС. 
- Сграда 62858.501.4208.7, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 128 
кв.м.,бр.ет.1 за сумата в размер на 4800,00 (четири хиляди и осемстотин) 
лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- Сграда 62858.501.4208.8, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 77 
кв.м.,бр.ет.1 за сумата в размер на 1390,00 (хиляда триста и деветдесет) 



лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- Сграда 62858.501.4208.9, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 158 
кв.м.,бр.ет.1 за сумата в размер на 5690,00 (пет хиляди шестстотин и 
деветдесет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 
от ЗДДС. 
- Сграда 62858.501.4208.10, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 59 
кв.м.,бр.ет.2 за сумата в размер на 4250,00 (четири хиляди двеста и 
петдесет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от 
ЗДДС. 
- Сграда 62858.501.4208.11, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 51 
кв.м.,бр.ет.1 за сумата в размер на 820,00 (осемстотин и двадесет) лева, 
която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС, 
актувани с Акт за частна общинска собственост № 3751/14.10.2020 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив.  
Общата данъчната оценка на земя и сгради е 181 520,70 лв., в т.ч. за земя – 
149 209,40 лв. за сграда 62858.501.4208.1 – 10136,10 лв.; за сграда 
62858.501.4208.2 – 462,30 лв.; за сграда 62858.501.4208.5 – 130,40 лв.; за 
сграда 62858.501.4208.6 – 6136,80 лв, за сграда 62858.501.4208.7 – 4413,00 
лв, за сграда 62858.501.4208.8 – 912,70 лв, за сграда 62858.501.4208.9 – 
5447,30 лв, за сграда 62858.501.4208.10 – 4068,20 лв, за сграда 
62858.501.4208.11 – 604,50 лв. 
 
3. Точка 3 (трета) придобива следното съдържание:                                                              
      „3. Продажбата да се извърши съгласно чл.78, ал.1 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 
продажбата на имотите е:  
- за поземлен имот № 62858.501.4208 сумата в  размер на 1 494 252,00 лева 
без ДДС (един милион четиристотин деветдесет и четири двеста петдесет и 
два) лева, по 36,00 лв/кв.м., без ДДС. Достигнатата по време на търга 
продажна цена на урегулирания поземлен имот е облагаема с ДДС, 
съгласно Закона за данък върху добавената стойност. 
- За Сграда 62858.501.4208.1, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 294 
кв.м., бр.ет.3 сумата в размер на 10320,00 (десет хиляди триста и двадесет) 
лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.2, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 39 
кв.м.,бр.ет.1 сумата в размер на 468,00 (четиристотин шестдесет и осем) 
лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.5, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 11 
кв.м.,бр.ет.1 сумата в размер на 132,00 (сто тридесет и два) лева, която се 
явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.6, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 178 
кв.м.,бр.ет.1 сумата в размер на 6670,00 (шест хиляди шестстотин и 
седемдесет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 
от ЗДДС. 



- За Сграда 62858.501.4208.7, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 128 
кв.м.,бр.ет.1 сумата в размер на 4800,00 (четири хиляди и осемстотин) 
лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.8, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 77 
кв.м.,бр.ет.1 сумата в размер на 1390,00 (хиляда триста и деветдесет) лева, 
която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.9, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 158 
кв.м.,бр.ет.1 сумата в размер на 5690,00 (пет хиляди шестстотин и 
деветдесет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 
от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.10, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 59 
кв.м.,бр.ет.2 сумата в размер на 4250,00 (четири хиляди двеста и петдесет) 
лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 62858.501.4208.11, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 51 
кв.м.,бр.ет.1 сумата в размер на 820,00 (осемстотин и двадесет) лева, която 
се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС“.  
 

МОТИВИ:   В изпълнение на Решение № 375, взето с протокол № 11 
от 29.10.2020 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив, общинска 
администрация откри процедура за продажба на гореописаните имоти чрез 
публичен търг с явно наддаване. На обявения търг не се явиха купувачи и 
със заповед на кмета тръжната процедура беше прекратена. Имотите са 
включени в „Програма за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив“ за 2021 
година. Съгласно оценителен доклад от месец май 2021 година е изготвена 
нова пазарна оценка от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, 
гр. ПловдивЕто 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 № 172 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
ОТНОСНО: Промяна в състава на Постоянната комисия по 

образование, култура, етноси и социални дейности и Постоянната комисия 
по бюджет и финанси 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация ин чл. 53 , ал. 2 от Правилника 
за организацията и дейността на Общински съвет „Марица“, неговите 
комисии и взаймодействието му с общинската администарция 
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
1.Общински съвет „Марица“ изменя свое решение № 25 , взето с протокол 
№ 3 от 17.12.2019 г., както следва: 
1.1. В точка II.1.  „ ПК по бюджет и финанси“ освобождава Албена 
Миланова като член на постоянната комисия. 
1.2. В точка II.4. „ ПК по образование, кулура, етноси и социални 
дейности“ освобождава Албена Миланова като член на постоянната 
комисия. 
1.3. В точка II.1.  избира Илия Русев за член на „ ПК по бюджет и 
финанси“  
1.4. В точка II.4. избира  Илия Русев  за член на „ПК по образование, 
кулура, етноси и социални дейности“  

МОТИВИ:  С решение № 255-МИ от 08.04.2021 г. на Общинска 
избирателна комисия Марица се прекратяват пълномощията, поради 
подаване на оставка на общинският съветник Албена Величкова и се 
обявява за избран следващия в листата на ПП „Движение за права и 
свободи-ДПС“ – Илия Павлинов Русев. 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 № 173 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Отмяна на решение № 230, взето с протокол № 9 от 
28.05.2019 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право 
на строеж на М. В. М.  и А. Е. Р, върху общински урегулиран поземлен 
имот № 21169.501.313 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Динк. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 89, ал. 3, т. 15 от Наредбата 
за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост 
на община „Марица“ 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 1.Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № 230, взето с 
протокол № 9 от 28.05.2019  г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за 
учредяване право на строеж на М. В. М.  и А. Е. Р върху общински 
урегулиран поземлен имот № 21169.501.313 с площ 526 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване 
„Ниско застрояване (до10м)” по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с.Динк, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
16/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София.  
 
 2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 
по отмяната на горецитираното решение, съгласно изискванията на Закона 
за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 
 

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



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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 174 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Отмяна на решение № 122, взето с протокол № 6 от 
21.03.2019 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право 
на строеж на К. Й. М., върху общински урегулиран поземлен имот № 
38950.57.120 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Костиево. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 89, ал. 3, т. 15 от Наредбата 
за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост 
на община „Марица“ 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 1.Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № № 122, взето с 
протокол № 6 от 21.03.2019 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за 
учредяване право на строеж на К. Й. М. върху общински урегулиран 
поземлен имот № 38950.57.120 с площ 619 кв.м., трайно предназначение 
"Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Костиево, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-
София, местност "Манастира", идентичен с УПИ ХХІV-57.120, кв.71, съгл. 
Заповед № РД-09-413/13.04.2016 г. на кмета на Община "Марица" - 
Пловдив.  
 
 2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 
по отмяната на горецитираното решение, съгласно изискванията на Закона 
за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 
 

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



т.VІ „Разваляне на договора“   следва да се предприемат действия по 
отмяна на горепосоченото решение на общинския съвет. Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 175 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Отмяна на решение № 231, взето с протокол № 9 от 
28.05.2019 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право 
на строеж на М. Г. Д.  и Й. А. Д., върху общински урегулиран поземлен 
имот № 21169.501.314 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Динк. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 89, ал. 3, т. 15 от Наредбата 
за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост 
на община „Марица“ 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 1.Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № 231, взето с 
протокол № 9 от 28.05.2019  г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за 
учредяване право на строеж на М. Г. Д.  и Й. А. Д върху общински 
урегулиран поземлен имот № 21169.501.314 с площ 526 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване 
„Ниско застрояване (до10м)” по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с.Динк, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
16/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София.  
 
 2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 
по отмяната на горецитираното решение, съгласно изискванията на Закона 
за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 
 
 

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



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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 176 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 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 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 от 
ЗУТ, чл. 200, ал. 2 от ЗУТ, чл. 19 от ЗЗД, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 108 
от НПУРОИ 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
I. Да се сключи предварителен договор по чл.15, ал. 3 от ЗУТ, а именно: 
 
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР 
за уреждане на имуществените отношения по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от 
Закона за устройство на територията 
 
Днес, ___.___.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. Н. 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 Заповед 
№ РД-09-80 от 24.01.2020 г. на кмета на община „Марица“, Решение № 11, 
взето с протокол № 3 от 19.01.2021 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 ІV-57.100, УПИ V-57.101 и 
УПИ VІ-57.102 от кв.71 /ПИ 38950.57.100, 38950.57.101 и ПИ 38950.57.102 
ПО КК на с. Костиево/ по плана на с. Костиево с цел образуване на нови 
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 
със Заповед № РД-09-80 от 24.01.2020 г. на кмета на община „Марица“ да 
прехвърли на А. Н. М, собствеността върху следния недвижими имот  – 
общинска собственост, а именно:   
1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 38950.57.167 /три, 
осем, девет, пет, нула, точка, пет, седем, точка, едно, шест, седем/ с площ 
174 кв.м., представляващ част от ПИ № 38950.57.101, включен в 
новообразувания УПИ VІ-57.166 /съгласно проект за изменение на ПУП-
ПРЗ, приет с решение № 11, взето с протокол № 3 от 19.01.2021 г. на ЕСУТ 
при община „Марица”/,  
която част от поземлен имот се обединява с ПИ с идентификатор 
38950.57.102 (три, осем, девет, пет, нула, точка, пет, седем, точка, едно, 
нула, две), находящ се в с. Костиево, община „Марица“, област Пловдив, 
област Пловдив, ЕКАТЕ 38950, с площ от 708 (седемстотин и осем) 
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: 38950.57.109, 38950.57.110, 38950.57.108, 38950.57.107, 
38950.57.101, 38950.502.9029 собственост на А. Н. М, 
на стойност 1 740 /хиляда седемстотин и четиридесет/ лева без ДДС, 
определена от Общински съвет „Марица“ на база пазарна оценка от 
лицензиран оценител, която стойност А. Н. М следва да внесе 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 заповедта 
на кмета на община „Марица“ за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ 
приет с Решение № 11, взето с протокол № 3 от 19.01.2021 г. на ЕСУТ при 
Община „Марица“. 
2. В случай че изменението на ПУП-ПРЗ, приет с Решение № 11, взето с 
протокол № 3 от 19.01.2021 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 А. Н. М  
3. Община „Марица“ се задължава да прехвърли собствеността на 
поземления имот, предмет на настоящия договор чрез сключването на 
окончателен договор в срок до два месеца след влизане в сила на заповедта 
на Кмета на Община „Марица“ за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ 
приет с Решение № 11, взето с протокол № 3 от 19.01.2021 г. на ЕСУТ при 
Община „Марица“. 
4. Преди сключване на окончателния договор А. Н. 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 А. Н. 
М, 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. Н. 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. 
 

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  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 № 177 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен 
имот с идентификатор № 78080.501.1323 с площ 105 кв.м., включен в VІІ-
501.1326-производствени и складови дейности,  в кв.64а с.Царацово. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 6, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица”. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив: 
 І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от 
публична в частна общинска собственост на поземлен имот с 
идентификатор   № 78080.501.1323 с площ 105 кв.м., трайно 
предназначение на територията "Урбанизирана", НТП "За друг вид 
производствен, складов обект" по кадастрална карта и кадастрални 
регистри на с.Царацовод, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
78/05.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София,  включен в УПИ VІІ-
501.1326-производствени и складови дейности,  в кв.64а, съгласно заповед 
№ РД-09-1658/09.12.2020 г. на кмета на Община „Марица“ за одобряване 
проект за изменение на ПУП-ПРЗ, актуван с Акт за ПОС № 
3852/09.04.2021 година, надлежно вписан в СВ – гр.Пловдив. 
 І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по 
т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 
60, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост. 
 

МОТИВИ:   Предвид сключен предварителен договор на 24.11.2020 
г. по реда на чл.15, ал3 и ал.5 от ЗУТ между Община „Марица“ и 
заявителите  Руслана Иванова Плугчиева – Димова и Руслан Ангелов 



Димов, и за уреждане на имуществените отношения е необходимо е да се 
започне процедура по промяна на характера на собствеността от публична 
общинска собственост в частна общинска собственост на поземлен имот с 
идентификатор № 78080.501.1323 с площ 105 кв.м., трайно 
предназначение на територията "Урбанизирана", НТП "За друг вид 
производствен, складов обект" по кадастрална карта и кадастрални 
регистри на с.Царацовод. 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 № 178 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в 
частна общинска собственост на поземлен имот № 69874.501.271 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; вр. с чл.6, ал.1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 1.Общински съвет „Марица” – област Пловдив обявява за частна 
общинска собственост следния общински поземлени имот: 
Поземлен имот № 69874.501.271 с площ 1014 кв.м., трайно предназначение 
на територията "Урбанизирана", НТП "За друг обществен обект, 
комплекс", съответстващ на урегулиран поземлен имот ХV-271, кв.47 по 
КК на с. Строево, одобрена със Заповед № РД-18-82 от 05.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, актуван с Акт за публична общинска 
собственост № 100 от 17.02.2004 г. надлежно вписан в Агенцията по 
вписванията. 
 2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението да започне процедура 
по промяна характера на собствеността от публична в частна общинска 
собственост на описания в т. 1 общински поземлен имот, за които на 
основание с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост да се състави 
акт за частна общинска собственост. 
 

МОТИВИ: На лице са предпоставките на чл.6, ал.1 от Закона за 
общинската собственост, при който имоти публична общинска 
собственост, когато са престанали да изпълняват предназначението си по 
чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост, се обявяват от Общинския 



съвет за частна общинска собственост. Ето защо Общински съвет 
„Марица“ 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 № 179 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 69874.501.859, частна общинска 
собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Строево, област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от 
ЗОС, и чл. 79, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив приема пазарна цена 
за продажба на поземлен имот с идентификатор № 69874.501.859 по 
кадастралната карта на с.Строево в размер на 7845,00 (седем хиляди 
осемстотин четиридесет и пет) лева, без ДДС, по 15,00 лв/кв.м. без ДДС 
въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от 
независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив,  и определя 
сумата от 7845,00 (седем хиляди осемстотин четиридесет и пет) лева, без 
ДДС, по 15,00 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 № 69874.501.859 с площ 523 кв. м., с трайно 
предназначение на територията „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната карта на 
с.Строево, област Пловдив одобрена със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 
год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ 
ІХ-общ., кв. 3 по ЗРП, съгласно Заповед № РД-09-221/04.07.2002 г., 
актуван с акт за частна общинска собственост № 31/20.01.2003 година, 
надлежно вписан в Служба по вписванията – гр.Пловдив на собственика на 
едноетажната еднофамилна жилищна сграда, построена в имота Д. Х. К., за 
сумата 7845,00 (седем хиляди осемстотин четиридесет и пет) лева, без 
ДДС, по 15,00 лв/кв.м. без ДДС.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 69874.501.859 е 3253,30 (три 
хиляди двеста петдесет и три лева и 30 ст.) лева. 
  3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС 



върху разходите са за сметка на купувача по т.2. 
  4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на 
общината да извърши всички правни и фактически действия по 
процедурата за продажба и сключи договор за покупко-продажба 
съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 180 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 78080.501.22, частна общинска 
собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Царацово, област Пловдив. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив приема пазарна цена за 
продажба на поземлен имот с идентификатор № 78080.501.22 по 
кадастралната карта на с.Царацово в размер на 12 460,00 (дванадесет 
хиляди четиристотин и шестдесет) лева, с ДДС, по 20,00 лв/кв.м. с ДДС), 
въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от 
независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив,  и определя 
сумата от 12 460,00 (дванадесет хиляди четиристотин и шестдесет) лева, с 
ДДС, по 20,00 лв/кв.м. с ДДС) като цена за продажба на недвижимия имот, 
предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 
2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 78080.501.22 с площ 623 кв. м., с трайно предназначение 
на територията „Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско 
застрояване (до 10м)”, при граници:  ПИ № 78080.501.21; ПИ № 
78080.501.1101; ПИ № 78080.501.23; ПИ № 78080.135.1 и ПИ № 
78080.140.11 по кадастралната карта на с.Царацово, област Пловдив 
одобрена със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 год. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София, номер по предходен план: УПИ ІІІ-22, кв.2 по 
ЗРП, одобрен със Заповед № ИК-325/1987 г., с административен адрес: 
с.Царацово, ул. „Стара планина“ № 12, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 3125/13.02.2018 година, надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр.Пловдив на собственика на едноетажната еднофамилна 
жилищна сграда с идентификатор 78080.501.22.1 със ЗП 75 кв.м., А. Д. Й., 
за сумата 12 460,00 (дванадесет хиляди четиристотин и шестдесет) лева, с 
ДДС, по 20,00 лв/кв.м. с ДДС).  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 78080.501.22 е 2563,70 (две хиляди 



петстотин шестдесет и три лева и 70 ст.) лева. 
 3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС 
върху разходите са за сметка на купувача по т.2. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на 
общината да извърши всички правни и фактически действия по 
процедурата за продажба и сключи договор за покупко-продажба 
съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 181 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 
№ 21169.501.475 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Динк, 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 имота, изготвена 
от лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в 
размер 9564,00 лева, без ДДС (седем хиляди деветстотин и седемдесет 
лева, без ДДС, по 12,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, 
ал.3 от ЗОС и определя 9564,00 лева, без ДДС (седем хиляди деветстотин и 
седемдесет лева, без ДДС, по 12,00 лв/кв.м. без ДДС) като цена за 
продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка. 
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 21169.501.475  с площ  797 кв. м., 
с трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта на с. Динк, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-16/19.02.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София, номер по предходен план: УПИ V-501.475-жил. 
строителство, кв.17, съгл. одобрен ПУП-ПРЗ със Заповед №РД-09-
1012/12.08.2013 год., при граници и съседи: ПИ № 21169.501.74; ПИ № 
21169.501.478; ПИ № 21169.501.476; ПИ № 21169.501.479; ПИ № 
21169.501.397; ПИ № 21169.501.78; ПИ № 21169.501.77; ПИ № 
21169.501.75, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
2553/12.11.2015 г., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив за сумата 9564,00 лева, без ДДС (седем хиляди деветстотин и 
седемдесет лева, без ДДС, по 12,00 лв/кв.м. без ДДС). 
Данъчна оценка на имота е в размер на 1998,90 (хиляда деветстотин 
деветдесет и осем лева и 90 ст.) лева.  
3. Продажбата на поземления имот по т.2 да се извърши съгласно чл.78, 



ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна 
цена за продажбата на имота е 9564,00 лева, без ДДС (седем хиляди 
деветстотин и седемдесет лева, без ДДС, по 12,00 лв/кв.м. без ДДС), в 
съответствие с т.1 и 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 за гореописания поземлен имот в т.2. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 182 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 
урегулиран поземлен имот № 03839.501.383 с.Бенковски в полза на лица с 
установени жилищни нужди. 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 и 
чл.49а, ал.1 от ЗОС и чл.89, ал.1, т.4 и ал.3 от НПУРОИ. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната 
оценка в размер на 30,00 лева /тридесет лева/, изготвена от лицензирани 
оценители на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един 
квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж 
на жилищна сграда и определя пазарна цена 30,00 лева /тридесет лева/ за 1 
кв.м. /един квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право 
на  строеж на жилищна сграда в ПИ № 03839.501.383.  
 2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на Д. Й. 
С. и Ц. Г. С., да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно 
право върху недвижим имот – частна общинска собственост, 
съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 
03839.501.383, с площ 1003 кв.м., с трайно предназначение на територия 
„Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Незастроен имот за 
жилищни нужди” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Бенковски, област Пловдив одобрени със Заповед № РД-+18-81/05.12.2007 
год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, номер по предходен 
план: УПИ VІ-383, кв.34 по ЗРП, при граници на имота: ПИ № 
03839.501.866; ПИ № 03839.501.391; ПИ № 03839.501.390, ПИ № 
03839.501.384 и ПИ № 03839.501.866, актуван с Акт за ЧОС 
1526/25.05.2011 г. за построяване на жилищна сграда съгласно 
предвижданията на застроителния план на с. Бенковски, Община 
„Марица”, област Пловдив. 
 
 3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на 
база определената цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените 
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран 



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

МОТИВИ:  Заявителите не се легитимират като собственици на 
недвижими имоти на територията на страната и  живеят със семейството 
си в семейната къща на родителите си. Предвид социалното им положение 
е налице обоснована нужда от решаване на жилищния проблем на 
семейството. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 183 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 
урегулиран поземлен имот № 66915.502.1916 в полза на лица с установени 
жилищни нужди. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 
и чл. 49а, ал. 1 от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна 
цена в размер на 20,00  /двадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване 
на жилищна сграда в ПИ № 66915.502.1916 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив, 
въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от 
независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза 
на А. А. Т.,  да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 
Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 66915.502.1916 
с площ 475 кв. м., с Трайно предназначение „Урбанизирана територия” и 
начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до10м)” по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с.Скутаре, област Пловдив одобрени 
със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, 
при граници на имота: ПИ № 66915.502.1182;  ПИ № 66915.502.1915; ПИ 
№ 66915.502.1180; ПИ № 66915.502.1912, номер по предходен план: 
502.606, УПИ ХХVІІ-502.1916, жил.строителство, кв.58, с отреждане за 
нискоетажно жилищно застрояване, , актуван с Акт за ЧОС 
3803/12.02.2021 година,  за построяване на жилищна сграда, съгласно 
предвижданията на застроителния план на с. Скутаре, Община „Марица”, 
област Пловдив. 
 3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на 
база вече определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, 
съгласно одобрените архитектурни проекти с установена площ за 
застрояване от лицензиран оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 



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

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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 184 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 
урегулиран поземлен имот № 66915.502.1781 в полза на лица с установени 
жилищни нужди. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 
49а, ал. 1 от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна 
цена в размер на 20,00  /двадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване 
на жилищна сграда в ПИ № 66915.502.1781 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив, 
въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от 
независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза 
на И. Х. Д.,  да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 
Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 66915.502.1781 
с площ 700 кв. м., с Трайно предназначение „Урбанизирана територия” и 
начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до10м)” по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с.Скутаре, област Пловдив одобрени 
със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, 
при граници на имота: ПИ № 66915.502.1052; ПИ № 66915.502.1780; ПИ № 
66915.502.1773; ПИ № 66915.502.1772; ПИ № 66915.502.990, номер по 
предходен план: ХІІ-502.1781-жил. строителство, кв.38, с отреждане за 
нискоетажно жилищно застрояване, , актуван с Акт за ЧОС № 
3035/09.10.2017 година,  за построяване на жилищна сграда, съгласно 
предвижданията на застроителния план на с. Скутаре, Община „Марица”, 
област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на 
база вече определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, 
съгласно одобрените архитектурни проекти с установена площ за 



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

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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 185 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 
урегулиран поземлен имот № 66915.502.1915 в полза на лица с установени 
жилищни нужди. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 
и чл. 49а, ал. 1 от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена в 
размер на 20,00  /двадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване на жилищна 
сграда в ПИ № 66915.502.1915 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив, въз основа на 
пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим 
оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на Т. 
П. В.,  да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 
Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 66915.502.1915 
с площ 475 кв. м., с Трайно предназначение „Урбанизирана територия” и 
начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до10м)” по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с.Скутаре, област Пловдив одобрени 
със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, 
при граници на имота: ПИ № 66915.502.1916;  ПИ № 66915.502.1180; ПИ 
№ 66915.502.1914; ПИ № 66915.502.1912, номер по предходен план: 
502.606, УПИ ХХVІІІ-502.1915, жил.строителство, кв.58, с отреждане за 
нискоетажно жилищно застрояване, , актуван с 3802/12.02.2021 година,  за 
построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на 
застроителния план на с. Скутаре, Община „Марица”, област Пловдив. 
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 
вече определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно 
одобрените архитектурни проекти с установена площ за застрояване от 
лицензиран оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и 
чл.77 от НПУРОИ. 



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

МОТИВИ:  Заявителите не се легитимират като собственици на 
недвижими имоти на територията на страната и  живеят в семейната къща 
на родителите си. Предвид социалното им положение е налице обоснована 
нужда от решаване на жилищния проблем на семейството. Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 186 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 
урегулиран поземлен имот № 38950.502.945 по КК на с. Костиево в полза 
на лица с установени жилищни нужди. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37, ал. 4, т. 4 
и чл. 49а, ал. 1 от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 - от НПУРОИ. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена в 
размер на 14,00  /четиринадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване 
на жилищна сграда в ПИ № 38950.502.945 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Костиево, Община “Марица”- област 
Пловдив, въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от 
ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на 
А.А.М. да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 
Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 38950.502.945 с 
площ 746 кв. м., с трайно предназначение на територия „Урбанизирана” и 
начин на трайно ползване „Ниско застрояване „до 10м“ по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени 
със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 год. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, изменена със Заповед № 18-303-09.01.2020 г. на Началника 
на СГКК – Пловдив,  номер по предходен план УПИ ІХ-общ., кв.28а по 
ЗРП, одобрен със Заповед № № ИК-1236/30.07.1986 година на кмета на 
Община „Марица“ – област Пловдив,  с отреждане за нискоетажно 
жилищно застрояване, с административен адрес с. Костиево, ул. „35-та”, 
при граници на имота: ПИ № 38950.502.9235; ПИ № 38950.502.948; ПИ № 
38950.502.946, ПИ № 38950.501.9035 за построяване на жилищна сграда, 
съгласно предвижданията на застроителния план на с. Костиево, Община 
„Марица”, област Пловдив. 
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 
вече определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно 



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

МОТИВИ: Заявителят не се легитимира като собственик на 
недвижими имоти на територията на страната и  живее с родителите си в 
семейната им къща. Предвид социалното им положение е налице 
обоснована нужда от решаване на жилищния проблем на лицето. 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 № 187 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 
урегулиран поземлен имот № 21169.9.74 в полза на лица с установени 
жилищни нужди. 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а, 
ал.1 от ЗОС и чл.89, ал.1, т.4 и ал.3 от НПУРОИ. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в 
размер на 14,00 /четиринадесет/ лева, изготвена от лицензирани оценители 
на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна 
сграда и определя пазарна цена 14,00 /четиринадесет/  лева за 1 кв.м. /един 
квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж 
на жилищна сграда.  
2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на Н. Е. Д. да 
бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на 
строеж върху поземлен имот с идентификатор № 21169.9.74 с площ 568 
кв.м., с трайно предназначение „Урбанизирана територия” и начин на 
трайно ползване „Ниско застрояване (до10м)” по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Динк, област Пловдив, одобрени със Заповед 
№ РД-18-16/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
местност „Селската градина“, номер по предходен план: УПИ І-9.74, жил. 
строителство, от кв.52, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ със Заповед № РД-09-
1219/18.09.2015 г., при граници на имота: ПИ № 21169.9.88; ПИ № 
21169.9.75 и ПИ № 21169.9.89 за построяване на жилищна сграда, съгласно 
предвижданията на застроителния план на с. Динк, Община „Марица”, 
област Пловдив. 
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 
определената цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените 
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран 
оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от 
НПУРОИ. 



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

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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 188 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 
урегулиран поземлен имот № 35300.503.430 в полза на лица с установени 
жилищни нужди. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 
и чл. 49а, ал. 1 от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена в 
размер на 12,00  /дванадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване 
на жилищна сграда в ПИ № 35300.503.430 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Калековец, Община “Марица”- област 
Пловдив, въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от 
ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на С. 
М. А. да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на 
строеж върху  ½  от поземлен имот с № 35300.503.430 с площ 685 кв.м., с 
трайно предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Калековец, област Пловдив одобрени със 
Заповед № РД-18-13/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София,   при граници на имота: ПИ № 35300.503.431; ПИ № 35300.503.999; 
ПИ № 35300.503.432 и ПИ № 35300.503.429, номер по предходен план: 
УПИ Х-общ., кв.82 по действащия регулационен план на селото, одобрен 
със Заповед № РД-09-324/07.1997 година, с отреждане за нискоетажно 
жилищно застрояване, , актуван с Акт за ЧОС № 1435 от 18.02.2011 
година,  за построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на 
застроителния план на с. Калековец, Община „Марица”, област Пловдив. 
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 
вече определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно 
одобрените архитектурни проекти с установена площ за застрояване от 
лицензиран оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и 



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

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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 189 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот – 
публична общинска собственост  в с. Строево, община „Марица“ на 
Сдружение „ФК – Вихър с.Строево“ 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1 т.8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.103, ал.1, т.1 от Закона за 
физическото възпитание и спорта и чл.8 от Наредба за условията и реда на 
използването на спортни обекти, собственост на Община „Марица“ 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” дава съгласие да бъде предоставен за 
безвъзмездно ползване на   Сдружение „ФК – Вихър с. Строево“, със  
седалище и адрес на управление с. Строево 4197, Община“Марица“ – 
област Пловдив, вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 176040870, представлявано от Коста Петков Тончев, с 
цел да се използват за тренировъчна и състезателна дейност, следните 
общински имоти:  
- Поземлен имот с идентификатор 69874.61.28 с площ 26243 кв.м., трайно 
предназначение „Земеделска “,  НТП „Спортно игрище“ и  
- Сграда с идентификатор № 69874.61.28.1, Спортна сграда, база,  
застроена площ 92кв.м., бр. етажи 1 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри  на с. Строево, област Пловдив,  одобрени със 
Заповед № РД -18-82/05.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК – 
София., при граници и съседи на поземления имот: 69874.61.28, 
69874.142.3, 69874.142.1, 69874.61.48, 69874.61.15, 69874.501.1011 и 
17806.501.1012 , актувани с Акт за публична общинска собственост № 
3611 от 06.03.2020 г., надлежно вписан в Служба по вписванията. 
 
ІІ. Гореописаните имоти се предоставят за безвъзмездно ползване, с цел да 
се използват за тренировъчна и състезателна дейност на Сдружение „ФК – 
Вихър с. Строево“ – с. Строево за срок от 3 /три/ години. 
 
IІI. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” да предприеме всички действия по сключване на 



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

МОТИВИ:  С цел използването на обекти – общинска собственост 
от спортните клубове за тренировъчна и състезателна дейност, 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 № 190 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от Д.  Т. А. и  Г. Й. Г. за издаване на 
разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
03839.45.40 в м. ”Младеница” 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, 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                  № 03839.45.40 в м. 
”Мледеница” 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 № 03839.45.40 в м. 
”МЛАДЕНИЦА” по кадастралната карта на с.Бенковски, Община 
„Марица”, Пловдивска област попада по Общ устройствен план на 
Община „Марица” в структурна единица 117-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  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 № 191 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от кмета на с.Строево за изменение  на 
Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на 
структурна единица 252-Жм (жилищна структурна единица/зона), във 
връзка с разширение на регулацията на с.Строево, с поземлени имоти с 
идентификатори 69874.132.1, 69874.132.2, 69874.132.3, 69874.132.7 и част 
от ПИ 69874.132.18 – полски път по кадастралната карта на с.Строево, 
местност “Капиница“, 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 252 - Жм (жилищна 
структурна единица/зона), във връзка с разширение на регулацията на 
с.Строево. Разширението обхваща поземлени имоти с идентификатори 
69874.132.1, 69874.132.2, 69874.132.3, 69874.132.7 и част от ПИ 
69874.132.18 – полски път по кадастралната карта на с.Строево, местност 
“Капиница“, Община „Марица“, област Пловдив, всички  общинска 
собственост, съгласно приложеното предложение. 
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 нарасналите нужди на населението от 
парцели 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  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 № 192 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от И.Н.П. за изменение  на Общ 
устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на 
структурна единица 214-Смф (смесена многофункционална структурна 
единица/зона), като собственик на поземлен имот с идентификатор 
73242.21.3 по кадастралната карта на с.Труд, местност “Адата“, 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 214-Смф (смесена 
мнгофункционална устройствена структурна единица/зона), включващо 
поземлени имоти с идентификатори 73242.21.3 – частен имот и част 
73242.21.41 по кадастралната карта на с.Труд, местност “Адата“, Община 
„Марица“, област Пловдив, , съгласно приложеното предложение. 
Възлага на възложителя И. Н. П. , 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  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 № 193 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от И. И. Д. за одобрение на проект за 
изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо 
разширение на структурна единица 196-Смф (смесена  устройствена 
структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност 
„Ганеви брести“, Община „Марица“.  

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация 
(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен 
план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с 
идентификатор 78080.23.1 по кадастралната карта на с.Царацово, местност 
„Ганеви брести“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ 
земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен 
имот за „Складова база за промишлени стоки“. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 
във вр. с чл.136, ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ 
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна 
част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 
196-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона), 
включващо поземлени имоти с идентификатори  78080.23.1-частен имот и 
части от поземлен имот с идентификатор 78080.140.95-полски път по 
кадастралната карта на с.Царацово, местност “Ганеви брести“, 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  
78080.23.1 по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Ганеви 
брести“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска 
земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията 
на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани поземлени имоти за  
„Складова база за промишлени стоки“. 
  
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 
Поземлен имот с идентификатор 78080.23.1 по кадастралната карта на 
с.Царацово, местност “Ганеви брести“, Община „Марица“, област 
Пловдив, попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 196-Смф (смесена многофункционална 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 Илиян Дочев 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:  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 № 194 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
ОТНОСНО: Заявление от В. А. М. за издаване на разрешение за 

изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в 
обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 62858.36.32 в м. 
”Годжуците” по кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, 
Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на 
урегулиран поземлен имот за „Жилищно строителство“. 

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

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор № 62858.36.32 в м. ”Годжуците” по кадастралната карта на 
с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за  
„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост)                                                           
Поземлeн имот с идентификатор № 62858.36.32 в м. ”Годжуците” по 
кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 533-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 № 195 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от „МАКСКОМ“ ЕООД за издаване на 
разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
78080.105.420 и УПИ I-18,318,392- за складова и производствена база в 
м.”ГОЛЯМА СЪРДЖАЛИЙКА” по кадастралната карта на с.Царацово, 
Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за отреждане на нов урегулиран поземлен имот за „Складово-
производствена база за велосипеди“. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2от ЗМСМА, в съответствие с 
чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16а  от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за 
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи 
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот 
с идентификатор    № 78080.105.420 и УПИ I-18,318,392- за складова и 
производствена база в м.”ГОЛЯМА СЪРДЖАЛИЙКА” по кадастралната 
карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура 
по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 
по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на нов урегулиран поземлен имот за 
„Складово-производствена база за велосипеди“ 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор № 78080.105.420 и УПИ I-18,318,392- за 
складова и производствена база в м.”ГОЛЯМА СЪРДЖАЛИЙКА” по 
кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица“, Пловдивска област 
попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 191- Псп с нетни устройствени показатели Пз<60%, Кинт – 1,2,  
Поз>30% и височина  на застрояване до 12 м. 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 



във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 
обект.  
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ 
и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 
при спазване на следните изисквания. 
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 
такива. 
Възложителя „МАКСКОМ“ ЕООД  да изготви проектите от името на 
общината, както и да представлява общината при съгласуване и 
одобряване пред съответните институции.  
 
Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за 
опазване на земеделските земи за провеждане на процедура по промяна на 
предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, 
във връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 
– две години.  
 Възлага на „МАКСКОМ“ ЕООД да проведе процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 
на проекти на техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
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 № 196 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – План за улична 

регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларен план (ПП)  в обхвата на  част от поземлeн имот № 
78080.110.310 в м.”Блатото” по кадастралната карта на с.Царацово, 
Община „Марица”, Пловдивска област с начин на трайно ползване 
земеделска земя „нива“ за  промяна на предназначението на земеделска 
земя за неземеделски нужди с отреждане на урегулиран поземлен имот за 
„жилищно застрояване“ на основание чл. 50, ал.6 от ППЗСПЗЗ. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.8, 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 и чл.50, 
ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските 
земи 
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за ПУП – План за улична 
регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларен план (ПП), съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в 
обхвата на част от поземлен имот с идентификатор № 78080.110.310 в 
м.”Блатото” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, 
Пловдивска област с начин на трайно ползване земеделска земя „нива“ за  
промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с 
отреждане на урегулиран поземлен имот на основание чл. 50, ал.6 от 
ППЗСПЗЗ 
 
Жилищно застрояване  
план за улична регулация, парцеларен план на елементите  
на техническата инфраструктура 
 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във връзка с 
провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект. 
Възложителя да изготви проектите от името на общината, както и да 
представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 
институции.  



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 и РЗИ, 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. 
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на 
предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, 
във връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 
– две години.  
 Възлага на В. Ц. Д. да проведе процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 
на проекти на техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
            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 № 197 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
ОТНОСНО: Заявление от Н. М. М. за издаване на разрешение за 

изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в 
обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 69874.132.6 в м. 
”Капиница” по кадастралната карта на с.Строево, Община „Марица”, 
Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на 
урегулиран поземлен имот за „Жилищно строителство“. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2от ЗМСМА, в съответствие с 
чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16а, от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за 
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи 
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор                     № 69874.132.6 в м. ”Капиница” по 
кадастралната карта на с.Строево, Община „Марица”, Пловдивска област 
за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот 
за  
„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост)                                                           
Поземлeн имот с идентификатор № 69874.132.6 в м. ”Капиница” по 
кадастралната карта на с.Строево, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 252 - 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 № 198 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
ОТНОСНО: Заявление от Д. Я. Б. за издаване на разрешение за 

изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в 
обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 47113.24.32 в м. ”Черните 
места” по кадастралната карта на с.Манолско Конаре, 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.2 от ЗМСМА, в съответствие 
с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16а, от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за 
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи 
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот 
с идентификатор                  № 47113.24.32 в м. ”Черните места” по 
кадастралната карта на с.Манолско Конаре, 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 № 47113.24.32 в м. ”Черните места” по 
кадастралната карта на с.Манолско Конаре, Община „Марица”, 
Пловдивска област попада по Общ устройствен план на Община „Марица” 
в структурна единица 612-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 № 199 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 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/ VІІ-29 в кв.3 /ПИ№61412.501.411/ и 
част от улично пространство между осови точки №26 и №10 
/ПИ№61412.501.618/ по плана на с.Радиново, 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 VІІ-29 в кв.3/ ПИ№61412.501.411/ и част от улично 
пространство между осови точки №26 и №10 /ПИ№61412.501.618/ по 
плана на с.Радиново и промяна на собствеността на междууличното 
пространство от публична в частна общинска. 
 2. Възлага на Кмета на община „Марица” да извърши последващи 
действия съгласно ЗУТ. 
 

МОТИВИ:   Исканото изменение на ПУП-ПРЗ е с цел прилагане на 
уличната регулация и присъединяване на част от гореописаното улично 
пространство към имота  на собственика. 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 № 200 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен 

план в обхвата на ПИ с идентификатор №11845.27.83,  в землището на 
с.Войводиново, местност „Вельовица“, община „Марица“,  за осигуряване 
на транспортен достъп до имоти с идентификатори 11845.28.56, 
11845.28.15, 11845.28.16   

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 №11845.27.83,  в землището на с.Войводиново, местност 
„Вельовица“, община „Марица“,  за осигуряване на транспортен достъп до 
имоти с идентификатори 11845.28.56, 11845.28.15, 11845.28.16 за 
осигуряване на транспортен достъп до имоти с идентификатори 
11845.28.56, 11845.28.15, 11845.28.16  , 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. Дава съгласие инвеститора „Брабион“ООД, да извърши всички 
необходими съгласувателни  
4. След приемането му от ОЕСУТ, изготвеният проект за ПУП да се внесе 
за разглеждане от Общински съвет 
5. Настоящето решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от Закона за 
устройство на територията. 
 
 

МОТИВИ:  Във връзка с проектиране и изграждане на  пътна 
връзка и осигуряване на транспортен достъп до имоти с идентификатори 
№ 11845.28.56, 11845.28.15, 11845.28.16  с.Войводиново, местност 



„Вельовица“. 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 № 201 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение от А. Б. М. за изменение  на Общ 

устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на 
структурна единица 228-Жм (жилищна структурна единица/зона), като 
собственик на поземлен имот 73242.613.13 по кадастралната карта на 
с.Труд, местност “Герена“, 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 228-Жм (жилищна 
устройствена структурна единица/зона), включващо поземлени имоти с 
идентификатор 73242.613.13 -  частен имот  и части от ПИ 73242.613.31 и 
ПИ 73242.613.32 , по кадастралната карта на с.Труд, местност “Герена“, 
Община „Марица“, област Пловдив, съгласно приложеното предложение. 
Възлага на възложителя Ангел Борисов Марински , 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  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 № 202 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от Д. П. А. за одобрение на проект за 
изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо 
разширение на структурна единица 313 - Жм (жилищна  устройствена 
структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Крислово, местност 
„Дермен узун“, Община „Марица“.  

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация 
(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен 
план на елементите на техническата инфраструктура в поземлени имоти с 
идентификатори поземлени имоти с идентификатори 39918.14.62, 
39918.14.61 по кадастралната карта на с.Крислово, местност “Дермен 
узун“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващи 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 на  
структурна единица 313-Жм (жилищна структурна единица/зона), 
включващо поземлени имоти с идентификатори  идентификатори  
39918.14.62, 14.61 , 14.60 и 14.59 по кадастралната карта на с.Крислово, 
местност “Дермен узун“, 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 поземлени имоти с идентификатори  
39918.14.62, 14.61 по кадастралната карта на с.Крислово, местност 
“Дермен узун“, 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) 

 

Поземлени имоти с идентификатори  39918.14.62, 14.61 по 
кадастралната карта на с.Крислово, местност “Дермен узун“, Община 
„Марица“, област Пловдив, попадат по Общ устройствен план на Община 
„Марица” в структурна единица 313-Жм (жилищна 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 Д. А. 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 № 203 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
ОТНОСНО: Заявление от А. Г. С. за издаване на разрешение за 

изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в 
обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 11845.55.63 в м. 
”Турланките” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община 
„Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението 
на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на 
урегулиран поземлен имот за „Жилищно строителство“. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2от ЗМСМА, в съответствие с 
чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16а, от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за 
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи 
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор № 11845.55.63 в м. ”Турланките” по кадастралната карта на 
с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по 
ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за  
„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор № 11845.55.63 в м. ”Турланките” 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 № 204 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем за 
допустими възстановими разходи по проект „Насърчаване за социално 
включване на лица в неравностойно положение от населените места на 
Община „Марица“, по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от 
Закона за публичните финанси и Административен договор № 
№BG05M9OP001-2.067-0001/18.05.2020г., с Министерство на труда и 
социалната политика  за безвъзмездна финансова помощ. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета 
на Община „Марица“ по извънбюджетната сметка за отчитане на 
Средствата от европейския съюз чрез Министерство на труда и социалната 
политика, в размер на       119 313.37 лева, за изпълнението на Проект 
„Насърчаване за социално включване на лица в неравностойно положение 
от населените места на Община „Марица“, одобрен за финансиране по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез 
„Водено от общностите местно развитие с Административен договор № 
№BG05M9OP001-2.067-0001/18.05.2020г.,  
2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след получаване средствата 
от Управляващия орган на Безвъзмездната финансова помощ - с 
Министерство на труда и социалната политика  
3. Възлага на Кмета на Община „Марица“  да извърши необходимите 
последващи действия по изпълнение на Решението. 
 
 

МОТИВИ: В процеса на изпълнение на проекта е необходимо 
осигуряване на финансов ресурс за извършване на допустими 
възстановими  разходи, които в последствие се верифицират от 



управляващия  орган на програмата и се възстановяват. Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 205 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем за 

допустими възстановими разходи по проект „Идентифициране и 
активиране на икономически неактивни младежи от община "Марица"“ по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от 
Закона за публичните финанси и Административен договор № 
BG05M90P001-1.043-007-C02  с Министерство на труда и социалната 
политика  за безвъзмездна финансова помощ. 

 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 
1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета 
на Община „Марица“ по извънбюджетната сметка за отчитане на 
Средствата от европейския съюз чрез Министерство на труда и социалната 
политика, в размер на       67 168,46 лева, за изпълнението на Проект 
„Идентифициране и активиране на икономически неактивни младежи от 
община "Марица"“ одобрен за финансиране по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез „Водено от общностите 
местно развитие с Административен договор № BG05M90P001-1.043-007-
C02  /20.09.2019 г  . 
2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след получаване средствата 
от Управляващия орган на Безвъзмездната финансова помощ - с 
Министерство на труда и социалната политика  
3. Възлага на Кмета на Община „Марица“  да извърши необходимите 
последващи действия по изпълнение на Решението. 
 



МОТИВИ:  В процеса на изпълнение на проекта е необходимо 
осигуряване на финансов ресурс за извършване на допустими 
възстановими  разходи, които в последствие се верифицират от 
управляващия  орган на програмата и се възстановяват. Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 206 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на допълнителен временен безлихвен 
заем за допустими възстановими разходи по проект „Топъл обяд в 
условията на пандемията от COVID-19 в Община Марица“ по „Оперативна 
програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.,  
Операция  BG 05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на 
пандемията от COVID-19“ . 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от 
Закона за публичните финанси 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 
1. Дава съгласие за предоставяне на допълнителен временен безлихвен 
заем от бюджета на Община „Марица“ по извънбюджетната сметка за 
отчитане на Средствата от европейския съюз, в размер на 75779.55 лв с 
ДДС, за изпълнението на Проект Топъл обяд в условията на пандемията от 
COVID-19 в Община Марица“ по „Оперативна програма за храни и/или 
основно материално подпомагане 2014-2020 г.,  Операция  BG 
05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-
19. 
2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след получаване средствата 
от Управляващия орган на Безвъзмездната финансова помощ – Агенция за 
социално подпомагане. 
3. Възлага на Кмета на Община „Марица“  да извърши необходимите 
последващи действия по изпълнение на Решението. 
 

МОТИВИ:  Целите на операцията са осигуряване на базовата нужда 
от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най-висока 



степен. В условията на пандемията от  COVID-19 предоставянето на топъл 
обяд е адекватна и ефективна подкрепа за хората, които са изпаднали в 
тежка ситуация поради бедност или влошено здравословно състояние. 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 № 207 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Свикване на извънредно общо събрание на 
акционерите на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ“ АД на 26.05.2021 г. от 11,00 часа в 
заседателната зала на болницата, находяща се в гр. Пловдив, бул. 
„България“ № 234, сектор „В“, етаж 1. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.226 от ТЗ 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  Надежда Илиева  Димитрова, който да представлява 
Община „Марица“ в извънредно общо събрание на акционерите на 
„УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД, свикано с покана с вх. № 92-01-101/26.04.2021 
г. от „УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив на 26.05.2021 г. от 11,00 часа, 
което ще се проведе в заседателната зала на болницата, находяща се в град 
Пловдив, бул. “България“ № 234, сектор „В“, етаж 1.  
 2.  Упълномощава определения представител на Община „Марица“ 
да гласува „ЗА“ решението по т. 1 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана вх. № 92-01-101/26.04.2021 г. от „УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ 
АД гр. Пловдив.  
 3. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ЗА“ решението по т. 2 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана вх. № 92-01-101/26.04.2021 г. от „УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ 
АД гр. Пловдив.  
 4. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ЗА“ решението по т. 3 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана вх. № 92-01-101/26.04.2021 г. от „УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ 
АД гр. Пловдив. 
 5.  Упълномощава определения представител на Община „Марица“ 
със същите права ако при липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от 



Търговския закон извънредното общо събрание на акционерите в „УМБАЛ 
Пловдив“-АД град Пловдив бъде отложено за 11.06.2021 година от 11:00 
часа на същото място и при същия дневен ред. 
 
 

МОТИВИ:  Във връзка с получена Покана в деловодството на 
община „Марица“ с вх. № 92-01-101/26.04.2021 г. от „УМБАЛ - 
ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив, относно свикване на извънредно общо 
събрание на акционерите на дружеството на 26.05.2021 г. от 11,00 часа и с 
оглед участието на Общината като акционер в горепосоченото дружество, 
е необходимо да бъде проведена сесия на Общински съвет „Марица“ до 
25.05.2021 г., за изрично упълномощаване на представител, който да 
участва и гласува, по представения в поканата дневен ред. Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 208 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 

ОТНОСНО: Свикване на редовно общо събрание на акционерите на 
„ХЕРОС МАРИЦА“ АД на 17.06.2021 г. в 13,00 часа в конферентната зала 
на парк-хотел Санкт Петербург, находящ се в гр. Пловдив, бул. „България“ 
№ 97.  

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.226 от ТЗ 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 Надежда Илиева Димитрова, който да представлява 
Община „Марица“ в редовно общо събрание на акционерите на „ХЕРОС 
МАРИЦА“ АД, свикано с покана с вх. № 70-00-293/27.04.2021 г. от „Херос 
Марица“ АД гр. Пловдив на 17.06.2021 г. от 13,00 часа, което ще се 
проведе в конферентната зала на парк-хотел Санкт Петербург, находящ се 
в гр. Пловдив, бул. „България“ № 97.  
 2. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ЗА“ решението по т. 1 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана вх. № 70-00-293/27.04.2021 г. от „ХЕРОС МАРИЦА“ АД 
гр. ПЛОВДИВ.  
 3. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ЗА“ решението по т. 2 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана вх. № 70-00-293/27.04.2021 г. от „ХЕРОС МАРИЦА“ АД 
гр. ПЛОВДИВ.  
 4. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ЗА“ решението по т. 3 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана вх. № 70-00-293/27.04.2021 г. от „ХЕРОС МАРИЦА“ АД 
гр. ПЛОВДИВ. 
 5. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ЗА“ решението по т. 4 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана вх. № 70-00-293/27.04.2021 г. от „ХЕРОС МАРИЦА“ АД 
гр. ПЛОВДИВ. 
 6. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ЗА“ решението по т. 5 от дневния ред на Общото събрание, 



свикано с покана вх. № 70-00-293/27.04.2021 г. от „ХЕРОС МАРИЦА“ АД 
гр. ПЛОВДИВ. 
 7. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ЗА“ решението по т. 6 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана вх. № 70-00-293/27.04.2021 г. от „ХЕРОС МАРИЦА“ АД 
гр. ПЛОВДИВ. 
 8. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ЗА“ решението по т. 7 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана вх. № 70-00-293/27.04.2021 г. от „ХЕРОС МАРИЦА“ АД 
гр. ПЛОВДИВ. 
 9. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ЗА“ решението по т. 8 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана вх. № 70-00-293/27.04.2021 г. от „ХЕРОС МАРИЦА“ АД 
гр. ПЛОВДИВ. 
 10. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ 
да гласува „ЗА“ решението по т. 9 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана вх. № 70-00-293/27.04.2021 г. от „ХЕРОС МАРИЦА“ АД 
гр. ПЛОВДИВ. 
 11. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ 
да гласува „ЗА“ решението по т. 10 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана вх. № 70-00-293/27.04.2021 г. от „ХЕРОС МАРИЦА“ АД 
гр. ПЛОВДИВ. 
 12. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ 
да гласува „ЗА“ решението по т. 11 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана вх. № 70-00-293/27.04.2021 г. от „ХЕРОС МАРИЦА“ АД 
гр. ПЛОВДИВ. 
 13. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ 
да гласува „ЗА“ решението по т. 12 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана вх. № 70-00-293/27.04.2021 г. от „ХЕРОС МАРИЦА“ АД 
гр. ПЛОВДИВ. 
 14. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ 
да гласува „ЗА“ решението по т. 13 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана вх. № 70-00-293/27.04.2021 г. от „ХЕРОС МАРИЦА“ АД 
гр. ПЛОВДИВ. 
 15. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ 
да гласува „ЗА“ решението по т. 14 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана вх. № 70-00-293/27.04.2021 г. от „ХЕРОС МАРИЦА“ АД 
гр. ПЛОВДИВ. 
 16. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ 
да гласува „ЗА“ решението по т. 15 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана вх. № 70-00-293/27.04.2021 г. от „ХЕРОС МАРИЦА“ АД 
гр. ПЛОВДИВ. 
 17. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ 
да гласува „ЗА“ решението по т. 16 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана вх. № 70-00-293/27.04.2021 г. от „ХЕРОС МАРИЦА“ АД 



гр. ПЛОВДИВ. 
 18. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ 
да гласува „ЗА“ решението по т. 17 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана вх. № 70-00-293/27.04.2021 г. от „ХЕРОС МАРИЦА“ АД 
гр. ПЛОВДИВ. 
 19. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ 
да гласува „ЗА“ решението по т. 18 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана вх. № 70-00-293/27.04.2021 г. от „ХЕРОС МАРИЦА“ АД 
гр. ПЛОВДИВ. 
 20. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ 
да гласува „ЗА“ решението по т. 19 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана вх. № 70-00-293/27.04.2021 г. от „ХЕРОС МАРИЦА“ АД 
гр. ПЛОВДИВ. 
 21. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ 
да гласува „ЗА“ решението по т. 20 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана вх. № 70-00-293/27.04.2021 г. от „ХЕРОС МАРИЦА“ АД 
гр. ПЛОВДИВ. 
 22. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ 
със същите права ако при липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от 
Търговския закон редовното общо събрание на акционерите в „ХЕРОС 
МАРИЦА“ АД град ПЛОВДИВ бъде отложено за 02.07.2021 година от 
13:00 часа на същото място и при същия дневен ред. 
 

МОТИВИ:  Във връзка с получена Покана в деловодството на 
община „Марица“ с вх. № 70-00-293/27.04.2021 г. от „Херос Марица“ АД 
гр. Пловдив, относно свикване на редовно общо събрание на акционерите 
на дружеството на 17.06.2021 г. от 13,00 часа и с оглед участието на 
Общината като акционер в горепосоченото дружество, е необходимо да 
бъде проведена сесия на Общински съвет „Марица“ до 16.06.2021 г., за 
изрично упълномощаване на представител, който да участва и гласува, по 
представения в поканата дневен ред.  Ето защо Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 209 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на т.6 от Решение № 223, взето с протокол 
№ 10 от 28.05.2019 г. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с 
чл.147, ал.2 във връзка с чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ и чл.12, ал.1, т.5 от Наредба 
за условията и реда за упражняване правата на община Марица – гр. 
Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества 
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Изменя т.6 на Решение № 223, взето с протокол № 10 от 28.05.2019 г., 
като текста придобива следната редакция: „Определя възнаграждение на 
Управителя в размер на 1900 лв.“ 
 
2. Възлага на кмета на общината да сключи Анекс към договор за 
управление от 14.06.2019 г. 
 

МОТИВИ:  Във връзка с увеличаване отговорността на управителя, 
свързана с размера на управляваните активи, увеличена 
административната отчетна дейност. Управителя на дружеството 
изпълнява и допълнителни функции във връзка експлоатацията на 
компостиращата инсталация – технолог.  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 № 210 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 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. П. Д. А. с. Маноле,  в размер на 200лв. 
 
 

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  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 № 211 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 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. В. С. Д. с. Маноле,  в размер на 200лв. 
 

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  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 № 213 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ за инвитро процедура. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 от 
Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по 
асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала 
с репродуктивни проблеми на територията на Община „Марица“ . 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ в 
размер на  3000 лева /Три хиляди лева/ на Д. Х. Х., за лечение на безплодие 
чрез инвитро процедура и дейности по асистирана репродукция. 
 
 

МОТИВИ: Приложени са необходимите документи, в съответствие 
с изискванията на  Правилника за финансово подпомагане на процедури и 
дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на 
семейни начала с репродуктивни проблеми. Ето защо Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 213 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ за инвитро процедура. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 от 
Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по 
асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала 
с репродуктивни проблеми на територията на Община „Марица“ . 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ в 
размер на  3000 лева /Три хиляди лева/ на И. А. М., за лечение на 
безплодие чрез инвитро процедура и дейности по асистирана репродукция. 
 

МОТИВИ:  Приложени са необходимите документи, в съответствие 
с изискванията на  Правилника за финансово подпомагане на процедури и 
дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на 
семейни начала с репродуктивни проблеми. Ето защо Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 214 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община  
„Марица“ за 2021 г. 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6  и ал. 2 от ЗМСМА и чл.124, ал.2  от 
ЗПФ. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Актуализира   бюджета   на Община „Марица”  за  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. 
доф
ин. местни  

ЕБК ЕБК д-ти д-ти д-ти  

1 2 3 4  5 6 7 8  

   П Р И Х О Д И +92 000   +92 000  
1 13-04  Данък придобиване на имущество +57 000   +57 000  
2 13-01  Данък върху недвижимите имоти +35 000   +35 000  

   Р А З Х О Д И + 92 000  
+16
6071 -74071  

1 52-06 619 Изграждане на беседки – инженеринг - 25 000   - 25 000  
 
2 

52-03 619 
Изграждане на беседки – инженеринг  

 25 000 
   

25 000  
3 

51-00 606 
Обновяване на уличната мрежа в 
населените места на Община 
„Марица“ 

- 9 000   - 9 000 

 
4 10-20 606 Външна услуга 9 000   9 000  
5 

52-06 626 
Проектиране на външен колектор и 
довеждаш водопровод до ПСОВ 
с.Войводиново 

- 18 000   - 18 000 

 
6 

52-06 626 
Проектиране на пречиствателна 
станция, колектор и етап от 
канализация с.Войводиново 

13 012   13 012 

 
7 

51-00 738 
Основен ремонт на електрическа 
инсталация в сградата на читалище 
с.Бенковски 

3 200  3 
200 

 

 



8 
52-03 322 

Изграждане на спортна площадка ОУ 
Калековец – строителен надзор 

596  596  
 

9 
52-06 714 

Изграждане на спортни площадки 
с.Желязно и с.Граф Игнатиево – 
стр.надзор 

1 192   1 192 

 
10 

52-06 619 

Изграждане на мост върху 
отводнителен канал №78080.142.136 
с.Царацово - инженеринг, в т.ч. 
стр.надзор - 1000лв. 

-37 000   - 37 000 

 
11 

10-30 322 
Текущ ремонт на сграда ОУ 
с.Царацово 

+ 46 000  +46 
000 

 
 

12 

52-02 322 

Инженеринг-проектиране, 
строителство и авторски надзор за 
реализиране на строеж: „Изграждане 
на 3 /три/ нови класни стаи в ОУ 
с.Граф Игнатиево 

+ 48 000  +48 
000 

 

 
13 

52-02 322 

Инженеринг-проектиране, 
строителство и авторски надзор за 
реализиране на строеж: „Изграждане 
на 3/три/ нови класни стаи в ОУ 
с.Граф Игнатиево-строителен надзор  +500  

+50
0   

14 
52-06 619 

Инженеринг-паркинг пред ЦДГ 
с.Войводиново +15 595   +15 595  

15 
51-00 322 

ОР ограда НУ с.Войсил-инженеринг 
+12 255  

+12 
255   

16 
51-00 122 

ОР покрив кметство с.Крислово-
инженеринг +42 480   +42 480  

17 
51-00 745 

ОР ограда гробищен парк 
с.Радиново-инженеринг +16 070   +16 070  

18 
51-00 898 

ОР покрив общинска сграда /здравна 
служба/ с.Рогош-инженеринг +18 230   +18 230  

19 
51-00 122 

ОР сграда кметство с.Ясно поле-
инженеринг 

+35 155   +35 155 
 

20 
51-00 738 

ОР покрив читалище с.Динк-
инженеринг 

+27 605  
+27 
605 

 
 

21 
52-19 322 

Инженеринг-стълбище и рампа за 
инвалиди ОУ с.Скутаре 

+27 915  
+27 
915 

 
 

22 10-30 898 Текущ ремонт -195 805   -195 805  
23 

52-06 603 

Актуализация на технически проект 
за обект „Канализация на 
с.Бенковски, Община „Марица“, 
област Пловдив“ 

+35 000   +35 000 

 
 
 

МОТИВИ: Промените са  свързани с: 

1.Необходимост от поставяне на мълниезащита в НЧ с.Бенковски 

2.Осигуряване на средства за извършване на оценка за съответствие за 
обект „Обновяване на уличната мрежа в населените места на Община 
„Марица“ 



3.Осигуряване на средства за строителен надзор на три спортни площадки 

4.Промени свързани с отчетността 

5.Осигуряване на средства за съфинансиране по програма на МОН за 
„Инженеринг-проектиране, строителство и авторски надзор за реализиране 
на строеж: „Изграждане на 3 /три/ нови класни стаи в ОУ с.Граф 
Игнатиево“ 

6.По изпълнен проект „Канализация на с. Бенковски, Община „Марица“, 
финансиран от Държавен фонд земеделие по Мярка 321 и съфинансиран  
със собствени средства на Общината,  на ПЪРВИ ЕТАП бяха изградени 
част от главните колектори по цитирания проект, а именно Гл. колектор I 
от РШ 1 до РТ 114, Гл. колектор III от ОК111 до РШ4 и Гл. колектор IV  от 
РТ113 до РТ7.  Същите са с издадено разрешение за ползване № СТ-05-
1058/15.07.2015 г. на ДНСК София. 
Във връзка с настъпили изменения на действащата Наредба № РД-02-20-8 
от 17 Май 2013 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 
канализационни системи, както и изтичащ срок на Разрешение за строеж 
№ 69/05.03.2009 г., съгласно чл.153, ал.2, т.1 и т.3 от ЗУТ,  е необходимо 
проектът да бъде актуализиран и приведен в съответствие с действащите 
към настоящия момент нормативни изисквания в Република България, 
както и да бъдат отразени към него изградените вече канализационни 
колектори. 

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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 215 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община 
„Марица” за 2021 г. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 и ал. 2  от ЗМСМА и чл.124, ал.3 от Закона 
за публичните финанси.  

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
Актуализира бюджета на Община”Марица” за  2021 г., както следва : 
                           / лева /  
 

№ 
§§   

ЕБК 
Д-ст 
ЕБК 

Наименование на 
обекта от КР 

източник на финансиране 
цел.субсидия за КР от  РБ  

източник на финансиране 
собствени средства 

1 2 3 4 
Било 

5 
Става 

6 
Разлика 
7=6-5 

Било 
8 

Става 
9 

Разлика 
10=8-9 

      ВСИЧКО 36 000 36 000 0
 

49 000 49 000 0

1 52-06 619 

Изграждане на мост 
върху отводнителен 
канал 
№78080.142.136 
с.Царацово - 
инженеринг, в т.ч. 
стр.надзор - 1000лв. 

36 000 0 -36 000 1 000 37 000 + 36 000

2 52-02 322 

Инженеринг-
проектиране, 
строителство и 
авторски надзор за 
реализиране на 
строеж: „Изграждане 
на 3 /три/ нови 
класни стаи в ОУ 
с.Граф Игнатиево 

0 36 000 +36 000 48 000 12 000 +36 000

 



МОТИВИ: След направения анализ на изпълнението на бюджета в 
частта на капиталовите разходи, финансирани с целеви трансфери от 
централния бюджет и с цел тяхното усвояване е необходимо да се 
извършат вътрешни компенсирани промени между обектите. Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 216 

Взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от М. Т. Р. и К. Д. Б. за изменение на 
Общ устройствен план на община „Марица” касаещо разширение на 
структурна единица 419 с устройствена зона Жм с ПИ№11845.24.40-
нива,ПИ№11845.25.41-нива и част от  ПИ№11845.24.154-полски път и 
ПИ№11845.25.30-полски път  в местност „Червенака“ по кадастралната 
карта на с.Войводиново, община „Марица“, област Пловдив. 

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

 
 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1.Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на община 
„Марица”, касаещ разширение на структурна единица 419 с устройствена 
зона Жм по кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Червенака“, 
община „Марица“, област Пловдив с поземлен имот №11845.25.40, 
ПИ№11845.25.41 и част от ПИ№11845.24.154-полски път и 
ПИ№11845.25.30-полски път по кадастралната карта на с.Войводиново, 
съгласно приложеното предложение. 
Възлага на възложителя да извърши последващи действия по изменение на 
ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП -Правила и нормативи за 
прилагане на същия. 
 Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и да отговарят на изискванията на Наредба №8/2001г. за обема 
и съдържанието на устройствените схеми и планове и се съгласуват по 
реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със заитересованите централни и териториални 
администрации, а при необходимост и със специализираните контролни 
органи и експлоатационни дружества. 
 2.Одобрява приложеното техническо задание изготвено на основание чл. 
125 от ЗУТ. 
 3.Дава предварително съгласие и възлага на собственика на имота да 
проведе процедура по промяна предназначението на имоти-общинска 
собственост във връзка с изготвянето на проекти за елементите на 
техническата структура. 



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

МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционното 
намерение за обект:“Жилищно застрояване“ е отправено искане за 
изменение на Общ устройствен план на община „Марица“ касаещо 
разширение на структурна единица 419 с устройствена зона Жм с 
ПИ№11845.24.40, ПИ№11845.25.41 и част от ПИ№11845.24.154-полски 
път и ПИ№11845.25.30-полски път по кадастралната карта на 
с.Войводиново. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 


