








 
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 № 218 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 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: 
 
 І. 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. Граф Игнатиево се добавя: 
ПИ  29.84 НТП Друг вид земеделска земя  -          1463 кв.м 
 
За с. Маноле се добавя: 
ПИ 501.1193 НТП Ниско застрояване (до 10 м) - 619 кв.м. и  
Сграда с идент.47086. 501.1193.1, застр.площ 72 кв.м., бр.етажи 1, 
предназначение:Жилищна сграда - еднофамилна  
 
ІІ. В раздел „V. Прекратяване на съсобственост върху имоти между 
общината, 
 държавата, физически и юридически лица по чл.36 от ЗОС“  
 
Се добавя с. Маноле 
ПИ 501.1137 НТП Ниско застояване (до10м) – 112 кв.м., включен в УПИ 
ХХІІ-1137,1138, кв.35 
 
 



ІІІ. От раздел  „VІІІ. Свободни общински имоти  за отдаване под 
наем/аренда на имоти, общинска собственост - Частна общинска 
собственост: 
За с.Граф Игнатиево отпада: 
17806.501.380  1070 кв.м. Ниско застрояване (до 10м) 
 
За с.Войсил се добавя: 
ПИ № 12019.1.78 с площ 3932, НТП Нива, местност „Господарски лъки“- 
V кат.  
ПИ № 12019.1.79 с площ 1683, НТП Нива, местност „Господарски лъки“- 
V кат.  
ПИ № 12019.1.109 с площ 6001, НТП Нива, местност „Господарски лъки“- 
V кат.  
 
За с.Войсил отпада: 
ПИ № 12019.19.84 с площ , НТП Нива, местност „Беговица“- ІV кат.  
 
ІV. В раздел  „VI. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а от 
ЗОС. 
За с. Граф Игнатиево се добавя: 
ПИ  501.380    НТП Ниско застрояване (до 10 м)  -          1070 кв.м 
 
 V. 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.РОГОШ се ДОБАВЯТ: 
1. Поземлен имот № 62858.35.394   с площ  3522 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
2. Поземлен имот № 62858.35.408   с площ  19 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
3. Поземлен имот № 62858.35.409  с площ  86 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
4. Поземлен имот № 62858.35.406   с площ  98 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
5. Поземлен имот № 62858.35.407   с площ  52 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
6. Поземлен имот № 62858.35.402   с площ  22 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
7. Поземлен имот № 62858.35.403   с площ  35 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
8. Поземлен имот № 62858.35.400  с площ  114 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
9. Поземлен имот № 62858.35.401  с площ  49 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
10. Поземлен имот № 62858.35.396   с площ  35 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
11. Поземлен имот № 62858.35.397   с площ  168 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
12. Поземлен имот № 62858.36.549   с площ  508 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
13. Поземлен имот № 62858.36.547   с площ  53 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
14. Поземлен имот № 62858.36.545   с площ  138 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
15. Поземлен имот № 62858.36.543   с площ  833 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
16. Поземлен имот № 62858.37.604   с площ  6 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
17. Поземлен имот № 62858.37.605   с площ  341 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
18. Поземлен имот № 62858.37.599   с площ  387 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
19. Поземлен имот № 62858.37.600   с площ  605 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
20. Поземлен имот № 62858.37.601   с площ  732 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
21. Поземлен имот № 62858.37.606   с площ  912 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
22. Поземлен имот № 62858.37.607   с площ  414 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
23. Поземлен имот № 62858.39.579   с площ  170 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
24. Поземлен имот № 62858.39.580   с площ  23 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
25. Поземлен имот № 62858.39.573   с площ  961 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
26. Поземлен имот № 62858.39.574   с площ  407 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
27. Поземлен имот № 62858.39.571   с площ  5549 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
28. Поземлен имот № 62858.40.582   с площ  229 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
29. Поземлен имот № 62858.40.583   с площ  99 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
30. Поземлен имот № 62858.40.588   с площ  2 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
31. Поземлен имот № 62858.40.580   с площ  42 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
32. Поземлен имот № 62858.40.584   с площ  831 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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;  
33. Поземлен имот № 62858.40.585   с площ  563 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път" 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; 
 

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  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 № 219 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 413, взето с протокол № 12 
от 24.11.2020 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 и чл. 78, ал. 1 от 
НПУРОИ 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 413, взето с 
протокол № 12 от 24.11.2020 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 № 73122.501.600 
с площ 3699 кв.м., в размер на 133 164,00 лева без ДДС (сто тридесет и три 
хиляди сто шестдесет и четири) лева, по 36,00 лв/кв.м., без ДДС и 

- за сграда 73122.501.600.1, Друг вид сграда за обитаване, ЗП   55 
кв.м., бр.ет. 1 – 715,00 (седемстотин и петнадесет) лева, която се явява 
освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС  

- за сграда 73122.501.600.2, Друг вид сграда за обитаване, ЗП 379 
кв.м., бр.ет. 1 – 13 780,00 (тринадесет хиляди седемстотин и осемдесет) 
лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС;  

- за сграда 73122.501.600.3, Друг вид сграда за обитаване, ЗП   29 
кв.м., бр.ет. 1 –   377,00 (триста седемдесет и седем) лева, която се явява 
освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС;  

- за сграда 73122.501.600.4, Друг вид обществена сграда,   ЗП     6 
кв.м., бр.ет. 1  –   78,00 (седемдесет и осем) лева, която се явява освободена 
доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС, 

 
И ОПРЕДЕЛЯ: 

 - За поземлен имот № 73122.501.600 с площ 3699 кв.м., в размер на 
133 164,00 лева без ДДС (сто тридесет и три хиляди сто шестдесет и 
четири) лева, по 36,00 лв/кв.м., без ДДС и 

- за сграда 73122.501.600.1, Друг вид сграда за обитаване, ЗП   55 
кв.м., бр.ет. 1 – 715,00 (седемстотин и петнадесет) лева, която се явява 
освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС  



- за сграда 73122.501.600.2, Друг вид сграда за обитаване, ЗП 379 
кв.м., бр.ет. 1 – 13 780,00 (тринадесет хиляди седемстотин и осемдесет) 
лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС;  

- за сграда 73122.501.600.3, Друг вид сграда за обитаване, ЗП   29 
кв.м., бр.ет. 1 –   377,00 (триста седемдесет и седем) лева, която се явява 
освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС;  

- за сграда 73122.501.600.4, Друг вид обществена сграда,   ЗП     6 
кв.м., бр.ет. 1  –   78,00 (седемдесет и осем) 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 № 73122.501.600 с площ 3699 кв.м., трайно предназначение на 
територията "Урбанизирана", НТП „За друг обществен обект, комплекс“  
по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Трилистник, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-14/19.02.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София,  ул. "1-ва" № 15, номер по предходен план: УПИ І- ООД, 
кв.11 съгл. Заповед  РД-09-1287/02.10.2020 г. на кмета на Община 
"Марица" за сумата 133 164,00 лева без ДДС (сто тридесет и три хиляди 
сто шестдесет и четири) 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 73122.501.600.1, Друг вид сграда за обитаване, ЗП   55 
кв.м., бр.ет. 1 – 715,00 (седемстотин и петнадесет) лева, която се явява 
освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС  

- за сграда 73122.501.600.2, Друг вид сграда за обитаване, ЗП 379 
кв.м., бр.ет. 1 – 13 780,00 (тринадесет хиляди седемстотин и осемдесет) 
лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС;  

- за сграда 73122.501.600.3, Друг вид сграда за обитаване, ЗП   29 
кв.м., бр.ет. 1 –   377,00 (триста седемдесет и седем) лева, която се явява 
освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС;  

- за сграда 73122.501.600.4, Друг вид обществена сграда,   ЗП     6 
кв.м., бр.ет. 1  –   78,00 (седемдесет и осем) лева, която се явява освободена 
доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС, 
актувани с Акт за частна общинска собственост № 3772/12.11.2020 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив.  

Общата данъчната оценка на земя и сгради е 28890,20 лева, в т.ч. за 
земя – 13997,00 лв., за сграда 73122.501.600.1 – 687,00 лв.; за сграда 
73122.501.600.2 – 13769,00 лв.; за сграда 73122.501.600.3 – 362,00 лв.; за 
сграда 73122.501.600.4 – 74,90 лева.“ 

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:  

- ПИ № 73122.501.600 с площ 3699 кв.м., трайно предназначение на 
територията "Урбанизирана", НТП „За друг обществен обект, комплекс“  
по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Трилистник, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-14/19.02.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София,  ул. "1-ва" № 15, номер по предходен план: УПИ І- ООД, 
кв.11 съгл. Заповед  РД-09-1287/02.10.2020 г. на кмета на Община 
"Марица" за сумата 133 164,00 лева без ДДС (сто тридесет и три хиляди 
сто шестдесет и четири) 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 73122.501.600.1, Друг вид сграда за обитаване, ЗП   55 
кв.м., бр.ет. 1 – 715,00 (седемстотин и петнадесет) лева, която се явява 
освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС  

- за сграда 73122.501.600.2, Друг вид сграда за обитаване, ЗП 379 
кв.м., бр.ет. 1 – 13 780,00 (тринадесет хиляди седемстотин и осемдесет) 
лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС;  

- за сграда 73122.501.600.3, Друг вид сграда за обитаване, ЗП   29 
кв.м., бр.ет. 1 –   377,00 (триста седемдесет и седем) лева, която се явява 
освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС;  

- за сграда 73122.501.600.4, Друг вид обществена сграда,   ЗП     6 
кв.м., бр.ет. 1  –   78,00 (седемдесет и осем) лева, която се явява освободена 
доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС“.  

МОТИВИ:  В изпълнение на Решение № 413, взето с протокол № 12 
от 24.11.2020 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив, общинска 
администрация откри процедура за продажба на гореописаните имоти 
чрез публичен търг с явно наддаване. Поради неявяване на  купувачи 
тръжната процедура беше прекратена. Предвид предложените нови 
пазарни цени на имотите и с оглед осигуряване на приходната част на 
бюджета, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.  

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 220 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 
№ 38950.61.631 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Костиево, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

    1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен 
имот № 38950.61.631,  изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 9000,00 лева, (девет 
хиляди), по 3,00 лв/кв.м.), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя сумата от 15 000лева, (петнадесет хиляди лева), по 5,00 лв/кв.м.), 
като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз 
основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 38950.61.631  с площ  3000 кв. м., 
с трайно предназначение на територията "Земеделска” и НТП „Нива“, 
местност „Стари лозя“  по кадастрална карта на с. Костиево, област 
Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, при граници: ПИ № 
38950.61.611; ПИ № 38950.61.599; ПИ № 38950.61.626; ПИ № 
38950.501.166; ПИ № 38950.61.623; ПИ № 38950.501.50; ПИ № 
38950.61.630 и ПИ № 38950.60.593,  актуван с Акт за частна общинска 
собственост 3806/17.02.2021  година, за сумата 15 000 лева, (петнадесет 
хиляди лева), по 5,00  лв/кв.м.). 

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.61.631 е 33,80 (тридесет 
и три лева и 80 ст.) лева. 

3. Продажбата по т. 1 и 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 15 000 лева, (петнадесет хиляди лева), по 
5,00  лв/кв.м.), в съответствие с т.1. 



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

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

6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

  

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  21 
Против  0 
Въздържали се 3 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 221 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 
№ 35300.503.731 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Калековец, 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 7470,00 лева, без ДДС (седем хиляди четиристотин и 
седемдесет лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда 
на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 7470,00 лева, без ДДС (седем хиляди 
четиристотин и седемдесет лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС) като 
цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз 
основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 35300.503.731 с площ  747 кв. м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта на с. Калековец, област 
Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, номер по предходен план: УПИ 
ХХVІІ-731, кв.64 по действащия регулационен план, при граници и съседи: 
ПИ № 35300.503.970; ПИ № 35300.503.730; ПИ № 35300.503.707; ПИ № 
35300.503.706; ПИ № 35300.503.705; ПИ № 35300.503.964, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 3760/26.10.2020 г., надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив за сумата 7470,00 лева, без ДДС 
(седем хиляди четиристотин и седемдесет лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. 
без ДДС). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 3074,00 (три хиляди 
седемдесет и четири) 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 7470,00 лева, без ДДС (седем 
хиляди четиристотин и седемдесет лева, без ДДС, по 10,00 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 на приходната част на бюджета,  
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 1 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 222 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 
№ 17806.29.84 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Граф Игнатиево, 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 1170,00 лева, (хиляда сто и седемдесет) лева, по 800 
лв/дка), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 1170,00 лева, 
(хиляда сто и седемдесет) лева, по 800 лв/дка),  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 № 17806.29.84  с площ  1463 кв.м. с 
трайно предназначение "Земеделска територия" и НТП "Друг вид 
земеделска земя", местност „Върбака“ при граници: ПИ № 17806.29.54, ПИ 
№ 17806.29.55, ПИ № 17806.29.307, ПИ № 17806.29.214, ПИ № 
17806.29.62, частна общинска собственост, актуван с  Акт за частна 
общинска собственост № 3084/05.01.2018 г., надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив, за сумата 1170,00 лева, (хиляда сто и 
седемдесет) лева, по 800 лв/дка). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 143,40 (сто четиридесет и три 
лева и 40 ст.) лева. 

3. Продажбата на поземлен имот № 17806.29.84  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 1170,00 
лева, (хиляда сто и седемдесет) лева, по 800 лв/дка), 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 на гореописания поземлен имот в т.1. 

6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба съобразно действащото законодателство. 

 
 

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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 223 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 
имот  № 62858.501.4130  по кадастрална карта и кадастралните регистри на 
с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот 
№ 62858.501.4130  , изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-
21” АД, гр. Пловдив в размер на 4240,00 (четири хиляди двеста и 
четиридесет) лева, без ДДС (по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по 
реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 4240,00 (четири хиляди 
двеста и четиридесет) лева, без ДДС (по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), като цена 
за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка.  
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 62858.501.4130  с площ  424 кв.м., 
с трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта на с. Рогош, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София,  номер по предходен план: парцел  VІ-501.4130, 
жил. строит., кв.77, при граници и съседи: ПИ № 62858.501.4129; ПИ № 
62858.501.4169; ПИ № 62858.501.4131; ПИ № 62858.501.34.41, актуван с 
Акт за частна общинска собственост  № 3261/17.10.2018 година, надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата  4240,00 (четири 
хиляди двеста и четиридесет) лева, без ДДС (по 10,00 лв/кв.м. без ДДС). 
Данъчната оценка на имота е в размер на 1504,10 (хиляда петстотин и 
четири лева и 10 ст.) лева.     
 3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 
от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна 



цена за продажбата на имота е 4240,00 (четири хиляди двеста и 
четиридесет) лева, без ДДС (по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), в съответствие с 
т.2.  
4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на гореописания поземлен имот по т.2. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 224 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 
урегулиран поземлен имот № 35300.502.561 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 № 35300.502.561 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 Ю. О. К., и Г. М. М., , и двамата с адрес с. Калековец, да бъде учредено 
следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – 
частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху  
поземлен имот № 35300.502.561 с площ 852 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 № 35300.502.985; ПИ № 35300.502.562; ПИ № 
35300.502.559 и ПИ № 35300.502.560, номер по предходен план: УПИ 
ХVІІ-общ., кв.19 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 № 36 от 27.06.2003 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:  Заявителите не се легитимират като собственици на 
недвижими имоти на територията на страната,  и предвид социалното им 
положение  е налице обоснована нужда от решаване на жилищния проблем 
на семейството. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 225 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 
урегулиран поземлен имот № 62858.501.4204 по КК на с. Рогош в полза на 
лица с установени жилищни нужди. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, 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 25,00  /двадесет и пет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен 
метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за 
построяване на жилищна сграда в ПИ № 62858.501.4204 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Рогош, 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. Г. С., с постоянен адрес с. Рогош, и Т. В. С.,  , с постоянен адрес с. 
Рогош, да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 
Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 62858.501.4204 
с площ 800 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. Рогош, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-34/06.03.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София,  съответстващ УПИ Х-501.4204, жил. строит., кв.20, съгласно 
Заповед № РД-09-1135/29.10.2020 г. на кмета на Община "Марица" - 
Пловдив за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно 
жилищно застрояване, при граници на имота: ПИ № 62858.501.4205; ПИ № 
62858.501.1046; ПИ № 62858.501.1033; ПИ № 62858.3501.4203 за 
построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на 
застроителния план на с. Рогош, 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 предвид социалното им 
положение  е налице обоснована нужда от решаване на жилищния проблем 
на семейството. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 226 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 
урегулиран поземлен имот № 35300.503.424 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 № 35300.503.424 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 Н. С. И., и С. С. И., и двамата с адрес с. Калековец, да бъде учредено 
следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – 
частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху  ½  от 
поземлен имот с № 35300.503.424 с площ 635 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 № 35300.503.433; ПИ № 35300.503.425; ПИ № 
35300.503.432 и ПИ № 35300.503.423, номер по предходен план: УПИ ІV-
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 № 1429 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:  Заявителите не се легитимират като собственици на 
недвижими имоти на територията на страната,  и предвид социалното им 
положение  е налице обоснована нужда от решаване на жилищния проблем 
на семейството. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 227 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на 
поземлен имот № 11845.23.22 в с. Войводиново, собственост на „ГРУПО 
МАСКАНИ“ ООД и Грета Пилиару. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1 т. 8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, при условията на чл.31, ал.1, 
т.1 и чл. 35 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица“ приема дарение от Грета Иванова Пилиару, 
лично и в качеството си на управител на „ГРУПО МАСКАНИ“ ООД със 
седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Централен, бул. 
„Руски“, ет.4, ап.4, вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 201480084, легитимиращи се като собственици 
съгласно Нотариален акт № 109, том 36 от 20.05.2014 г.; Нотариален акт № 
134, том 83 от 03.11.2020 г. на следния поземлен имот:  
І.1. Поземлен имот с идентификатор 11845.23.22 с площ 280 кв.м., в 
местност „Исака“, трайно предназначение на територията „Земеделска“, 
начин на трайно ползване „За друг поземлен имот за движение и 
транспорт“, стар идентификатор 11845.23.15 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Войводиново, одобрени със Заповед № РД-
18-99/12.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и 
съседи: 11845.22.68, 11845.21.51, 11845.23.14, 11845.23.21, 11845.23.16.  
ІІ. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява описания в точка 
І.1. поземлен имот за публична общинска собственост, считано от деня, 
следващ датата на договора за дарение на този имот, сключен между 
дарителя и Кмета на Община „Марица“.   
ІІІ. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси върху 
разходите са за сметка на Община „Марица“. 
ІV. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив възлага на кмета на 
общината да извърши всички правни и фактически действия по 
процедурата за дарението и сключи договор за дарение, съобразно 
действащото законодателство. 
 



 

МОТИВИ:  С оглед обстоятелството, че горепосочения поземлен 
имот е с отреждане за друг поземлен имот за движение и транспорт, който 
ще бъде използван за обществени нужди, с цел осигуряване на 
транспортен достъп до имоти, 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 № 228 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на 
поземлен имот № 11845.28.57 в с. Войводиново, собственост на „Брабион“ 
ООД. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1 т. 8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, при условията на чл.31, ал.1, 
т.1 и чл. 35 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица“ приема дарение от „БРАБИОН“ ООД със 
седалище и адрес на управление с. Войводиново, ул. „Тракия“ № 6, 
вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 
204484113, представлявано от Геворг Хачатури Хачатрян, легитимиращо 
се като собственик съгласно Нотариален акт № 120, том 70, дело 14196 от 
02.09.2019 г. на следния поземлен имот:  
І.1. Поземлен имот с идентификатор 11845.28.57 с площ 127 кв.м., в 
местност „Вельовица“, трайно предназначение на територията 
„Земеделска“, начин на трайно ползване „За друг поземлен имот за 
движение и транспорт“, стар идентификатор 11845.28.14 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, одобрени със Заповед 
№ РД-18-99/12.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при 
граници и съседи: 11845.28.56, 11845.28.15, 11845.27.83, 11845.28.47, 
11845.28.46.  
ІІ. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява описания в точка 
І.1. поземлен имот за публична общинска собственост, считано от деня, 
следващ датата на договора за дарение на този имот, сключен между 
дарителя и Кмета на Община „Марица“.   
ІІІ. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси върху 
разходите са за сметка на Община „Марица“. 
ІV. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив възлага на кмета на 
общината да извърши всички правни и фактически действия по 
процедурата за дарението и сключи договор за дарение, съобразно 
действащото законодателство. 



 

МОТИВИ:  С оглед обстоятелството, че горепосочения поземлен 
имот е с отреждане за друг поземлен имот за движение и транспорт, който 
ще бъде използван за обществени нужди, с цел осигуряване на 
транспортен достъп до имоти, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 229 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
ОТНОСНО: Вземане на решение за придобиване чрез покупко-

продажба на сграда с предназначение жилищна сграда с идентификатор № 
78080.501.1009.1, със ЗП 146 кв.м., построена въз основа на отстъпено право 
на строеж върху общински поземлен имот № 78080.501.1009 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри, одобрени на с.Царацово, одобрени със 
Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 и ал.2 от 
Закона за общинската собственост, чл.4, ал.1 във връзка с ал.2, т.1 от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на Община „Марица“ – област Пловдив 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Община „Марица”- област Пловдив отказва да закупи сграда с 
предназначение жилищна сграда – еднофамилна, двуетажна, с идентификатор 
№ № 78080.501.1009.1, със ЗП 146 кв.м. изградена със степен на завършеност 
63 %   в общински поземлен имот № 78080.501.1009 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Царацово, одобрени със Заповед №  РД-18-
78/05.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, съгласно отстъпено право 
на строеж на Георги Иванов Стайковски с договор от 15.11.2005 г.   върху 
УПИ VІ-общ. от кв.63 по действащия регулационен план, предложена за 
сумата от 59 000 евро. 

МОТИВИ:  Собственикът на жилищната сграда може да продаде 
сградата  на трето лице само след като представи пред нотариуса писмени 
доказателства, че е предложил на собственика на земята да я купи при същите 
условия и декларира писмено пред него, че собственикът на земята не е приел 
това предложение. Ето защо, общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 230 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на 
поземлени имоти № 11845.16.165, № 11845.16.166, № 11845.16.167 в с. 
Войводиново, собственост на Н. Г. В., Г. К. В., Р. Г. Г., К. М. Г., Р. В.В. и 
М.Л. В.. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1 т. 8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, при условията на чл.31, ал.1, 
т.1 и чл. 35 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

І. Общински съвет „Марица“ приема дарение от Н. Г. В., Г. К. В., Р. 
Г. Г., К. М. Г., Р. В.В. и М.Л. В.., легитимиращи се като собственици 
съгласно Нотариален акт № 123, том 17, дело № 3941/09.04.2004 г.; 
Нотариален акт № 68, том 30, дело № 5974/19.04.2019 г.; Нотариален акт 
№ 160, том 2, дело № 309/19.01.2021 г. на следните поземлени имоти: 

І.1. Поземлен имот с идентификатор № 11845.16.165 с площ 80 кв.м., 
с трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно 
ползване „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, предишен 
идентификатор: 11845.16.9, номер по предходен план: няма, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, 
одобрени със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта засягащо 
поземления имот е от 27.01.2021 г., при граници и съседи: ПИ № 
11845.16.166; 11845.16.161; 11845.16.7; 11845.16.133; 11845.16.174. 

І.2. Поземлен имот с идентификатор № 11845.16.166 с площ 573 
кв.м., с трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на 
трайно ползване „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, 
предишен идентификатор: 11845.16.9, номер по предходен план: няма, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, 
одобрени със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта засягащо 
поземления имот е от 27.01.2021 г., при граници и съседи: ПИ № 



11845.16.164; 11845.16.163; 11845.16.162; 11845.16.161; 11845.16.165, 
11845.16.174. 

І.3. Поземлен имот с идентификатор № 11845.16.167 с площ 40 кв.м., 
с трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно 
ползване „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, предишен 
идентификатор: 11845.16.9, номер по предходен план: няма, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, 
одобрени със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта засягащо 
поземления имот е от 27.01.2021 г., при граници и съседи: ПИ № 
11845.16.25; 11845.16.6; 11845.16.164; 11845.16.175. 

ІІ. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява описаните в 
точки І.1., І.2, І.3 поземлени имоти за публична общинска собственост, 
считано от деня, следващ датата на договора за дарение на този имот, 
сключен между дарителя и Кмета на Община „Марица“.     

ІІІ. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси 
върху разходите са за сметка на Община „Марица“.  

ІV. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив възлага на кмета на 
общината да извърши всички правни и фактически действия по 
процедурата за дарението и сключи договор за дарение, съобразно 
действащото законодателство. 
 

МОТИВИ:  С оглед обстоятелството, че горепосочените поземлени 
имоти са с отреждане за друг поземлен имот за движение и транспорт, 
които ще бъдат използвани за обществени нужди, с цел осигуряване на 
транспортен достъп до имоти, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 

 
 

 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 231 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

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

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив приема решение за 
безвъзмездно прехвърляне на общински поземлени имоти – публична 
общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Манолско Конаре, област Пловдив, чрез дарение в полза на 
Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, със седалище: гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 9, Булстат 
000695388, представлявано от Георги Тодоров – Министър на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, съгласно Указ № 129 от 
10.05.2021 г. на Администрацията на Президента на Република България, 
попадащи в обхвата на обект: „Рехабилитация на участък Пловдив-Бургас, 
Фаза 2“, позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на 
надлези/подлези за железопътния участък Пловдив- Бургас“ на следните 
общински поземлени имоти, както следва: 

 

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

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път", местност „Скелета“ при граници и съседи: ПИ № 



47113.43.114; ПИ № 47113.26.74; предишен идентификатор: 
47113.26.70 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", местност "Азмака", при граници и съседи: ПИ № 
47113.41.148; ПИ № 47113.41.150; ПИ № 47113.41.147; ПИ № 
47113.41.139; ПИ № 47113.41.137; ПИ № 47113.41.151; ПИ № 
47113.41.144; ПИ № 47113.41.140; ПИ № 47113.41.152; ПИ № 
47113.41.145; ПИ № 47113.41.143; ПИ № 47113.41.149; ПИ № 
47113.41.141, предишен идентификатор: 47113.41.130 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", местност "Азмака", при граници и съседи: ПИ № 
47113.41.150; ПИ № 47113.41.136; ПИ № 47113.41.135; ПИ № 
47113.41.138; ПИ № 47113.41.137; ПИ № 47113.41.139; ПИ № 
47113.41.146; ПИ № 47113.41.148, предишен идентификатор: 
47113.41.130 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", местност "Азмака", при граници и съседи: ПИ № 
47113.41.141; ПИ № 47113.41.146; ПИ № 47113.41.140; ПИ № 
47113.41.142; ПИ № 47113.41.144, предишен идентификатор: 
47113.41.130  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", местност "Азмака", при граници и съседи: ПИ № 
47113.41.148; ПИ № 47113.41.146, предишен идентификатор: 
47113.41.94 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", местност "Азмака", при граници и съседи: ПИ № 
47113.42.129; ПИ № 47113.41.136; ПИ № 47113.41.135; ПИ № 
47113.41.147; ПИ № 47113.41.146; ПИ № 47113.41.148; ПИ № 
47113.41.128, предишен идентификатор: 47113.41.94  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", местност „Скелета“, при граници и съседи: ПИ № 
47113.42.123; ПИ № 47113.41.153; ПИ № 47113.41.121; ПИ № 
47113.41.151; ПИ № 47113.43.115; ПИ № 47113.43.114, предишен 
идентификатор: 47113.42.101   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", местност „Скелета“, при граници и съседи: ПИ № 
47113.43.114; ПИ № 47113.42.125; ПИ № 47113.42.124; ПИ № 
47113.42.126; ПИ № 47113.42.128; ПИ № 47113.42.129, предишен 
идентификатор: 47113.42.64 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", местност „Скелета“, при граници и съседи:  ПИ № 
47113.42.123; ПИ № 47113.26.74; ПИ № 47113.42.122; ПИ № 
47113.42.125; ПИ № 47113.43.115; ПИ № 47113.42.121; ПИ № 
47113.42.124; ПИ № 47113.42.128; ПИ № 47113.43.113; ПИ № 
47113.42.127; ПИ № 47113.42.129; ПИ № 47113.26.73, предишен 
идентификатор: 47113.43.80  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; 

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

 

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



железопътния участък Пловдив- Бургас“ да се дарят на държавата. Ето 
защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 232 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от И. Д. Д. и И. Д. К.  за издаване на 
разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор 11845.63.3 
в м. ”Када пара” 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) в обхвата на  поземлен имот 
с идентификатор 11845.63.3 в м. ”Када пара” по кадастралната карта на 
с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по 
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за 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 11845.63.3 в м. ”Када пара” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска 
област попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 427-Смф с нетни устройствени показатели Пз<50%, 
Кинт – 1,0,  Поз>40% и височина  на застрояване до 10 м. 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 
обект.  
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 



ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ 
и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 
при спазване на следните изисквания. 
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 
такива. 
Възложителя И. Д. Д. и И. Д. К.   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 И. Д. Д. и И. Д. К.   да проведе процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 
на проекти на техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 
План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 



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

 

МОТИВИ:  Във връзка с възникнали жилищни нужди, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 233 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от М Г К. и Е. Г. К.  за издаване на 
разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) в обхвата на  част от поземлен имот с идентификатор 
73242.69.62  в м. ”Герена” по кадастралната карта на с.Труд, Община 
„Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението 
на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на 
урегулиран поземлен имот за „Жилищно строителство“. 

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

 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на част 
от поземлен имот с идентификатор 73242.69.62 в м. ”Герена” по 
кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за 
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран 
поземлен имот за  

 
„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“  

 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 

                                                                          

Поземлeн имот с идентификатор 73242.69.62 в м. ”Герена” по 
кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 233-Жм с нетни устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0,  
Поз>40% и височина  на застрояване до 10 м. 

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



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

 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от 

ЗОЗЗ. 

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

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

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

Възложителите М Г К. и Е. Г. К 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 М Г К. и Е. Г. К да проведе процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с 
изготвяне на проекти на техническата инфраструктура.    



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

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

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

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

 

МОТИВИ:  Във връзка с възникнали жилищни нужди, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 234 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от „ТИТАН БИЛДИНГ БГ“ ЕООД  за 
издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 
и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор 
66915.23.7  в м. ”Голям гьол” по кадастралната карта на с.Скутаре, 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 66915.23.7  в м. ”Голям гьол” по кадастралната карта на 
с.Скутаре, 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 66915.23.7  в м. ”Голям гьол” по 
кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 512-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. 
Възложителя „ТИТАН БИЛДИНГ БГ“ 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 „ТИТАН БИЛДИНГ БГ“ 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:  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  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 235 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от „АДИ МАКС СТРОЙ“ ЕООД  за издаване 
на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
11845.9.43 в м. ”Полук тарла” по кадастралната карта на с.Войводиново, 
Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
отреждане на урегулиран поземлен имот за  „Производствена  и складова 
дейност и  ООД“. 

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

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот 
с идентификатор № 11845.9.43 в м. ”Полук тарла” по кадастралната карта 
на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по 
ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за   
 
 
„Производствена  и складова дейност и  ООД“ 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор № 11845.9.43 в м. ”Полук тарла” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска 
област попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 421-Смф с нетни устройствени показатели Пз<50%, 
Кинт – 1,0,  Поз>40% 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 „АДИ МАКС СТРОЙ“ 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 „АДИ МАКС СТРОЙ“ 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  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 236 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от „РАЯ ОРЕХОВО“ ЕООД  за издаване на 
разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
11845.54.256 в м. ”Када пара” 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) в обхвата на  поземлен имот 
с идентификатор № 11845.54.256 в м. ”Када пара” 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 № 11845.54.256 в м. ”Када пара” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска 
област попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 427-Смф с нетни устройствени показатели Пз<50%, 
Кинт – 1,0,  Поз>40% и височина  на застрояване до 10 м. 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 



обект.  
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ 
и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 
при спазване на следните изисквания. 
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 
такива. 
Възложителя „РАЯ ОРЕХОВО“ 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 „РАЯ ОРЕХОВО“ 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  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 237 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление № 53-01-252 от 04.06.2021г. от 
„МАКСКОМ“ЕООД за Изменение на Решение № 195, взето с протокол № 
6 от 18.05.2021год. на ОС „Марица“ относно 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. 2 от ЗМСА,  в съответствие с 
чл. 124а, ал.1 и ал.5, чл.16, ал.1 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 18 м. 

 

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  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 238 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от „БАГЕР, РЕМОНТ ,СЕРВИЗ“ ООД за 
одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен план на Община 
„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 190-Псп (складово  
производствена устройствена единица/зона) по кадастралната карта на 
с.Царацово, местност „Клиси пара“, 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 78080.67.11 по кадастралната карта на с.Царацово, 
местност „Клиси пара“, 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 „Обществено обслужваща и 
търговска дейност- ремонт и продажба на резервни части за строителна 
техника“. 

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

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна 
част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 
190-Псп (складово  производствена устройствена единица/зона) по 
кадастралната карта на с.Царацово, местност „Клиси пара“, Община 
„Марица“, включващо поземлен имот с идентификатор  78080.67.11-частен 
имот по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Клиси пара“, 
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  
78080.67.11 по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Клиси пара“, 
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  
 
„Обществено обслужваща и търговска дейност- ремонт и продажба на 
резервни части за строителна техника“ 
  
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 
Поземлен имот с идентификатор 78080.67.11 по кадастралната карта на 
с.Царацово, местност “Клиси пара“, Община „Марица“, област Пловдив, 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 190-Псп (складово  производствена устройствена единица/зона), с 
нетни устройствени показатели Пз < 60%, Кинт – 1,2,  Поз > 30% и 
височина  на застрояване до 10 м. 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 



 
С подробните устройствени планове и парцеларните планове на трасетата 
на техническата инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, 
да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и 
ПИ, ако има такива. 
 
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
 
На възложителя „БАГЕР, РЕМОНТ, СЕРВИЗ“ ООД  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.  
Възлага на „БАГЕР, РЕМОНТ, СЕРВИЗ“ ООД  да проведе процедурата по 
промяна на предназначението на имоти общинска собственост, във връзка 
с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
 
Решението се обнародва в Държавен вестник.  
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.  
 

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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 239 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от „ВТ 59“ ЕООД – вх.№ 94-02-

45/24.03.2021г. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - 
План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор № 12019.25.7 в м. ”Изток от селото” по кадастралната 
карта на с.Войсил, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по 
ЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за „Жилищно 
строителство и ООД“. 

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

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 

Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  
поземлен имот с идентификатор № 12019.25.7 в м. ”Изток от селото” по 
кадастралната карта на с.Войсил, 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 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ 

ДЕЙНОСТИ“ 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост)      

                                                                          

Поземлeн имот с идентификатор № 12019.25.7 в м. ”Изток от 
селото” по кадастралната карта на с.Войсил, Община „Марица”, 
Пловдивска област попада по Общ устройствен план на Община 



„Марица” в структурна единица 108-Смф с нетни устройствени 
показатели Пз <  50%, Кинт – 1.0,  Поз > 40% и височина  на застрояване 
до 10 м. 

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

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

Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от 
ЗОЗЗ. 

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

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

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

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

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

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

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 



публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 

 

 

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

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 240 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план 
(ПП) на трасе за уличен  водопровод до поземлен имот с идентификатор 
№11845.23.21, местност „Исака“, по плана на с. Войводиново, Община 
„Марица”, Област Пловдив, във връзка с осъществяване на инвестиционно 
намерение за процедура по Закона за опазване на земеделските земи. 

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

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на 
ПУП – Парцеларен план (ПП), съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 5 от 
ЗУТ за провеждане на процедура по утвърждаване на трасе за проектиране, 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на трасе за уличен водопровод 
до поземлен имот с идентификатори №11845.23.21, местност „Исака“, с. 
Войводиново, Община „Марица”, Област Пловдив, във връзка с 
осъществяване на инвестиционно намерение и провеждане на процедура 
по Закона за опазване на земеделските земи. 
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 и отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 



изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта в М 1: 1 000 като 
при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ, след Решение на 
комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка и трасета 
при спазване на следните изисквания: 
Проектите  да се съгласуват със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
            Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината  и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 

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

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 241 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

         ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план 
(ПП) на трасе за кабел НН от съществуващ стълб №11, разположен в ПИ 
62858.501.1018 по плана на  с.Рогош до ПИ 66915.25.80 по кадастрлната 
карта на с. Скутаре, в който е разположена ППС №3139.  

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

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП – 
Парцеларен план (ПП), на трасе на кабел НН от съществуващ стълб №11, 
разположен в ПИ 62858.501.1018 по плана на  с.Рогош до ПИ 66915.25.80 
по кадастралната карта на  
с. Скутаре. 

 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 



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

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

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 242 

                              Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план в 

обхвата на ПИ с идентификатор №78080.94.296,  в землището на с.Царацово, 
местност „Две могили“, община „Марица“,  за осигуряване на транспортен 
достъп до имот с идентификатор 78080.96.7 

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

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
1. Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП - 
Парцеларен план в обхвата на ПИ с идентификатор №78080.94.296,  в 
землището на с.Царацово, местност „Две могили“, община „Марица“,  за 
осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 78080.96.7, 
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 инвеститорът Н. А. С. , да извърши съгласуване на 
изготвения ПУП-ПП със заинтересованите централни и контролни 
администрации и специализираните експлоатационни дружества. 
5.След приемането му от ОЕСУТ, изготвеният проект за ПУП да се внесе за 
разглеждане от Общински съвет. 
6.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 имот с идентификатор 78080.96.7 с. 
Царацово, 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 № 243 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) 

част от комплексен проект за трасе на „Уличен водопровод PE-HD Ф110 
по път ПИ с идентификатор 11845.9.32  към търговско – складова база за 
промишлени стоки в УПИ 9.55 – търг. складова база, масив 9, местност 
„Полук тарла“, землище с. Войводиново, Община „Марица“, по следата на 
вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129(1) от ЗУТ, 
във връзка с Правилника за прилагане на Закона за опазване на 
земеделските земи 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Одобрява проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен 
план /ПП/ на обект: : „Уличен водопровод PE-HD Ф110 по път ПИ с 
идентификатор 11845.9.32  към търговско – складова база за промишлени 
стоки в УПИ 9.55 – търг. складова база, масив 9, местност „Полук тарла“, 
землище с. Войводиново, Община „Марица“, по следата на вариант 
единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП. 

Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК пред 
административен съд – гр. Пловдив в 30 дневен срок от обнародването му 
в държавен вестник. 
 

МОТИВИ:  Във връзка със захранване с вода за питейно-битови и 
противопожарни нужди, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 244 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Допускане за изработване на проект за изменение на 
подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ на 
УПИ ХІІ-741 в кв.68 /ПИ№47086.502.432/ по регулационния план на 
с.Маноле,община Марица. 

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

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

            1. Допуска изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-741 в кв.68 
/ПИ№47086.502.432/ по плана на с.Маноле,община Марица. 

 

МОТИВИ: Мероприятията по озеленяване на имота не са 
осъществени. Няма изградени паркове, градини, площадки за игри и 
културни дейности, както и мемориални обекти/паметници или паметни 
плочи. 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 № 245 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка 
на 4-годишни деца на територията на община Марица от учебната 
2021/2022г. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, 
ал.1 и чл. 56 от Закона за предучилищното и училищното образовани, §16 
и §17 от ПЗР на ЗИД на Закона за предучилищното и училищното 
образование. 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1.Дава съгласие за въвеждане на задължително предучилищно образование 
на 4-годишните деца в детските градини на територията на община 
Марица от настоящата 2021/2022 учебна година. 
2. Възлага на Кмета на община Марица последващи по изпълнение на 
Решението действия. 

 

МОТИВИ:  Община Марица има условия за осигуряване на 
задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца. Водещ 
фактор за постигането на качествено образование е необходимостта то да 
се предоставя в подходяща среда и форма, отговаряща на индивидуалните 
потребности, възрастови и личностни особенности от по-ранна детска 
възраст. Възможността 4-годишните деца да бъдат обхванати, обучавани и 
възпитавани в детска градина е предпоставка за цялостен приобщаващ 
процес и основа на качественно бъдещо образование. Изграждането на 
ранни навици за учене биха поставили здрава основа за цялостното 
личностно развитие и осъзанатост на децата по отношение необходимостта 
от образовние и грамотност. По-ранният им контакт с образователните 
стандарти чрез подходящите педагогически методи съчетани с игрови 
дейности е крачка напред по отношение превенция на риска от ранно 
отпадане от образователната система, неграмотност и ниски образователни 
резултати. Подкрепата, която се предоставя в детските градини е свързана 



не само с образователния, но и с възпитателния процес на децата, което 
изгражда навици, умения, правилен модел на поведение и общуване. За 
голяма част от тези деца майчиният език не е български. Постъпването им 
от по-ранна възраст за обучение в предучилщна група ще допринесе за 
тяхната по-лека и ефективна адаптация, ще създаде социална среда на 
приемственост и усвояване на нормите на българския език, както 
говоримо, така и граматически, ще се предостави възможност за по-дълъг 
и плавен преход, чрез подходящи педагогически методи и ситуации за 
усвояване на образователно - възпитателни стандарти. Социализацията им, 
като задължителен ангажимент на обществото ще е осъществена чрез 
подходящи интегрирани подходи, които ще създадат благоприятна среда 
за продължаване на образованието. 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 № 246 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Завишаване броя на децата в групите на общинските 
детски градини на територията на община Марица за учебната 2021/2022г. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.256, ал.1, т.1 от ЗПУО, чл. 57 и чл. 57а от Наредбата за финансиране на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование 
/изм. и доп. ДВ, бр.37 от 21.04.2020 г./. 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1.Приема завишаване на броя на децата в групите на общинските детски 
градини на територията на община Марица до 28 деца в група, при 
наличие на условията по чл. 57 и чл. 57а от Наредбата за финансиране на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 
2. Настоящото решение да бъде със срок за една учебна година, считано от 
15 септември 2021 г. до 14 септември 2022 г. 
 

МОТИВИ:  След направено проучване за очаквания брой деца, 
които ще постъпят в детските градини през учебната 2021/2022 г. и 
справка за броя на децата регистрирани по настоящ адрес, се констатира 
недостиг на места в детските градини на територията на община Марица и 
необходимост от завишаване  броя на децата в групите. 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 № 247 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане  на Общинска програма за закрила на детето 
– община „Марица” за 2021г. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 от 
Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1.Приема Общинска програма за закрила на детето – община „Марица” за 
2021г. 
 

МОТИВИ: В изпълнение на Закона за закрила на детето, 
Националната стратегия за закрила на детето и Конвенция на ООН за 
правата на детето общините разработват общинска програма за закрила на 
детето, с която се уреждат правата, принципите и мерките за закрила на 
детето. 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 № 248 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими 

възстановими разходи по проект „Обществена зона за отдих в село 
Царацово“ - Община Марица“. 

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 № 
BG06RDNP001-19.292-0001-C01/10.02.2021 г.    с Държавен фонд 
„Земеделие“ за безвъзмездна финансова помощ. 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета 

на Община „Марица“ по извънбюджетната сметка за отчитане на Средствата 
от европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“, в размер на 112 
445.75 лева, за изпълнението на Проект „Обществена зона за отдих в село 
Царацово“ одобрен за финансиране по Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 г, с Административен договор  № 
BG06RDNP001-19.292-0001-C01/10.02.2021 година. 

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

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

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 249 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем за 

допустими възстановими разходи по проект „Толкова различни, толкова 
еднакви“, с одобрено финансиране  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 № 
BG05M9OP001-2.068-0002-С01/29.01.2021 г. 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       136 933.91 лева, за изпълнението на Проект 
„Толкова различни, толкова еднакви“, одобрен за финансиране по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез 
„Водено от общностите местно развитие с Административен договор № 
BG05M9OP001-2.068-0002-С01/29.01.2021 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  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 № 250 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 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: 

 
 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. 
дофин

. местни 

ЕБК ЕБК д-ти д-ти д-ти 

1 2 3 4  5 6 7 8 

   П Р И Х О Д И +77000   +77000

 72-02  Възстановени суми от възм. фин. помощ +77000   +77000

   Р А З Х О Д И +77000  +77000

1 43-01 627 
Субсидии и др. текущи трансфери за 
нефинансови предприятия +77000  +77000

2 52-06 239 Изграждане на 2 бр. площадки по БДП - 25000 - 25000  

 
3 

52-03 239 
Изграждане на площадка по БДП 

+ 25000 
+ 

25000 
 

4 52-06 603 

Изграждане на елемнти на техническата 
инфраструктура вкл. асфалтиране и канализация 
за дъждовни води по второстепенни ул. 
„Възраждане“ и ул. „Стефан Стамболов“ с. 
Рогош общо с дължина 2010 м. – строителен 
надзор +4 500  +4 500

5 52-06 626 
Проектиране на пречиствателна станция, 
колектор и етап от канализация с.Войводиново -4 500  -4 500

 
МОТИВИ:  Промените са  свързани с изплащането на компенсации 

във връзка с  изпълнението на сключен договор за възлагане на услуга от  



 

общ икономически интерес по експлоатацията на инсталации и 
извършване на дейности за прерабатка на отпадъци между община 
„Марица“ и  „Чиста Марица“ ЕООД и указания относно отчетността. Ето 
защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  19 
Против  1 
Въздържали се 3 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 251 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от Г. Р. Т.  за издаване на разрешение за 
изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в 
обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 11845.24.159 в м. 
”Червенака” 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  „Производствена  и складова дейност и  
ООД, жилищна сграда“. 

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 № 11845.24.159 в м. ”Червенака” 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   
 
 
„Производствена  и складова дейност и  ООД, жилищна сграда“ 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор № 11845.24.159 в м. ”Червенака” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска 
област попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица Соп 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 Г. Р. Т.  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 Г. Р. Т.  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. 
  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  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 252 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на 
поземлен имот № 47086.22.325 в с. Маноле, собственост на „ВАЛТАБАК“ 
ЕООД. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1 т. 8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, при условията на чл.31, ал.1, 
т.1 и чл. 35 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица“ приема дарение от „ВАЛТАБАК“ ЕООД със 
седалище и адрес на управление с. Маноле, ул. „Тютюнева база“, вписано 
в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 115563379, 
представлявано от Валентин Асенов Благоев, легитимиращо се като 
собственик съгласно Нотариален акт № 48, том 96, дело 18631 от 
26.10.2016 г. на следния поземлен имот:  
І.1. Поземлен имот с идентификатор 47086.22.325 с площ 121 кв.м., в 
местност „ГЬОПСА ГЕРЕН“, трайно предназначение на територията 
„Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, 
ведомствен път“, стар  идентификатор 47086.22.218, номер по предходен 
план: 000875, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Маноле, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, при граници и съседи: 47086.22.326, 47086.22.324, 
47086.22.225.  
ІІ. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява описания в точка 
І.1. поземлен имот за публична общинска собственост, считано от деня, 
следващ датата на договора за дарение на този имот, сключен между 
дарителя и Кмета на Община „Марица“.   
ІІІ. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси върху 
разходите са за сметка на Община „Марица“. 
ІV. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив възлага на кмета на 
общината да извърши всички правни и фактически действия по 
процедурата за дарението и сключи договор за дарение, съобразно 
действащото законодателство. 

 



 

МОТИВИ:  С оглед обстоятелството, че горепосочения поземлен 
имот е с отреждане за селскостопански, горски, ведомствен път, който ще 
бъде използван за обществени нужди, с цел осигуряване на транспортен 
достъп до имоти, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 253 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на 
поземлени имоти № 66915.29.37, № 66915.29.38 в с. Скутаре, собственост 
на „ИНДЪСТРИАЛ ПРОПЪРТИС ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ООД. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1 т. 8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, при условията на чл.31, ал.1, 
т.1 и чл. 35 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица“ приема дарение „ИНДЪСТРИАЛ 
ПРОПЪРТИС ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ООД със седалище и адрес на 
управление гр. Пловдив, район Северен, ул. „Оборище“ № 4, партерен 
етаж, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 
205820470, представлявано от Владимир Христов Христев и Младен 
Костадинов Младенов в качеството им на управители, легитимиращо се 
като собственик съгласно Нотариален акт № 168, том 104, дело 21450 от 
06.12.2019 г. на следните поземлени имоти:  
І.1. Поземлен имот с идентификатор 66915.29.37 с площ 230 кв.м., в 
местност „ЙОТОВ ГЕРЕН“, трайно предназначение на територията 
„Земеделска“, начин на  трайно ползване „За друг поземлен имот за 
движение и транспорт“, предишен идентификатор 66915.29.14 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, одобрени със 
Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
при граници и съседи: 66915.29.24, 66915.28.32, 66915.22.204. 
І.2. Поземлен имот с идентификатор 66915.29.38 с площ 10431 кв.м., в 
местност „ЙОТОВ ГЕРЕН“, трайно предназначение на територията 
„Земеделска“, начин на  трайно ползване „За друг поземлен имот за 
движение и транспорт“, предишен идентификатор 66915.29.16; 
66915.29.15; 66915.29.14; 66915.29.13; 66915.29.12; 66915.29.2 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, одобрени със 
Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
при граници и съседи: 66915.29.20, 66915.29.19, 66915.29.18, 66915.29.17, 
66915.29.3, 66915.29.5, 66915.29.31, 66915.29.36, 66915.29.32, 66915.29.35, 
66915.29.34, 66915.29.33, 66915.29.27, 66915.29.28, 66915.29.30, 



66915.28.32, 66915.29.26, 66915.29.25, 66915.22.204, 66915.29.29, 
66915.29.24, 66915.29.23, 66915.29.22, 66915.29.21. 
ІІ. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява описаните в точка 
І.1. и точка І.2. поземлени имоти за публична общинска собственост, 
считано от деня, следващ датата на договора за дарение на тези имоти, 
сключен между дарителя и Кмета на Община „Марица“.   
ІІІ. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси върху 
разходите са за сметка на Община „Марица“. 
ІV. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив възлага на кмета на 
общината да извърши всички правни и фактически действия по 
процедурата за дарението и сключи договор за дарение, съобразно 
действащото законодателство. 

 

МОТИВИ:  С оглед обстоятелството, че горепосочените поземлени 
имоти са с отреждане за друг поземлен имот за движение и транспорт, 
които ще бъдат използвани за обществени нужди, с цел осигуряване на 
транспортен достъп до имоти, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 254 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за извършване делба на част 
от  ПИ№ 11845.27.83-полски път, за транспортен достъп до имоти с 
идентификатори ПИ№11845.28.56, №11845.28.15 и №11845.28.16  в масив 
27, местност „Вельовица“ по кадастралната карта на с.Войводиново, 
община „Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 3 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица”; във връзка с чл. 57, т.1 от Наредба № 3 от 28 април 
2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната 
карта и кадастралните регистри (Обн., ДВ, бр. 41 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 
16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.). 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1.Общински съвет „Марица” разрешава разделянето на ПИ№11845.27.83, с 
площ 2082кв.м, трайно предназначение на територията “Земеделска“ с 
НТП “За селскостопански горски , ведомствен път“, местност “Вельовица“ 
по кадастралната карта на с.Войводиново на два нови поземлени имота с 
проектни идентификатори както следва: 
-11845.27.84 с площ 1468кв.м с трайно предназначение на 
територията“Земеделска“ с НТП “За местен път“; 
-11845.27.85 с площ 0,614 кв.м трайно предназначение на 
територията“Земеделска“ с НТП“ За селскостопански горски , ведомствен 
път“. 
2.  Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т.1. да започне процедура по отразяване на промяната по 
реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн., ДВ, 
бр. 41 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.). 
     3.  Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила и 
изпълнението на решението по т.2 да започне процедура по отразяване на 
промяната по реда на чл. 58, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост 
и предоставяне на препис от изготвените актове за общинска собственост 
на новообразуваните имоти на Службата по геодезия, картография и 
кадастър по реда на чл. 52, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния 



регистър.  
4. Дава съгласие собствениците на имоти, с променено предназначение 
след влизане в сила на решението по т.1 да извършат необходимите 
съгласувателни процедури  със заинтересованите централни и контролни 
администрации. 
 

МОТИВИ:  Във връзка с проектиране и изграждане на  пътна връзка 
за осигуряване на транспортен достъп до ПИ№11845.28.56, 
ПИ№11845.28.15 и ПИ№11845.28.16, местност „Вельовица“ 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  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 255 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) 

част от комплексен проект  на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ Н.Н. ОТ 
СЪЩЕСТВУВАЩ БКТП „БУЛТРАНСПОРТ“ В УПИ 16.174 
производствени и складови дейности и ООД ДО НОВO ЕЛЕКТРОМЕРНO 
ТАБЛO ТЕПО, МОНТИРАНO ПРЕД УПИ 16.174 производствени и 
складови дейности и ООД, м. „ КАДА ПАРА“, ПО КАДАСТРАЛНАТА 
КАРТА НА с.ВОЙВОДИНОВО, по следата на вариант единствен, нанесен 
върху приложения проект на ПУП-ПП. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129(1) от ЗУТ, 
във връзка с Правилника за прилагане на Закона за опазване на 
земеделските земи  

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Одобрява проект за Подробен устройствен план ПУП – 
Парцеларен план (ПП) на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ Н.Н. ОТ 
СЪЩЕСТВУВАЩ БКТП „БУЛТРАНСПОРТ“ В УПИ 16.174 
производствени и складови дейности и ООД ДО НОВO ЕЛЕКТРОМЕРНO 
ТАБЛO ТЕПО, МОНТИРАНO ПРЕД УПИ 16.174 производствени и 
складови дейности и ООД, м. „ КАДА ПАРА“, ПО КАДАСТРАЛНАТА 
КАРТА НА с.ВОЙВОДИНОВО по следата на вариант единствен, нанесен 
върху приложения проект на ПУП-ПП и регистър на засегнатите от 
трасето имоти.  

МОТИВИ:  Във връзка с електрозахранване на  жилищна сграда,  
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 256 

Взето с протокол № 7 от 15.06.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на изграден 
инфраструктурен обект и предоставянето му като нов публичен  актив на 
оператора „В и К“ ЕООД гр.Пловдив за стопанисване,поддържане и 
експлоатация  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, при условията на чл.31, ал.1, т.2 в),  чл.37 от Наредба 
за придобиване, управление иразпореждане с общинското имущество, 
чл.4.4,т.“в“ от „Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 
канализационни услуги“, сключен между АВИК и „В и К“ ЕООД гр.Пловдив, 
в сила от 01.04.2016г.,  във връзка с чл.198п, ал.1 от Закона за водите 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
I.Общински съвет „Марица“ приема дарението в размер на 196 497, 40 лв. 
от фирма „МЕЗОН КРЕАТИВ“ООД и всички съсобственици в 
гореописаните поземлени имоти и съоръжение, обективирано в Протокол 
от ОС от 22.04.2021г. с нот. заверка на подписите рег. номер 1401 по описа 
на нотариус Пройчев, рег. по РНК 326 и район на действие Пловдив за 
инфраструктурен обект: 
УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ PE-
HD90/PN10 С ДЪЛЖИНА 903М., изграден по второстепенни улици  ПИ с 
ид.№61412.16.164-частна собственост, ПИ с ид.№61412.16.174-частна 
собственост,  ПИ с ид.№61412.16.186-частна собственост, ПИ с 
ид.№61412.16.195-частна собственост, ПИ с ид.№61412.16.196-частна 
собственост, ПИ с ид.№61412.16.217-частна собственост,  който е част от 
инфраструктурата на жилищен комплекс “Терес”, изграден от “Мезон 
Креатив” ООД в с. Радиново, Община Марица, обл.”Пловдив, въведен в 
експлоатация с Разрешение за ползване ДК 07-117 ОТ 17.06.2010г. от 
РДНСК ЮЦР Пловдив. По силата на договора за дарение Община Марица 
ще получи правото на достъп до трасето на съоръжението с оглед неговата 
експлоатация, обслужване и поддръжка, при следните параметри: 
сервитутна ивица с ширина от 3,00м – по 1,50м. от двете страни на оста на 



трасето, която обхваща уличните водопроводи и сградните водопроводни 
отклонения с обща площ на сервитута - 4 166 кв.м. и съгласно представена 
план схема от лицензирана геодезическа фирма с указано трасе и сервитут 
на цитираната улична водопроводна мрежа. 
ІІ. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява описания в точка 
І.1 инфраструктурен обект за публична общинска собственост. 
ІII. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив възлага на Кмета на 
общината да извърши всички правни и фактически действия по 
процедурата за дарението и сключи договор за дарение, съобразно 
действащото законодателство. 
IV. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив възлага на Kмета на 
общината да извърши всички правни и фактически действия по 
процедурата за предоставяне на цитирания нов публичен актив на Община 
„Марица“ на оператора „В и К“ ЕООД гр.Пловдив и включването им към 
Приложение I, съгласно чл.4.4 от „Договор за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 
водоснабдителни и канализационни услуги“ от 28.01.2016г.,  изх.№АВК-
01-1/25.02.2016г., сключен между АВИК и „В и К“ ЕООД гр.Пловдив, в 
сила от 01.04.2016г. 

 

МОТИВИ:  Горепосоченият инфраструктурен обект  е с функция за 
осигуряване на питейна вода, вода за противопожарни и производствени 
нужди, като същият ще бъде използван за обществени нужди от всички 
прилежащи имоти по трасето му. Ето защо Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 


