
 

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 № 257 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за 

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на община „Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 от 

Закона за публичните финанси, чл.4, т.5 от Закона за общинския дълг, 

чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 и 79 от АПК. 

 

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

         Общински съвет „Марица“ приема Наредба за изменение и 

допълнение на наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на община „Марица“, както следва: 

§ 1. Чл.35, ал.2 придобива следната редакция: 

(2) Общинският съвет приема с решение бюджета на общината, в срок до 

15 работни дни от внасянето му от кмета, включително показателите по 

чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси за кметствата и 

населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са 

определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл.11, 

ал.10 от Закона за публичните финанси. 

 

§ 2. Чл.62, т.5 придобива следната редакция: 

(5) финансиране на общински проекти за концесии за строителство или 

концесии за услуги с плащания от концедента; 

 

Заключителна разпоредба 

 

§ 3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда 

за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 

„Марица“ влиза в сила от 21.07.2021г.         

 



§ 4.  Наредбата се публикува на официалната интернет страница на община 

„Марица“ след влизане в сила на решението, с което е приета. 

 

§ 5.  Изпълнение на настоящото решение се възлага на Кмета на общината. 

 

 

МОТИВИ: Привеждане на Нардбата в съответствие с нормативни 

актове от по-висока степен - Закона за общинския дълг, Закон за 

публичните финанси, ЗМСМА. Ето защо Общински съвет „Марица“ 

намира решението за целесъобразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 258 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община „Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, т.3 от 

Закона за местните данъци и такси във връзка с чл.283, ал.9, ал.10, ал.11 от 

Закона за предучилищното и училищното образование, Решение № 790 от 

30 октомври 2020 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели 

през 2021 г. във връзка с чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 при спазване 

изискванията на чл. 19, 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 76, ал.3 и 79 от 

АПК. 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

 Общински съвет „Марица“ приема Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община „Марица“, както следва:  

 

§1. Приложение № 2 към чл.25 придобива следната редакция: 

 
№ по 

ред 

Вид услуга Мярка Размер 

/лева/ 

1 2 3 4 

3. Храна на ден за едно дете на 4, 5 и 6 годишна възраст, 

включено в групата за задължителна предучилищна 

подготовка – за 1 ден  

1 дете 1.20 

  

§2. Чл.26, ал.1 се изменя и придобива следната редакция: 

  

 Чл.26. (1) Освобождават се изцяло от заплащането на такса следните 

категории лица: 

1. Деца на родители, единият или двамата от които са загубили 50 и 

над 50 на сто от работоспособността. 

2. Деца – пълни сираци, деца на загинали при производствени аварии и 

природни бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебния си 

дълг. 

3. Деца с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, 



удостоверени с експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК. 

4. Трето и следващи деца на многодетни родители, отглеждани в едно 

семейство. 

5. Деца, отглеждани в приемни семейства. 

§3. Създава се нов член 26а: 

„Чл.26а За децата от подготвителните групи, които са на задължително 

предучилищно образование и отговарят на изискванията на чл. 26 не се 

заплаща такси за дейностите по храненето – те се поемат изцяло от 

средствата, осигурени от държавния бюджет за подпомагане заплащането 

на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата, 

съгласно чл.283, ал.9 от Закона за предучилищно и училищно 

образование.“ 

§4. Чл.28 се изменя и придобива следната редакция: 

Чл.28. Текстовете на чл.26 и на чл.27 се отнасят и за деца на 4,5 и 6-

годишна възраст, включени в групите на задължителна предучилищна 

подготовка на детските заведения. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§5. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община „Марица“, приета с Решение № 258, взето с протокол № 8 от 

06.07.2021 г. на Общински съвет – Марица, влиза в сила от 01.09.2021г. 

 

§6.  Наредбата се публикува на официалната интернет страница на община 

„Марица“ след влизане в сила на решението, с което е приета. 

 

§7.  Изпълнение на настоящото решение се възлага на Кмета на общината. 

МОТИВИ: След извършена служебна проверка на наредбата е 

установено, че следва да се контретизират случаите, в които децата се 

освобождават от заплащане на такса за посещение на детски градини на 

територията на Община „Марица“, както и необходимост от привеждане 

на конкретни норми в съотвествие на действащата нормативна уредба, 

съдържаща се в норми от по-висок ранг. Ето защо Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 259 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 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 „ІV. Продажба на имоти, частна общинска собственост на 

собственика на законно построена върху нея сграда без търг или конкурс 

по ред, определен в наредбата по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС. 

 

За с.Рогош се добавя:  

ПИ 501.1007 НТП „За друг обществен обект, комплекс“ – 1655 кв.м. 

 

ІІ. В раздел „VІІ. Свободни терени и помещения – общинска 

собственост за отдаване под наем“ се добавя: 

 

за с. Труд се добавя: 

        СО с идент. 73242.501.785.1.4  с площ 26 кв.м. 

 

ІІІ. В раздел „VІІІ. Свободни общински имоти  за отдаване под 

наем/аренда на имоти, общинска собственост 

Частна общинска собственост: 

 

За с. Радиново се добавя: 

 



НОВ НОМЕР ПО 

КАД. КАРТА 

СТАР 

НОМЕР ПО 

КВС 

ПЛОЩ В 

КВ.М 

НАЧИН НА 

ТРАЙНО 

ПОЛЗВАНЕ 

АДРЕС/МЕС

ТНОСТ 

КАТЕГОРИЯ  

ПРИ 

НЕПОЛИВН

И УСЛОВИЯ 

1 2 3 4 5 6 

с. РАДИНОВО         
 

61412.2.34 002034 13016.55 Нива СТАРИТЕ 

ГРОБИЩА 

ІV 

61412.3.67   2840.44 Нива ШИЛОВАТА 

КРУША 

VІ 

61412.8.37   2000.03 Нива ДЗЪНГАРИЦ

А 

ІV 

61412.10.28 010028 6794.72 Нива ИЗВОРЧЕТА Х 

61412.23.32   1280 Нива ЧЕРВЕНКОВ 

КЛАДЕНЕЦ 

Х 

61412.9.54 
 19173.36 Нива КАРАКАШК

ОВИЦА 

ІV 

61412.16.35 
 11452.29 Нива ЧЕРВЕНКОВ 

КЛАДЕНЕЦ 

Х 

61412.18.38 
 15859.52 Нива КРИВАТА 

НИВА 

Х 

61412.18.40 
 17075.6 Нива КРИВАТА 

НИВА 

Х 

61412.3.9 
 5869 Нива Шиловата 

круша 

VІ 

61412.16.44 
 2701 Нива Червенков 

кладенец 

Х 

61412.17.4 
 2285 Нива Пивикови  

тирове 

Х 

61412.17.149 
 3422 Нива Пивикови  

тирове 

Х 

61412.18.16 
 7238 Нива Кривата нива Х 

61412.18.29 
 6799 Нива Кривата нива Х 

61412.18.52 
 7728 Нива Кривата нива Х 

61412.18.57 
 7586 Нива Кривата нива Х 

61412.18.67 
 6272 Нива Кривата нива Х 



61412.18.68 
 9513 Нива Кривата нива Х 

 

за с. Рогош се добавя: 

 
НОВ НОМЕР 

ПО КАД. 

КАРТА 

СТАР 

НОМЕР 

ПО КВС 

ПЛОЩ В 

КВ.М 

НАЧИН НА 

ТРАЙНО 

ПОЛЗВАНЕ 

АДРЕС/МЕС

ТНОСТ 

КАТЕГОРИ

Я  ПРИ 

НЕПОЛИВН

И 

УСЛОВИЯ 

1 2 3 4 5 6 

62858.14.14    8731 Нива Казовете V 

 

 

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  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 260 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Отмяна на решение № 455, взето с протокол № 13 от 

18.12.2018 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право 

на строеж на Благой Стефанов Атанасов и Мария Наскова Атанасова, с 

постоянен адрес с. Калековец, върху общински урегулиран поземлен имот 

№ 35300.503.426 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Калековец. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, т. 24  и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 89, ал. 3, т. 15 от Наредбата 

за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост 

на община „Марица“ 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

1.Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № 455, взето с протокол 

№ 13 от 18.12.2018 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване 

право на строеж на Благой Стефанов Атанасов и Мария Наскова Атанасова 

от с. Калековец върху общински урегулиран поземлен имот № 

35300.503.426 с площ 626 кв.м., с трайно предназначение на територия 

„Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)” 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, област 

Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 год. на 

Изпълнителния директор на АГКК-София,  съответстващ на УПИ VІ-общ., 

кв.82 по действащия регулационен план на селото.  

 

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 

Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 

по отмяната на горецитираното решение, съгласно изискванията на Закона 

за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

 

МОТИВИ: Не са спазени условията по т. ІІ,  т. ІV и т.V от договора, 

като в посочения/определения 12-месечен срок няма одобрен 

инвестиционен проект за жилищна сграда, не са извършвани плащания, не 

е сключен окончателен договор за суперфиция, при което в изпълнение на 

т.VІ „Разваляне на договора“   следва да се предприемат действия по 



отмяна на горепосоченото решение.  Ето защо Общински съвет „Марица“ 

намира решението за целесъобразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  20 

Гласували  20 

За  19 

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 № 261 

 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 193, взето с протокол № 8 от 

22.04.2019 г. 

 

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

самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост и чл. 78 а от Правилника за прилагане 

на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

1. Общински съвет „Марица”-област Пловдив изменя свое Решение № 193, 

взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г., както следва:   

§ 1. Точка І се изменя, както следва:   

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 

на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 

промени от „Пасище” в „Деградирала орна земя” на общински поземлен 

имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор  № 03839.37.26 с обща площ от 6.002 

дка, с трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно 

ползване „Пасище“ в местността „СТАР БЕГЛИК“, при граници и съседи: 

ПИ № 03839.37.14; ПИ № 03839.34.303; ПИ № 03839.37.32; ПИ № 

03839.37.3 и ПИ № 03839.37.27  - публична общинска собственост по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община 

„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-81 от 

05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за 

общинска собственост № 0748-01 от 27.01.2009  година. 

 

 МОТИВИ:  Във връзка с това, че на терен имотът не отговаря на 

необходимите изисквания за обработваема земя „Нива“, защото е неравен 

и обрасъл с бурени и храсти, неизползваем за производство на 



селскостопанска растителна продукция, Общински съвет намира 

решението за целесъобразно. 

 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  19 

Гласували  19 

За  19 

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 № 262 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО:   Продажба на ПИ № 12019.501.655, частна общинска 

собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по 

кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Войсил, област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от 

ЗОС, и чл. 79, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив приема пазарна цена за 

продажба на поземлен имот с идентификатор № 12019.501.655 по 

кадастралната карта на с.Войсил в размер на 11820,00 (единадесет хиляди 

осемстотин и двадесет) лева, без ДДС, по 15,00 лв/кв.м. без ДДС, въз 

основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от 

независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив,  и определя 

сумата от 11820,00 (единадесет хиляди осемстотин и двадесет) лева, без 

ДДС, по 15,00 лв/кв.м. без ДДС, като цена за продажба на недвижимия 

имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна 

оценка. 

2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 

поземлен имот № 12019.501.655 с площ 788 кв. м., с трайно 

предназначение на територията „Урбанизирана” и начин на трайно 

ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната карта на с. 

Войсил, област Пловдив, при граници и съседи: ПИ № 12019.501.654, ПИ 

№ 12019.501.843, ПИ № 12019.501.657, ПИ № 12019.501.656, ПИ № 

12019.501.651, ПИ № 12019.501.652 и ПИ № 12019.501.653 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 

РД-18-83/05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 

съответстващ на УПИ ІХ-общ., кв. 33 по ЗРП, съгласно Заповед № РД-09-

52/16.02.1994 година, актуван с акт за частна общинска собственост № 

0131-03/30.03.2006 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – 

гр.Пловдив на собственика на еднофамилна жилищна сграда, с 

идентификатор 12019.501.655.1 със ЗП 95 кв.м. Рангел Колев Маринов,  



ЕГН 651010****, с адрес с. Войсил, Община „Марица“, ул. „16-та”, № 17 

за сумата 11820,00 (единадесет хиляди осемстотин и двадесет) лева, без 

ДДС, по 15,00 лв/кв.м. без ДДС.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 12019.501.655 е 1809,90 (хиляда 

осемстотин и девет лева и 90 ст.) лева. 

 3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС 

върху разходите са за сметка на купувача по т.2. 

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

общината да извърши всички правни и фактически действия по 

процедурата за продажба и сключи договор за покупко-продажба 

съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: С оглед осигуряване приходната част на бюджета,  

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  19 

Гласували  19 

За  19 

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 № 263 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 

имот  № 62858.501.4151  и сграда с идент. 62858.501.4151.1, построена в 

имота 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 

№ 62858.501.4151,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-

21” АД, гр. Пловдив в размер на 4816,00 (четири хиляди осемстотин и 

шестнадесет) лева, без ДДС (по 7,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда 

на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 4816,00 (четири хиляди 

осемстотин и шестнадесет) лева, без ДДС (по 7,00 лв/кв.м. без ДДС) като 

цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз 

основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в 

имота сграда с идентификатор 62858.501.4151.1, ЗП 81 кв.м., бр. етажи 1, 

предназначение: Друг вид сграда за обитаване,  изготвена от лицензиран 

оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 2025,00 (две 

хиляди двадесет и пет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно 

чл.45, ал.3 от ЗДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет 

на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 

извърши продажба на ПИ № 62858.501.4151, с площ площ 688 кв.м., с 

трайно предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 

10м)"  по кад. карта и кад.регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № 

РД-18-34/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК - София,  номер по 

предходен план: УПИ І -501.4151 - жил.строителство, кв. 80  при граници и 

съседи:  ПИ № 62858.501.4153 ; ПИ № 62858.501.4152; ПИ № 



62858.501.4169; ПИ № 62858.501.1212, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 3295/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по 

вписванията – гр.Пловдив за сумата 4816,00 (четири хиляди осемстотин и 

шестнадесет) лева, без ДДС (по 7,00 лв/кв.м. без ДДС). 

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 

извърши продажба на сграда с идент. 62858.501.4151.1, със застроена площ 

81 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Рогош, одобрени със 

Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, актувана с Акт за частна общинска собственост № 3295/20.11.2018 

г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 

2025,00 (две хиляди двадесет и пет) лева, която се явява освободена 

доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.4151 е 1952,50 лева, а за 

сграда с идентификатор 62858.501.4151.1, застр. площ 81 кв.м., бр. етажи 

1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване – 2016,20 лева.  

5. Продажбата по т. 3 и т.4 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество чрез публичен търг с явно наддаване. 

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

7. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 

от купувача на имотите по т.3 и т.4. 

8 Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на 

публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-

продажба, съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на 

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

целесъобразно. 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  19 

Гласували  19 

За  19 

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 № 264 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 62858.501.1007, частна общинска 

собственост на собственика на законно построена сграда по кадастрална 

карта и кадастрални регистри на с. Рогош, област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от 

ЗОС, и чл. 79, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив приема пазарна цена за 

продажба на поземлен имот с идентификатор № 62858.501.1007 с площ 

1655 кв. м. по кадастралната карта на с.Рогош в размер на 33 100,00 

(тридесет и три хиляди и сто) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м. без ДДС), 

въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от 

независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив,  и определя 

сумата от 33 100,00 (тридесет и три хиляди и сто) лева, без ДДС, по 20,00 

лв/кв.м. без ДДС) като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 

разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 

поземлен имот № 62858.501.1007, с площ 1655 кв. м., с трайно 

предназначение на територията „Урбанизирана” и начин на трайно 

ползване „За друг обществен обект, комплекс”, при граници и съседи: ПИ 

№ 501.1077; ПИ № 501.1078; ПИ № 501.2008, с административен адрес: 

с.Рогош, ул. „3-ти март“ 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, номер по предходен 

план: УПИ І-магазин и общ. обсл. дейности, кв.67 по действащия план на 

с.Рогош, одобрен със Заповед № ИК-445/04.12.1978 година., актуван с акт 

за частна общинска собственост № 1488/19.04.2011 година, надлежно 



вписан в Служба по вписванията – гр.Пловдив, на собственика на сграда с 

идентификатор № 62858.501.1007.1 със ЗП 1394 кв.м., с предназначение 

„Промишлена сграда“ „АР ЕНД ДИ СИСТЕМС“ ЕООД, ЕИК 203977010, 

представлявано от Данко Евгениев Георгиев за сумата 33 100,00 (тридесет 

и три хиляди и сто) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м. без ДДС).  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.1007 е 2201,30 (две 

хиляди двеста и един лева и 30 ст.) лева. 

3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху 

разходите са за сметка на купувача по т.2. 

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

общината да извърши всички правни и фактически действия по 

процедурата за продажба и сключи договор за покупко-продажба 

съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на 

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

целесъобразно. 

 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 265 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 

имот  № 62858.27.65  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 

№ 62858.27.65, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 

АД, гр. Пловдив в размер на 19293,00 (деветнадесет хиляди двеста 

деветдесет и три) лева, (по 800,00 лв/дка), определена по реда на чл.22, ал.3 

от ЗОС и определя сумата от 19293,00 (деветнадесет хиляди двеста 

деветдесет и три) лева, (по 800,00 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 № 62858.27.65 с площ  24116 кв.м.,  с 

трайно предназначение "Земеделска територия", НТП "Деградирала орна 

земя", местност "Юрта" по кадастрална карта и кадастралните регистри на 

с.Рогош, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-34/06.03.2009 г. 

на Изп.директор на АГКК-София, V кат., номер по предходен план: 

027065, при граници и съседи: ПИ № 62858.27.270; ПИ № 62858.27.47; ПИ 

№ 62858.27.271; ПИ № 62858.27.272; ПИ № 62858.27.274; ПИ № 

62858.27.263, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 

3779/16.12.2020 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 

Пловдив, за сумата  19293,00 (деветнадесет хиляди двеста деветдесет и 

три) лева, (по 800,00 лв/дка). 



Данъчната оценка на имота е в размер на 2599,70 (две хиляди петстотин 

деветдесет и девет лева и 70 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 19293,00 (деветнадесет хиляди двеста 

деветдесет и три) лева, (по 800,00 лв/дка), 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  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 266 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 

имот  № 62858.25.87  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 

№ 62858.25.87, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 

АД, гр. Пловдив в размер на 6551,00 (шест хиляди петстотин петдесет и 

еден) лева, (по 800,00 лв/дка), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 

определя сумата от 6551,00 (шест хиляди петстотин петдесет и еден) лева, 

(по 800,00 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 № 62858.25.87 с площ  8189 кв.м.,  с 

трайно предназначение "Земеделска територия", НТП "Деградирала орна 

земя", местност "Назър пара" по кадастрална карта и кадастралните 

регистри на с.Рогош, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-

34/06.03.2009 г. на Изп.директор на АГКК-София, V кат., номер по 

предходен план: 025087, при граници и съседи: ПИ № 62858.27.263; ПИ № 

62858.25.261; ПИ № 62858.25.86, актуван с Акт за частна общинска 

собственост  № 3778/16.12.2020 година, надлежно вписан в Служба по 

вписванията – гр. Пловдив, за сумата  6551,00 (шест хиляди петстотин 

петдесет и един) лева, (по 800,00 лв/дка). 

Данъчната оценка на имота е в размер на 802,50 (осемстотин и два лева и 



50 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 6551,00 (шест хиляди петстотин петдесет и 

еден) лева, (по 800,00 лв/дка), 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  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 267 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 47086.22.341 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 

с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и 

чл.35, ал.1 от ЗОС и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 от 

НПУРОИ 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

 1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот 

№ 47086.22.341,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-

21” АД, гр. Пловдив в размер на 6000,00 лева, без ДДС (шест хиляди лева, 

без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от 

ЗОС и определя сумата от 6000,00 лева, без ДДС (шест хиляди лева, без 

ДДС), по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), като цена за продажба на недвижимия 

имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна 

оценка. 

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 

извърши продажба на поземлен имот № 47086.22.341  с площ  600 кв.м. с 

трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско 

застрояване (до 10м)" по кадастрална карта на с.Маноле, област Пловдив, 

одобрена със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК-София, номер по предходен план парцел VІІ-22.341  

жил. строит. от кв.94, при граници: ПИ № 47086.22.321; ПИ № 

47086.22.347;  ПИ № 47086.22.342; ПИ № 47086.22.340, актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 3425/21.05.2019 година, за сумата 6000,00 

лева, без ДДС (шест хиляди лева, без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.22.341 е 2128,50 (две хиляди 

сто двадесет и осем лева и 50 ст.) лева. 



3. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна 

цена за продажбата на имота е 6000,00 лева, без ДДС (шест хиляди лева, 

без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), в съответствие с т.1 

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

5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 

от купувача на имота по т.1 и т.2. 

6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 

за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 

 

    

МОТИВИ: С  оглед осигуряване 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  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 268 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 

имот  № 12019.501.218 по кадастрална карта и кадастралните регистри на 

с. Войсил, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-83/05.12.2008 г. 

на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, вр. Чл.8, ал.1 и 

чл.35, ал.1 от ЗОС и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 от 

НПУРОИ 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

 1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот 

№ 12019.501.218,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-

21” АД, гр. Пловдив в размер на 11640,00 (единадесет хиляди шестстотин 

и четиридесет) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м, без ДДС, определена по 

реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 11640,00 (единадесет 

хиляди шестстотин и четиридесет) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м, без 

ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 

разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 

извърши продажба на № 12019.501.218 с площ от 582 кв.м., с трайно 

предназначение „Урбанизирана” и с  НТП "За друг обществен обект, 

комплекс" по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Войсил, 

област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-83/05.12.2007 г. на 

Изп.директор на АГКК-София, при граници и съседи: ПИ № 

12019.501.219; ПИ № 12019.501.807;  ПИ № 12019.501.217; ПИ № 

12019.501.849, номер по предходен план: УПИ V-общ.обслужване, кв.12 

по ЗРП, одобрен със Заповед № РД-09-52/1994 година, актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 3691/19.06.2020 г. и Акт № 01/09.04.2021 

г. за поправка на Акт за частна общинска собственост № 3691/19.06.2020 

г., надлежно вписани в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 



11640,00 (единадесет хиляди шестстотин и четиридесет) лева, без ДДС, по 

20,00 лв/кв.м, без ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 12019.501.218 е 1213,80 лева. 

3. Продажбата да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 

публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за 

продажбата на имота е 11640,00 (единадесет хиляди шестстотин и 

четиридесет) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м, без ДДС, в съответствие с т.1 

и т.2. 

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

5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 

от купувача на имота по т.1 и т.2. 

6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 

за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 

 

  

МОТИВИ: С  оглед осигуряване 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  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 269 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 

имот  № 69874.501.134 по кадастрална карта и кадастралните регистри на 

с. Строево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 

г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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

№ 69874.501.134,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-

21” АД, гр. Пловдив в размер на 6260,00 лева, без ДДС (шест хиляди 

двеста и шестдесет) лева, без ДДС), по 20,00 лв/кв.м. без ДДС), определена 

по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 6260,00 лева, без ДДС 

(шест хиляди двеста и шестдесет) лева, без ДДС), по 20,00 лв/кв.м. без 

ДДС), като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 

разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 

извърши продажба на поземлен имот № 69874.501.134 с площ  313 кв.м. с 

трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП „За друг вид 

застрояване“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Строево, одобрени със Заповед №РД-09-82/05.12.2007 г., при граници: ПИ 

№ 69874.501.1101; ПИ № 69874.501.1043; ПИ № 69874.501.965; ПИ № 

69874.501.959, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

3763/28.10.2020 година, за сумата 6260,00 лева, без ДДС (шест хиляди 

двеста и шестдесет) лева, без ДДС), по 20,00 лв/кв.м. без ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 69874.501.134 е 1288,00 (хиляда 

двеста осемдесет и осем) лева 

3. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 



Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна 

цена за продажбата на имота е 6260,00 лева, без ДДС (шест хиляди двеста 

и шестдесет) лева, без ДДС), по 20,00 лв/кв.м. без ДДС), в съответствие с 

т.1 

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

5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 

от купувача на имота по т.1 и т.2. 

6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 

за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: С  оглед осигуряване на приходната част на бюджета, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 270 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне 

на поземлен имот № 38950.18.475, образуван от поземлен имот № 

38950.18.28 – публична общинска собственост по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” - област 

Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК. 

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

самоуправление и местната администрация; чл. 3 от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община „Марица”; във връзка с чл. 59, ал. 1, т.2 от Наредба   № РД-02-20-5 

от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 

кадастралната карта и кадастралните регистри. 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

І. Разрешава разделянето на поземлен имот с идентификатор № 

38950.18.475, образуван от поземлен имот № 38950.18.28, с площ от 25.730 

дка, намиращ се в местността „Русавов гьол” с трайно предназначение 

„Земеделска територия” и начин на трайно ползване „Пасище”, при 

граници и съседи: ПИ № 38950.17.470; ПИ № 38950.18.471; ПИ № 

38950.18.474; ПИ № 38950.18.473; ПИ № 38950.18.476; ПИ № 38950.18.12; 

ПИ № 38950.18.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Костиево, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 

РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК е актуван като 

публична общинска собственост с Акт № 3745 от 08.10.2020 год., 

на три нови поземлени имота с проектни номера, както следва:  

- Проектен ПИ № 38950.18.32 с проектна площ от 14.637 дка, с начин на 

трайно ползване „Пасище“, адрес на поземления имот местност „ Русавов 

гьол”, с. Костиево, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с 



проектни граници и съседи: ПИ № 38950.18.34;  ПИ № 38950.18.12;  ПИ № 

38950.18.27;  

- Проектен ПИ № 38950.18.33 с проектна площ от 9.386 дка, с начин на 

трайно ползване „Пасище“, адрес на поземления имот местност „ Русавов 

гьол”, с. Костиево, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с 

проектни граници и съседи: ПИ № 38950.18.34;  ПИ № 38950.18.12;  ПИ № 

38950.18.476; ПИ № 38950.18.474   

и 

- Проектен ПИ № 38950.18.34 с проектна площ от 1.707 дка, с начин на 

трайно ползване „Пасище“, адрес на поземления имот местност „ Русавов 

гьол”, с. Костиево, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с 

проектни граници и съседи: ПИ № 38950.18.32;  ПИ № 38950.18.12;  ПИ № 

38950.18.33; ПИ № 38950.18.474; ПИ № 38950.18.471; ПИ № 38950.17.470; 

ПИ № 38950.18.27. 

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

решението по т.І. да започне процедура по отразяване на промяната по 

реда на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, 

създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017 г.). 

ІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила и 

изпълнението на решението по т. ІІ. да започне процедура по отразяване на 

промяната по реда на Закона за общинската собственост. 

 

    

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

южната част на горните имоти на място съществува път, който се ползва от 

собствениците на всички парцели в южната част на масива. Относно 

горното е необходимо отделянето на терена ползван  за достъп.  Ето защо 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 271 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне 

на поземлен имот № 38950.18.474, образуван от поземлен имот № 

38950.18.22 – частна общинска собственост по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” - област 

Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК. 

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

самоуправление и местната администрация; чл. 3 от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община „Марица”; във връзка с чл. 59, ал. 1, т.2 от Наредба   № РД-02-20-5 

от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 

кадастралната карта и кадастралните регистри. 

  След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

І. Разрешава разделянето на поземлен имот с идентификатор № 

38950.18.474, с площ от 37.473 дка, намиращ се в местността „Русавов 

гьол” с трайно предназначение „Земеделска територия” и начин на трайно 

ползване „Нива”, при граници и съседи: ПИ № 38950.18.471; ПИ № 

38950.18.25; ПИ № 38950.18.473; ПИ № 38950.18.476;  ПИ № 38950.18.475 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община 

„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван като частна общинска 

собственост с Акт № 3748 от 08.10.2020 год., 

на два нови поземлени имота с проектни номера, както следва:  

- Проектен ПИ № 38950.18.477 с проектна площ от 36.123 дка, с начин на 

трайно ползване „Нива“, адрес на поземления имот местност „ Русавов 

гьол”, с. Костиево, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с 

проектни граници и съседи: ПИ № 38950.18.475;  ПИ № 38950.18.473;  ПИ 



№ 38950.18.25; ПИ № 38950.18.478  

и 

- Проектен ПИ № 38950.18.478 с проектна площ от 1.350 дка, с начин на 

трайно ползване „Нива“, адрес на поземления имот местност „ Русавов 

гьол”, с. Костиево, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с 

проектни граници и съседи: ПИ № 38950.18.477;  ПИ № 38950.18.475;  ПИ 

№ 38950.18.471; ПИ № 38950.18.25. 

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

решението по т.І. да започне процедура по отразяване на промяната по 

реда на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, 

създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017 г.). 

ІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила и 

изпълнението на решението по т. ІІ. да започне процедура по отразяване на 

промяната по реда на Закона за общинската собственост.  

 

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

в южната част на горните имоти на място съществува път, който се ползва 

от собствениците на всички парцели в южната част на масива. Относно 

горното е необходимо отделянето на терена ползван  за достъп.  Ето защо 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 272 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне 

на поземлен имот № 78080.36.112 – публична общинска собственост по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община 

„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 

05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

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

самоуправление и местната администрация; чл. 3 от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община „Марица”; във връзка с чл. 59, ал. 1, т.2 от Наредба   № РД-02-20-5 

от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 

кадастралната карта и кадастралните регистри. 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

І. Разрешава разделянето на поземлен имот с идентификатор № 

78080.36.112 с площ от 1.259 дка, намиращ се в местността „Тахталийски 

азмак” с трайно предназначение „Земеделска територия” и начин на трайно 

ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път”, при граници и 

съседи: ПИ № 78080.38.1;  ПИ № 78080.38.3; ПИ № 78080.35.116; ПИ № 

78080.38.4;  ПИ № 78080.38.16; ПИ № 78080.38.5; ПИ № 78080.37.111 и  

ПИ № 78080.36.115 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 

РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК - публична 

общинска собственост, за който съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост не се съставя акт за общинска собственост, 

на два нови поземлени имота с проектни номера, както следва:  

- Проектен ПИ № 78080.36.116, с проектна площ от 0.849 дка, с начин на 

трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, адрес на 

поземления имот местност „Тахталийски азмак”, с. Царацово, Община 



„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 

05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с проектни граници и 

съседи: ПИ № 78080.36.117; ПИ № 78080.36.115;   ПИ № 78080.35.116; ПИ 

№ 78080.38.1; ПИ № 78080.38.3;  ПИ № 78080.38.4;  ПИ № 78080.38.16     

   и 

- Проектен ПИ № 78080.36.117, с проектна площ от 0.410 дка, с начин на 

трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, адрес на 

поземления имот местност „Тахталийски азмак”, с. Царацово, Община 

„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 

05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с проектни граници и 

съседи: ПИ № 78080.36.116; ПИ № 78080.36.115;   ПИ № 78080.37.111; ПИ 

№ 78080.38.5. 

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

решението по т.І. да започне процедура по отразяване на промяната по 

реда на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, 

създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017 г.). 

ІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила и 

изпълнението на решението по т. ІІ. да започне процедура по отразяване на 

промяната по реда на Закона за общинската собственост. 

 

 

МОТИВИ: Във връзка с процедура по промяна начина на трайно 

ползване на неизползваемата като път част, която би могла да се използва 

за други земеделски нужди, както и да се промени собствеността й от 

публична в частна общинска собственост, Общински съвет „Марица“ 

намира решението за целесъобразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 273 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен 

имот с идентификатор № 78080.51.338, образуван от поземлен имот с 

идентификатор № 78080.51.167 – публична общинска собственост по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община 

„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение, засягащо 

поземления имот от 09.06.2021 г. 

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

самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 6, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община „Марица”. 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив:  

І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от 

публична в частна общинска собственост на поземлен имот с 

идентификатор  № 78080.51.338, образуван от поземлен имот с 

идентификатор № 78080.51.167, с обща площ от 2.000 дка, с трайно 

предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 

„Изоставена орна земя“, VІ категория на земята, адрес на поземления имот: 

местност „Долни ливади”, при граници и съседи: ПИ № 78080.51.339; ПИ 

№ 78080.51.27; ПИ № 78080.51.337; ПИ № 78080.501.1157 - публична 

общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 

РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение, засягащо поземления имот от 09.06.2021 г., актуван с акт за 

общинска собственост № 3807 от 17.02.2021 година и Акт №  01 от 

17.06.2021 г. за поправка на Акт за публична общинска собственост № 

3807 от 17.02.2021 година.  



І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 

решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по 

т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 

60, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост.  

 

МОТИВИ: Необходимо е да се започне процедура по промяна на 

характера на собствеността на описания по-горе имот с нов начин на 

трайно ползване „Изоставена орна земя ”, от публична общинска 

собственост в частна общинска собственост. Ето защо Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 274 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен 

имот с идентификатор № 78080.51.339, образуван от поземлен имот с 

идентификатор № 78080.51.167 – публична общинска собственост по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община 

„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение, засягащо 

поземления имот от 09.06.2021 г. 

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

самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 6, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община „Марица”.  

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив:  

І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в 

частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор  № 

78080.51.339, образуван от поземлен имот с идентификатор № 

78080.51.167, с обща площ от 3.379 дка, с трайно предназначение 

„Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Изоставена орна 

земя“, VІ категория на земята, адрес на поземления имот: местност „Долни 

ливади”, при граници и съседи: ПИ № 78080.51.168; ПИ № 78080.51.27; 

ПИ № 78080.501.1157; ПИ № 78080.51.338 - публична общинска 

собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед             

№ РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 



изменение, засягащо поземления имот от 09.06.2021 г., актуван с акт за 

общинска собственост           № 3808 от 17.02.2021 година и Акт № 01 от 

17.06.2021 г. за поправка на Акт за публична общинска собственост № 

3808 от 17.02.2021 година.  

 

І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 

решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по 

т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 

60, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост.  

 

МОТИВИ: Необходимо е да започне процедура по промяна на 

характера на собствеността на описания по-горе имот с нов начин на 

трайно ползване „Изоставена орна земя ”, от публична общинска 

собственост в частна общинска собственост. Ето защо Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 275 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от частна в публична общинска собственост на поземлен 

имот с идентификатор № 38950.18.473, образуван от поземлен имот с 

идентификатор №  38950.18.22 – частна общинска собственост по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община 

„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение, засягащо 

поземления имот от 12.03.2021 г. 

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

самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 6, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община „Марица”. 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив:  

І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от частна в 

публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор  № 

38950.18.473, образуван от поземлен имот с идентификатор  № 

38950.18.22, с обща площ от 1.774 дка, с трайно предназначение 

„Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „За 

селскостопански, горски, ведомствен път“ в местността „РУСАВОВ 

ГЬОЛ“, при граници и съседи: ПИ № 38950.18.475; ПИ № 38950.18.474;  

ПИ № 38950.18.25; ПИ № 38950.18.18; ПИ № 38950.18.19; ПИ № 

38950.18.21; ПИ № 38950.18.472; ПИ №  38950.18.476 и ПИ № 38950.18.12 

- частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Костиево, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени 

със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на 



АГКК, последно изменение, засягащо поземления имот от 12.03.2021 г., 

актуван с акт за общинска собственост № 3747 от 08.10.2020 г. и Акт №  01 

от 17.06.2021 г. за поправка на Акт за публична общинска собственост № 

3747 от 08.10.2020 година.  

І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 

решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по 

т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 

60, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост. 

 

МОТИВИ: Необходимо е  да се започне процедура по промяна на 

характера на собствеността на описания по-горе имот с нов начин на 

трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път ”, от частна 

общинска собственост в публична общинска собственост. Ето защо 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 276 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 12019.7.254, 

образуван от поземлен имот с идентификатор  №  12019.7.65 - публична 

общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Войсил, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със заповед 

№ РД – 18 – 83 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – 

София. 

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

самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост и чл. 78 а от Правилника за прилагане 

на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 

на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 

промени от „Пасище” в „За селскостопански, горски, ведомствен път” на 

общински поземлен имот, както следва:  

- Поземлен имот с иднетификатор № 12019.7.254, образуван от поземлен 

имот с идентификатор № 12019.7.65, с обща площ от 2.610 дка, с трайно 

предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 

„Пасище“ в местността „Горен герен“, при граници и съседи: ПИ № 

12019.7.67, ПИ № 12019.14.317, ПИ № 12019.14.315, ПИ № 12019.7.255, 

ПИ № 12019.7.66, ПИ № 12019.7.30, ПИ № 12019.7.38 и ПИ № 12019.7.37 - 

публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Войсил, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със 

заповед № РД – 18 – 83 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на 

АГКК – София, актуван с акт за общинска собственост № 3877 от 

29.04.2021 г.  

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



Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме 

всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на 

имота по т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 

от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 

кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., 

издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

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

Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. 

І. да започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 

общинската собственост. 

 

МОТИВИ: Необходимо е  да се започне процедура по промяна на 

характера на собствеността на описания по-горе имот с нов начин на 

трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път ”, от частна 

общинска собственост в публична общинска собственост. Ето защо 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 277 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на 

поземлен имот № 11845.9.56 в с. Войводиново, собственост на „ИНВЕСТ 

ФОР Ю“ 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 „ИНВЕСТ ФОР Ю“ ЕООД 

със седалище и адрес на управление гр. София, район Подуяне, ул. 

„Стефан Консулов“ № 12, вписано в Търговския регистър при Агенция по 

вписванията с ЕИК 204130908, представлявано от Любомир Йонков 

Недков, легитимиращо се като собственик съгласно Нотариален акт № 132, 

том 93, дело 18812, рег. № 33021 от 10.10.2018 г. на следния поземлен 

имот:  

І.1. Поземлен имот с идентификатор 11845.9.56 с площ 72 кв.м., в местност 

„ПОЛУК ТАРЛА“, трайно предназначение на територията „Земеделска“, 

начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, предходен 

идентификатор 11845.9.44 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: 11845.9.33, 

11845.9.45, 11845.9.55, 11845.9.43.  

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 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  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 278 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на 

поземлен имот № 11845.28.54, 11845.28.55 в с. Войводиново, собственост 

на „ТАМДИД“ 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 „ТАМДИД“ ООД със 

седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Северен, ул. 

„Брезовско шосе“ № 147, склад № 122, вписано в Търговския регистър при 

Агенция по вписванията с ЕИК 205418557, представлявано от Самер 

Абдулрахман Мансур, легитимиращо се като собственик съгласно 

Нотариален акт № 165, том 2, дело 293, рег. № 834 от 17.01.2019 г. на 

следните поземлени имоти:  

І.1. Поземлен имот с идентификатор 11845.28.54 с площ 639 кв.м., в 

местност „Вельовица“, трайно предназначение на територията 

„Земеделска“, начин на трайно ползване „За друг поземлен имот за 

движение и транспорт“, предишен идентификатор 11845.28.45; 

11845.28.43; номер по предходен план: 28.10, 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: 11845.28.50, 11845.28.6, 11845.28.53, 11845.28.55.  

І.2. Поземлен имот с идентификатор 11845.28.55 с площ 259 кв.м., в 

местност „Вельовица“, трайно предназначение на територията 

„Земеделска“, начин на трайно ползване „За друг поземлен имот за 

движение и транспорт“, предишен идентификатор 11845.28.44; номер по 

предходен план: 28.9, 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: 11845.28.54, 

11845.28.53, 11845.28.50, 11845.28.51.  

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 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  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 279 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване  на ПУП – Парцеларен план  

на трасе във връзка с осъществяване на инвестиционното ни намерение за 

газоснабдяване на нови промишлени потребители от община Марица 

основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ, чл.64 от ЗЕ др. е необходимо да бъде 

изработен  ПУП-Парцеларен план за Обект:„Газоснабдяване на община 

Марица”, Подобекти:”Отклонение от разпределителни газопроводи извън 

границата на урбанизираната територия на община Марица – клон 2  за 

захранване на за захранване на ПИ 78080.88.334. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСА,  чл. 124а, ал. 1 , 

чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 124б, ал. 1  от ЗУТ 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП – 

Парцеларен план на отклонение от разпределителен газопровод извън 

урбанизирана територия-клон2   за захранване  

на ПИ 78080.88.334. по кадастрална карта на с.Царацово, община Марица. 

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгл.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.  

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

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 с.Царацово в 

М 1: 1000 ; 

Да се определи  сервитута на газопровода. 

Проектът  да се съгласува със съответните администрации, а при 

необходимост и със специализираните контролни органи и 



експлоатационни дружества, съгласно чл.128, ал.6 от ЗУТ.  

            Одобрява приложеното планово – техническо задание за 

изготвянето на ПУП – Парцеларен план изготвено на основание чл.125 от 

ЗУТ. 

След приемане на проектите от ОЕСУТ, да се внесат за одобряване от 

Общински съвет „Марица”.  

Срок за представяне на проекта – 180 дни от датата на получаване на 

разрешението. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

поставено на определените за това места в сградата на общината  и се 

публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 

/на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ/. 

 

 

МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционното 

намерение за газоснабдяване на ПИ 78080.88.334. е необходим ПУП-ПП, с 

който ще се учреди и сервитут за прокарване на газопровода. Ето защо 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 280 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен 

план в обхвата на ПИ с идентификатор №11845.26.56,  в землището на 

с.Войводиново, местност „Вельовица“, община „Марица“,  за осигуряване 

на транспортен достъп до имоти с идентификатори 11845.26.40, 

11845.26.73, 11845.26.74, 11845.26.72, 11845.26.87, 11845.26.86, 

11845.26.85, 11845.26.84, 11845.26.55, 11845.26.54, 11845.26.53   

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

чл.124а, ал.1 от ЗУТ 

 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

 

1. Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на  ПУП - 

Парцеларен план в обхвата на ПИ с идентификатор №11845.26.56,  в 

землището на с.Войводиново, местност „Вельовица“, община „Марица“,  

за осигуряване на транспортен достъп до имоти с идентификатори 

11845.26.40, 11845.26.74, 11845.26.73, 11845.26.74, 11845.26.72, 

11845.26.87, 11845.26.86, 11845.26.85, 11845.26.84, 11845.26.55, 

11845.26.54, 11845.26.53  , съгласно чл.108, ал.5, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ. 

2. Одобрява приложеното планово-техническо задание за изготвянето на 

ПУП – Парцеларен план. 

3. Възлага на Кмета на Община „Марица” да извърши необходимите 

действия, съгласно ЗУТ по изпълнение на настоящето решение. 

4. След приемането му от ОЕСУТ, изготвеният проект за ПУП да се внесе 

за разглеждане от Общински съвет 

5. Настоящето решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от Закона за 

устройство на територията. 

 



 

МОТИВИ: Във връзка с проектиране и изграждане на  

второстепенна улица и осигуряване на транспортен достъп до имоти с 

идентификатори 11845.26.40, 11845.26.73, 11845.26.74, 11845.26.72, 

11845.26.87, 11845.26.86, 11845.26.85, 11845.26.84, 11845.26.55, 

11845.26.54, 11845.26.53  с.Войводиново, местност „Вельовица“. Ето защо 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 281 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен 

план в обхвата на ПИ с идентификатори №61412.13.66, №61412.13.46, 

№61412.13.34  в землището на с.Радиново, местност „Маюков алчак“, 

община „Марица“,  за осигуряване на транспортен достъп до имот с 

идентификатор № 61412.13.66 

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

чл.124а, ал.1 от ЗУТ 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

1.Общински съвет „Марица” дава Разрешение за изработването на 

ПУП - Парцеларен план в обхвата на ПИ с идентификатори №61412.13.66, 

№61412.13.46, №61412.13.34  в землището на с. Радиново, местност 

„Маюков алчак“, община „Марица“,  за осигуряване на транспортен достъп 

до имот с идентификатор № 61412.13.66 , съгласно чл.108, ал.5, чл.110, 

ал.1, т.5 от ЗУТ. 

2.Одобрява приложеното планово-техническо задание за 

изготвянето на ПУП – Парцеларен план. 

3. Възлага на Кмета на Община „Марица” да извърши необходимите 

действия, съгласно ЗУТ по изпълнение на настоящето решение. 

4.  Дава съгласие инвеститора Петър Димитров Къртев, 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 № 

61412.13.66, местност „Маюков алчак“,  Общински съвет „Марица“ 

намира решението за целесъобразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 282 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Предложение от Димитър Христов Копринков за 

изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо 

разширение на структурна единица 224-Соп (смесена обслужващо 

производствена структурна единица/зона), като собственик на поземлен 

имот с идентификатор 73242.151.75 по кадастралната карта на с.Труд, 

местност “Ганчовица“, Община „Марица“, област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 

във връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 

16а от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

опазване на земеделските земи 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община 

„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 224-Соп (смесена 

обслужващо производствена структурна единица/зона), включващо 

поземлени имоти с идентификатори 73242.151.75 – частен имот и част 

73242.150.69 – общински имот  по кадастралната карта на с.Труд, местност 

“Ганчовица“, Община „Марица“, област Пловдив, съгласно приложеното 

предложение. 

Възлага на възложителя Димитър Копринков , да извърши последващи 

действия по изменение на ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП 

Правила и нормативи за прилагане на същия. 

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 

ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 

изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 

устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 

съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 

изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 

„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП.  



 

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

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 

реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 

упражняване на държавен здравен контрол. 

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

в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 

оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 

изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 

място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 

Одобрява приложеното техническо задание изготвено на основание чл. 125 

от ЗУТ. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

поставено на определените за това места в сградата на общината и се 

публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 

/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 

 

МОТИВИ: С цел осъществяване на инвестиционно намерение,  

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 283 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Заявление № 94-02-39/18.03.2021г. от Хасърджъ Айхан 

за разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и 

застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлeн имот с идентификатор № 

11845.12.26 в м.”Рошови тирове” по кадастралната карта на 

с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област, за процедура по 

промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по 

ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ , за изграждането на обект : „Обществено обслужваща, 

складова, търговска и административна дейност“. 

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

чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16а от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за опазване на земеделските земи 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на Проект на 

ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлeн имот 

с идентификатор № 11845.12.26 в м.”Рошови тирове”  по кадастралната 

карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област, за 

процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 

неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ , за изграждането на обект :  

 

„Обществено обслужваща, складова, търговска и административна 

дейност“ 

 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Поземлeн имот с идентификатор № 11845.12.26 в м.”Рошови тирове”по 

кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска 

област попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 



структурна единица 423-Смф с нетни устройствени показатели Пз < 50%, 

Кинт – 1.0,  Поз > 40%    и височина на застрояване до 12 м. – съгласно 

правила и нормативи  за прилагане на ОУП на Община „Марица“ 

  

Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 

елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 

във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 

обект.  

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 

ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 

изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 

устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 

съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 

изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 

„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП.  

Проектите да изследват да отразяват всички имоти със сменено 

предназначение, влезли в сила и в процедура на изработване и одобряване 

на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на 

проектите във всички части.  

 

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

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

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 

реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 

упражняване на държавен здравен контрол. 

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

в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 

оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 

изготвени върху актуална цифрова извадка от кадастралната карта на 

населеното място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 

63 от ЗУТ при спазване на следните изисквания. 

В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 

инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 

трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 

такива. 

Възложителите да изготвят проектите от името на общината, както и да 

представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 

институции.  

 

Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на 

предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, 

във връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 

Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 

– две години.  

 Възлага на собствениците да проведат процедурата по промяна на 



предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 

на проекти на техническата инфраструктура.    

Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 

необходимост и със специализираните контролни органи и 

експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  

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

Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План 

за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

поставено на определените за това места в сградата на общината и се 

публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 

/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 

 

МОТИВИ: С цел осъществяване на инвестиционно намерение,  

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 284 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Заявление от Виктор Петков Петров за разрешение 

изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в 

обхвата на  поземлeн имот с идентификатор № 66915.18.34 в 

м.”Вардалите” 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 

изграждането на обект : „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  поземлeн имот 

с идентификатор       № 66915.18.34 в м.”Вардалите” 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 изграждането на обект :  

 

„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ 

 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Поземлeн имот с идентификатор № 66915.18.34 в м.”Вардалите” по 

кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област 

попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 

единица 511-Жм с нетни устройствени показатели Пз < 45%, Кинт – 0.9,  



Поз > 45%    и височина на застрояване до 10 м. – съгласно правила и 

нормативи  за прилагане на ОУП на Община „Марица“ 

  

Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 

елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 

във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 

обект.  

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 

ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 

изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 

устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 

съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 

изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 

„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП.  

Проектите да изследват да отразяват всички имоти със сменено 

предназначение, влезли в сила и в процедура на изработване и одобряване 

на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на 

проектите във всички части.  

 

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

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

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 

реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 

упражняване на държавен здравен контрол. 

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

в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 

оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 

изготвени върху актуална цифрова извадка от кадастралната карта на 

населеното място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 

63 от ЗУТ при спазване на следните изисквания. 

В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 

инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 

трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 

такива. 

Възложителите да изготвят проектите от името на общината, както и да 

представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 

институции.  

 

Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на 

предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, 

във връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 

Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 

– две години.  

 Възлага на собствениците да проведат процедурата по промяна на 

предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 



на проекти на техническата инфраструктура.    

Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 

необходимост и със специализираните контролни органи и 

експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м. 

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  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 285 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за временно 

разполагане на: „Два броя вендинг автомата“ на площадката /терасата/ на 

сградата на кметството в УПИ III-Администрация и ООД, кв.30, по плана 

на с. Калековец, Община „Марица“, във връзка с процедура по отдаване 

под наем на част от общински имот. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.5, ал.2 от 

Наредба за РУППОТДОД на територията на Община „Марица”, във връзка 

с чл.56 от ЗУТ  

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

 Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема за временно 

разполагане на „Два броя вендинг автомата“ на площадката /терасата/ на 

сградата на кметството в УПИ III-Администарция и ООД, кв.30, по плана 

на с. Калековец, Община „Марица“. 

 Общата площ за разполагане на обектите е 1,30 кв.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  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 286 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за временно 

разполагане на: „Вендинг автомат /кафе/“ в ПИ 35300.502.496, по КК на с. 

Калековец – на тротоара пред УПИ VI-418, от кв.30, по плана на с. 

Калековец, Община „Марица“, във връзка с процедура по отдаване под 

наем на част от общински имот. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал. 2  от ЗМСМА и чл.5, ал.2 от 

Наредба за РУППОТДОД на територията на Община „Марица”, във връзка 

с чл.56 от ЗУТ 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

 Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема за временно 

разполагане на „Вендинг автомат /кафе/“ в ПИ 35300.502.496, по КК на с. 

Калековец – на тротоара пред УПИ VI-418, от кв.30, по плана на с. 

Калековец, Община „Марица“. 

Общата площ за разполагане на обекта е 0,46 кв.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  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 287 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Предложение от „КОДАГ“ ЕООД за изменение  на 

Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на 

структурна единица 419-Жм (жилищна структурна единица/зона), като 

собственик на поземлен имот с идентификатор 11845.27.16 по 

кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Вельовица“, Община 

„Марица“, област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 

във връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 

16а от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

опазване на земеделските земи 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

  

 Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община 

„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 419-Жм (жилищна 

структурна единица/зона), включващо поземлени имоти с идентификатори 

11845.27.16 – частен имот и част 11845.27.50 – общински имот  по 

кадастралната карта на с.Вельовица, местност “Вельовица“, Община 

„Марица“, област Пловдив, съгласно приложеното предложение. 

Възлага на възложителя „Кодаг“ ЕООД , да извърши последващи действия 

по изменение на ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и 

нормативи за прилагане на същия. 

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 

ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 

изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 

устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 

съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 

изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 

„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП.  

 

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

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 

реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 



упражняване на държавен здравен контрол. 

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

в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 

оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 

изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 

място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 

Одобрява приложеното техническо задание изготвено на основание чл. 125 

от ЗУТ. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

поставено на определените за това места в сградата на общината и се 

публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 

/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 

 

МОТИВИ: 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  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 288 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Заявление от „СЕНТЕРА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за 

разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване 

(ПРЗ) в обхвата на  поземлeни имоти с идентификатори № 11845.59.139 и 

11845.59.140  в м.”БАШ ПАРА” по кадастралната карта на с.Войводиново, 

Община „Марица”, Пловдивска област, за процедура по промяна 

предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и 

ППЗОЗЗ , за изграждането на обект : „Производствена , складова 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  

поземлeни имоти с идентификатори № 11845.59.139 и 11845.59.140  в 

м.”БАШ ПАРА”  по кадастралната карта на с.Войводиново, Община 

„Марица”, Пловдивска област, за процедура по промяна предназначението 

на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ , за 

изграждането на обект :  

 

„ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА И ОБЩЕСТВЕНО – ОБСЛУЖВАЩА 

ДЕЙНОСТ“ 

 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Поземлeни имоти с идентификатори № 11845.59.139 и 11845.59.140  в 

м.”БАШ ПАРА”  по кадастралната карта на с.Войводиново, Община 

„Марица”, Пловдивска област попада по Общ устройствен план на 

Община „Марица” в структурна единица 413-Псп с нетни устройствени 

показатели Пз < 60%, Кинт – 1.2,  Поз > 30%    и височина на застрояване 

до 12 м. – съгласно правила и нормативи  за прилагане на ОУП на Община 



„Марица“ 

  

Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 

елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 

във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 

обект.  

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 

ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 

изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 

устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 

съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 

изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 

„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП.  

Проектите да изследват да отразяват всички имоти със сменено 

предназначение, влезли в сила и в процедура на изработване и одобряване 

на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на 

проектите във всички части.  

 

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

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

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 

реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 

упражняване на държавен здравен контрол. 

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

в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 

оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 

изготвени върху актуална цифрова извадка от кадастралната карта на 

населеното място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 

63 от ЗУТ при спазване на следните изисквания. 

В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 

инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 

трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 

такива. 

Възложителите да изготвят проектите от името на общината, както и да 

представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 

институции.  

 

Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на 

предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, 

във връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 

Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 

– две години.  

 Възлага на собствениците да проведат процедурата по промяна на 

предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 

на проекти на техническата инфраструктура.    



Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 

необходимост и със специализираните контролни органи и 

експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м. 

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  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 289 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Предложение от Дияна Михова Димова за изменение  

на Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на 

структурна единица 236-Смф (смесена многофункционална структурна 

единица/зона), като собственик на поземлен имот с идентификатор 

73242.67.10 по кадастралната карта на с.Труд, местност “Герена“, Община 

„Марица“, област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 

във връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 

16а от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

опазване на земеделските земи 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община 

„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 236-Смф (смесена 

многофункционална структурна единица/зона), включващо поземлени 

имоти с идентификатори 73242.67.10 – частен имот и част 73242.67.13 – 

общински имот  по кадастралната карта на с.Труд, местност “Герена“, 

Община „Марица“, област Пловдив., съгласно приложеното предложение. 

Възлага на  Дияна Димова , да извърши последващи действия по 

изменение на ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и 

нормативи за прилагане на същия. 

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 

ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 

изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 

устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 

съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 

изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 

„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП.  

 

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

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 

реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 

упражняване на държавен здравен контрол. 



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

в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 

оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 

изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 

място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 

Одобрява приложеното техническо задание изготвено на основание чл. 125 

от ЗУТ. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

поставено на определените за това места в сградата на общината и се 

публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 

/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 

 

МОТИВИ: С цел осъществяване на инвестиционно намерение,  

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 290 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част 

от комплексен проект  на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ Н.Н. ОТ 

СЪЩЕСТВУВАЩ КАБЕЛЕН РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ШКАФ (КРШ)  ПРЕД 

УПИ XI -194.59, бензиностанция ДО НОВO ЕЛЕКТРОМЕРНO ТАБЛO 

ТЕПО, МОНТИРАНO ПРЕД УПИ 19.51 производствени и складови 

дейности, ООД, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА с МАНОЛЕ, по следата 

на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП. 

 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2  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 

КАБЕЛЕН РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ШКАФ (КРШ)  ПРЕД УПИ XI -194.59, 

бензиностанция ДО НОВO ЕЛЕКТРОМЕРНO ТАБЛO ТЕПО, 

МОНТИРАНO ПРЕД УПИ 19.51 производствени и складови дейности, 

ООД, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА  

с. МАНОЛЕ 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  „ Вулканизатор – 

смяна на гуми“, Общински съвет „Марица“ намира решението за 

целесъобразно. 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 291 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

ОТНОСНО: Допускане  изработване изменение на проект за 

подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване /ПРЗ/ 

на урегулиран поземлен имот І-спорт и зеленина в кв.62 и част от улицата  

между осови точки 134, о.т.156, о.т.157 и о.т.137 по плана на с.Бенковски, 

община Марица. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА при условията на 

чл.134, ал.2, т.1 във връзка с чл.62а, ал.4 от ЗУТ. 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 1.Общински съвет „Марица“ дава съгласие за изработване изменение на 

ПУП-ПРЗ за УПИ І-спорт и зеленина в кв.62 и част от улица между осови 

точки №134, о.т.156, о.т.157 и о.т.137 по плана на с.Бенковски, община 

Марица при следните изисквания към проекта: 

 - да бъде изготвен от актуална извадка на кадастралната карта, съвместена 

с уличната регулация и регулационния план на с.Бенковски; 

 -да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на показателите 

на Общия устройствен план за зона Жм; 

 -да се представи в цифров /на СD/ и графичен вид в три 

екземпляра:оригинал на недеформируема прозрачна основа и два броя 

цветни копия в М=1:1000 с показани площи и координатен регистър на 

граничните точки на имотите, съгласно Наредба №8 на МРРБ; 

-улицата тупик да бъде с ширина 6м; 

 -да се съгласува с експлоатационните дружества и СГКК-Пловдив. 

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  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 292 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Допускане за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за 

урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ХХІІ, ХХІІІ-502.67 в кв.86 и част от 

улично пространство между осови точки №173 и №298 по плана на 

с.Маноле, община Марица. 

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА при условията на 

чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ. 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

 Общински съвет „Марица“ дава съгласие за изработване изменение 

на ПУП-ПРЗ за УПИ: ХХІІ, ХХІІІ-502.67 в кв.86 и част от улично 

пространство между осови точки №173 и №298 по плана на с.Маноле и 

промяна на собствеността на междууличното пространство от публична в 

частна общинска при следните изисквания: 

            -да бъде изготвен от актуална извадка на кадастралната карта, 

съвместена с уличната регулация и регулационния план на с.Маноле; 

           -да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на 

показателите на Общия устройствен план за зона Жм; 

              -да се представи в цифров /на СD/ и графичен вид в три 

екземпляра:оригинал на недеформируема прозрачна основа и два броя 

цветни копия в М=1:1000 с показани площи и координатен регистър на 

граничните точки на имотите, съгласно Наредба №8 на МРРБ; 

          -да се съгласува със СГКК-Пловдив. 

 

 

МОТИВИ:  С цел осигуряване нормален достъп до УПИ І-615 и 

присъединяване на част от гореописаното улично пространство към имота 

на собственика. За частта от междууличното пространство което е от 

южната страна на имота на заявителя, не е благоустроено и не се ползва 

като паркинг. Не указва влияние на движението на моторните превозни 



средства и пешеходците, тъй като габарита е много малък. Ето защо 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 293 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на Общински план за действие на Община 

„Марица“ във връзка със Стратегията на област Пловдив за равенство, 

приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2023г. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.12 и ал. 2  от ЗМСМА, във връзка с 

Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и 

участие на ромите за периода (2021-2023г.) и Общински план за действие 

във връзка със Стратегията на област Пловдив за равенство, приобщаване 

и участие на ромите за периода 2021-2023г. 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

Общински съвет „Марица” - Пловдивска област да вземе следното 

решение на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА): 

 

МОТИВИ: Националната стратегия на Република България за 

интегриране на ромите (2021-2023г.)  Стратегията прилага целенасочен 

интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски 

произход, който се прилага в рамките на по-общата стратегия за борба с 

бедността и изключването, и не изключва предоставянето на подкрепа и за 

лица в неравностойно  положение от други етнически групи. Ето защо 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 294 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими 

възстановими разходи по проект „Изграждане на спортна площадка в  с. 

Бенковски, 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 № BG06RDNP001-19.032-

0001-C01/23.04.2021 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 236 881.23 

лева, за изпълнението на Проект „Изграждане на спортна площадка в  с. 

Бенковски, Община „Марица“", одобрен за финансиране по Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г, с Административен 

договор № BG06RDNP001-19.032-0001-C01/23.04.2021 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  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 295 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община 

„Марица” за 2021 г. 

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

ЗПФ. 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

1. Актуализира   бюджета   на Община „Марица”  за  2021 г., както следва: 

            

 / лева / 

№ 

по 

ред 

§§ 

№ д-

ст Източник на финансиране, обекти, 

наименование на разхода 

Всичко   

/лева/ 

В т. ч.  

с-но с-но държ. 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  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 296 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Прехвърляне безвъзмездно на имоти публична общинска 

собственост в собственост на държавата на Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията за изграждане и въвеждане в 

експлоатация от страна на надарения на обект „Рехабилитация на участък 

Пловдив-Бургас, Фаза 2“, позиция 2 „Премахване на прелезите и 

изграждане на надлези/подлези за железопътния участък Пловдив- Бургас“ 

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

самоуправление и местната администрация,  чл. 7, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, 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. Рогош, област Пловдив, чрез дарение в полза на Министерството на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията, със седалище: 

гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 9, Булстат 000695388, 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“, Подобект 1 "Пътен прелез на км 

18+607" за изграждане на пътен надлез на км.18+607 на следните 

общински поземлени имоти, както следва: 

с.Рогош: 

1. Поземлен имот № 62858.35.394   с площ  3522 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Годжуците“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.36.548; ПИ № 62858.36.549; ПИ № 62858.36.356; ПИ № 

62858.35.395; ПИ № 62858.35.414; ПИ № 62858.35.424; ПИ № 



62858.35.424; ПИ № 62858.35.413; ПИ № 62858.35.415; ПИ № 

62858.35.412; ПИ № 62858.35.408; ПИ № 62858.35.407; ПИ № 

62858.35.402; ПИ № 62858.35.401; ПИ № 62858.35.396; ПИ № 

62858.40.584; ПИ № 62858.40.583; ПИ № 62858.40.577; ПИ № 

62858.40.576; ПИ № 62858.36.543; ПИ № 62858.36.545; ПИ № 

62858.36.547; 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, актуван с Акт за ПОС № 3894/08.06.2021 г.;  

2. Поземлен имот № 62858.35.408   с площ  19 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност "Трънките", при граници и съседи: ПИ № 

62858.35.413; ПИ № 62858.35.412; ПИ № 62858.35.409; ПИ № 

62858.35.406; ПИ № 62858.35.407; ПИ № 62858.35.394;  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, 

актуван с Акт за ПОС № 3895/08.06.2021 г.; 

3. Поземлен имот № 62858.35.409  с площ  86 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Трънките“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.35.412; ПИ № 62858.35.411; ПИ № 62858.35.410; ПИ № 

62858.35.405; ПИ № 62858.35.406; ПИ № 62858.35.407; ПИ № 

62858.35.408; ПИ № 62858.35.413; 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, актуван с Акт за ПОС № 

3896/09.06.2021 г.;  

4. Поземлен имот № 62858.35.406   с площ  98 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Трънките“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.35.409; ПИ № 62858.35.410; ПИ № 62858.35.405; ПИ № 

62858.35.404; ПИ № 62858.35.403; ПИ № 62858.35.402 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, 

актуван с Акт за ПОС № 3897/09.06.2021 г.;   

5. Поземлен имот № 62858.35.407   с площ  52 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Трънките“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.35.408; ПИ № 62858.35.409; ПИ № 62858.35.406; ПИ № 

62858.35.403; ПИ № 62858.35.402; ПИ № 62858.35.394;  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, 

актуван с Акт за ПОС № 3898/10.06.2021 г.;   

6. Поземлен имот № 62858.35.402   с площ  22 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Трънките, при граници и съседи: ПИ № 

62858.35.407; ПИ № 62858.35.406; ПИ № 62858.35.403; ПИ № 



62858.35.400; ПИ № 62858.35.401; ПИ № 62858.35.394 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, 

актуван с Акт за ПОС № 3899/10.06.2021 г.;  

7. Поземлен имот № 62858.35.403   с площ  35 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Трънките“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.35.406; ПИ № 62858.35.399; ПИ № 62858.35.405; ПИ № 

62858.35.404; ПИ № 62858.35.400; ПИ № 62858.35.401; ПИ № 

62858.35.402; ПИ № 62858.35.407; 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, актуван с Акт за ПОС № 

3900/10.06.2021 г.;   

8. Поземлен имот № 62858.35.400  с площ  114 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Курба пара“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.35.399; ПИ № 62858.35.398; ПИ № 62858.35.404; ПИ № 

62858.35.397; ПИ № 62858.35.396; ПИ № 62858.35.401;  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, 

актуван с Акт за ПОС № 3901/10.06.2021 г.;    

9. Поземлен имот № 62858.35.401  с площ  49 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Курба пара“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.35.402; ПИ № 62858.35.403; ПИ № 62858.35.400; ПИ № 

62858.35.397; ПИ № 62858.35.396; ПИ № 62858.35.394; 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, 

актуван с Акт за ПОС № 3902/10.06.2021 г.;     

10. Поземлен имот № 62858.35.396   с площ  35 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Курба пара“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.35.401; ПИ № 62858.35.400; ПИ № 62858.35.397; ПИ № 

62858.40.585; ПИ № 62858.40.584; ПИ № 62858.35.394; 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, 

актуван с Акт за ПОС № 3904/15.06.2021 г.;      

11. Поземлен имот № 62858.35.397   с площ  168 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Курба пара“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.35.399; ПИ № 62858.35.398; ПИ № 62858.40.586; ПИ № 

62858.40.585; ПИ № 62858.40.584; ПИ № 62858.35.396; ПИ № 

62858.35.401; ПИ № 62858.35.400; 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, актуван с Акт за ПОС № 

3905/15.06.2021 г.;       

12. Поземлен имот № 62858.36.549   с площ  508 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Годжуците“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.36.548; ПИ № 62858.35.394; ПИ № 62858.36.547; ПИ № 

62858.36.546; 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, актуван с Акт за ПОС № 3906/15.06.2021 г.;        

13. Поземлен имот № 62858.36.547   с площ  53 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Годжуците“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.36.548; ПИ № 62858.35.549; ПИ № 62858.35.394; ПИ № 

62858.36.545; ПИ № 62858.36.544; ПИ № 62858.36.546; 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, 

актуван с Акт за ПОС № 3907/15.06.2021 г.;       

14. Поземлен имот № 62858.36.545   с площ  138 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Годжуците“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.36.547;  ПИ № 62858.35.394; ПИ № 62858.36.543; ПИ № 

62858.36.542; ПИ № 62858.36.544; ПИ № 62858.36.546; 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, 

актуван с Акт за ПОС № 3908/16.06.2021 г.;        

15. Поземлен имот № 62858.36.543   с площ  833 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Кантона“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.36.545;  ПИ № 62858.35.394; ПИ № 62858.40.576; ПИ № 62858.40.31; 

ПИ № 62858.36.542; ПИ № 62858.36.544; 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, актуван с Акт 

за ПОС № 3909/17.06.2021 г.;         

16. Поземлен имот № 62858.37.604   с площ  6 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Кантона“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.37.599;  ПИ № 62858.37.598; ПИ № 62858.37.603; 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, 

актуван с Акт за ПОС № 3910/17.06.2021 г.;          

17. Поземлен имот № 62858.37.605   с площ  341 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Кантона“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.40.575;  ПИ № 62858.39.571; ПИ № 62858.37.600; ПИ № 

62858.37.599;  ПИ № 62858.40.31; ПИ № 62858.37.603; 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, 

актуван с Акт за ПОС № 3911/17.06.2021 г.;           

18. Поземлен имот № 62858.37.599   с площ  387 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Кантона“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.37.604;  ПИ № 62858.37.605; ПИ № 62858.37.600; ПИ № 

62858.37.593;  ПИ № 62858.37.596; ПИ № 62858.37.19; ПИ № 62858.37.597; 

ПИ № 62858.37.603; 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, актуван с Акт за ПОС № 3912/18.06.2021 

г.;            

19. Поземлен имот № 62858.37.600   с площ  605 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Кантона“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.37.603;  ПИ № 62858.37.599; ПИ № 62858.37.605; ПИ № 

62858.39.571;  ПИ № 62858.37.606; ПИ № 62858.37.607; ПИ № 

62858.37.601; ПИ № 62858.37.591; ПИ № 62858.37.593; 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, 

актуван с Акт за ПОС № 3913/18.06.2021 г.;             

20. Поземлен имот № 62858.37.601   с площ  732 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Кантона“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.37.587;  ПИ № 62858.37.589; ПИ № 62858.37.591; ПИ № 

62858.37.600;  ПИ № 62858.37.606; ПИ № 62858.37.607; ПИ № 

62858.37.608; ПИ № 62858.37.602; ПИ № 62858.37.583; ПИ № 

62858.37.582; ПИ № 62858.37.585; ПИ № 62858.37.584; 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, 

актуван с Акт за ПОС № 3914/18.06.2021 г.;              

21. Поземлен имот № 62858.37.606   с площ  912 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Кантона“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.37.600; ПИ № 62858.39.571; ПИ № 62858.37.607; ПИ № 

62858.37.601;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, актуван с Акт за ПОС № 3915/18.06.2021 г.;               

22. Поземлен имот № 62858.37.607   с площ  414 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Кантона“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.37.601; ПИ № 62858.37.600; ПИ № 62858.37.606; ПИ № 

62858.39.571; ПИ № 62858.37.608; ПИ № 62858.37.602;  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, 

актуван с Акт за ПОС № 3916/21.06.2021 г.;    

23. Поземлен имот № 62858.39.579   с площ  170 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Калдаръма“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.39.581; ПИ № 62858.39.577; ПИ № 62858.39.576; ПИ № 

62858.39.573; ПИ № 62858.39.571; ПИ № 62858.40.31; ПИ № 

62858.40.575;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, актуван с Акт за ПОС № 3919/28.06.2021 г.;     

24. Поземлен имот № 62858.39.580   с площ  23 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Калдаръма“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.39.581; ПИ № 62858.39.578; ПИ № 62858.39.577; 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, 

актуван с Акт за ПОС № 3920/28.06.2021 г.;      

25. Поземлен имот № 62858.39.573   с площ  961 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Калдаръма“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.40.575; ПИ № 62858.39.579; ПИ № 62858.39.576;ПИ № 62858.39.577; 

ПИ № 62858.39.574; ПИ № 62858.39.571; 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, актуван с Акт 

за ПОС № 3921/29.06.2021 г.;       

26. Поземлен имот № 62858.39.574   с площ  407 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Калдаръма“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.39.571; ПИ № 62858.39.573; ПИ № 62858.39.576;ПИ № 62858.39.577; 

ПИ № 62858.39.578; ПИ № 62858.39.575;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, актуван с Акт 

за ПОС № 3922/29.06.2021 г.;        

27. Поземлен имот № 62858.39.571   с площ  5549 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", при граници и съседи: ПИ № 62858.37.606; ПИ № 

62858.37.600; ПИ № 62858.37.605; ПИ № 62858.40.575; ПИ № 

62858.39.579; ПИ № 62858.39.573; ПИ № 62858.39.574; ПИ № 

62858.39.575; ПИ № 62858.39.572; ПИ № 62858.37.608; ПИ № 

62858.37.607;  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, актуван с Акт за ПОС № 3923/29.06.2021 г.;         

28. Поземлен имот № 62858.40.582   с площ  229 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Курба пара“, при граници и съседи: ПИ № 



62858.40.585; ПИ № 62858.40.587; ПИ № 62858.40.588; ПИ № 

62858.40.581; ПИ № 62858.41.521; ПИ № 62858.40.579; ПИ № 

62858.40.580; ПИ № 62858.40.583; ПИ № 62858.40.584;  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, 

актуван с Акт за ПОС № 3924/29.06.2021 г.;          

29. Поземлен имот № 62858.40.583   с площ  99 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Курба пара“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.35.394; ПИ № 62858.40.584; ПИ № 62858.40.585; ПИ № 

62858.40.582; ПИ № 62858.41.579; ПИ № 62858.40.580; ПИ № 

62858.40.577;  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, актуван с Акт за ПОС № 3925/29.06.2021 г.;           

 

30. Поземлен имот № 62858.40.588   с площ  2 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път",  местност „Курба пара“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.40.587; ПИ № 62858.40.581; ПИ № 62858.40.582; ПИ № 

62858.40.585; ПИ № 62858.40.586; 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, актуван с Акт за ПОС № 

3926/29.06.2021 г.;           

31. Поземлен имот № 62858.40.580   с площ  42 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път",  местност „Калдаръма“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.40.582; ПИ № 62858.40.579; ПИ № 62858.40.578; ПИ № 

62858.40.577; ПИ № 62858.40.583;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, актуван с Акт за ПОС № 

3927/30.06.2021 г.;           

32. Поземлен имот № 62858.40.584   с площ  831 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Кантона“, при граници и съседи:  ПИ № 

62858.35.394; ПИ № 62858.35.396; ПИ № 62858.35.397; ПИ № 

62858.40.585; ПИ № 62858.40.582; ПИ № 62858.40.583 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, 

актуван с Акт за ПОС № 3928/30.06.2021 г.;            

33. Поземлен имот № 62858.40.585   с площ  563 кв.м., трайно 

предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 

местен път", местност „Кантона“, при граници и съседи: ПИ № 

62858.35.396; ПИ № 62858.35.397; ПИ № 62858.35.398; ПИ № 

62858.40.587; ПИ № 62858.40.586; ПИ № 62858.40.588; ПИ № 

62858.40.582; ПИ № 62858.40.583; ПИ № 62858.40.584 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, 

актуван с Акт за ПОС № 3929/30.06.2021 г.;            

ІІ. Упълномощава Кмета на Община „Марица“ – област Пловдив  да 

издаде заповед и сключи договор за дарение, съобразно действащото 

законодателство.  

 

 

МОТИВИ: При отчитане на обстоятелството, че общинските имоти 

са необходими на Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията за изграждане и реконструкция на 

железопътни линии и обекти на железопътната инфраструктура и 

необходимостта от спешното реализиране на гореописаното строителство, 

имотите попадащи в обхвата на гореописания обект следва да бъдат 

дарени безвъзмездно в собственост на държавата. Отчитайки 

обществената полза от реализирането на обекта, е 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  20 

Гласували  20 

За  20 

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 № 297 

Взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Именуване на Детска градина в село Войсил 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

1. Детска градина с. Войсил, община „Марица“ да се именува ДГ 

„Слънчо“ 

 

МОТИВИ:  Във връзка с постъпила докладна записка от директора 

на ДГ – с. Войсил, с която предлага да се именува детското заведение.  

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  20 

Гласували  20 

За  20 

Против  0 

Въздържали се 0 


