
 
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 № 308 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за принудителното изпълнение 
на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по 
чл.225а, ал.3 от ЗУТ на територията на община ,,Марица“ 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.225а, ал.3 от Закона за 
устройство на територията, чл.76, ал.3 и чл.79 АПК. 

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 

І.  Приема Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за 
премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225а, ал.3 от ЗУТ 
на територията на община ,,Марица“. 

II. Тази Наредба отменя Наредба за принудителното изпълнение на 
заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община 
,,Марица“, приета с Решение № 119, взето с Протокол № 5 от 27.05.2014 г. 
на Общински съвет „Марица“. 

ІІІ. Изпълнението на настоящето решение се възлага на Кмета на 
Община „Марица“. 
 
 

МОТИВИ:  Целта на приемането  на нова Наредба и отменянето на 
сега действащата Наредба за принудително изпълнение на заповеди за 
премахване на незаконни строежи или части от тях от община „Марица“ е 
привеждането в съответствие с изискването на нормативен акт от по-
висока степен, какъвто е Закона за устройство на територията. С 
приемането на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за 
премахване на незаконни строежи или части от тях по чл. 225а, ал. 3 от 
ЗУТ на територията на община „Марица“, се цели да се уредят условията 
и редът за принудително изпълнение на заповеди за премахване на 
незаконни строежи или части от тях от четвърта до шеста категория по 
смисъла на на чл. 225а от ЗУТ на територията на община „Марица“. По 
тази наредба принудително се изпълняват и разпореждания за поправяне 
или възстановяване на незаконно премахнати строежи, части от тях или 



отделни видове строителни работи. Ето защо Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 309 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица” – област Пловдив за 2021 година”. 

ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от 
Закон за общинската собственост. 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема предложените 
актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – 
област Пловдив за 2021 година”, както следва: 

  
I. В раздел „ІІІ. По предложения от кметове на населени  места и 
общинска администрация за започване на процедура за продажба  по чл.35 
от ЗОС“: 

 
За с.Костиево се добавя: 
ПИ 502.95 НТП Ниско застрояване (до 10м)    -  520 кв.м. 
ПИ 502.93 НТП Ниско застрояване (до 10м)    -  656 кв.м. 
ПИ 502.993 НТП Ниско застрояване (до 10м)  -  520 кв.м. 
 
За с. Граф Игнатиево се добавя: 
ПИ 501.988 НТП Ниско застрояване (до 10м)  -  645 кв.м. 
 



ІІ. От раздел  „VІІІ. Свободни общински имоти  за отдаване под 
наем/аренда на имоти, общинска собственост - Частна общинска 
собственост: 
 
За с.Бенковски се добавя: 
ПИ 26.24 НТП Нива – 3998 кв.м., местност „Дренков кладенец“ 

За с.Граф Игнатиево отпада: 
ПИ 501.988 НТП Ниско застрояване (до 10м)  -  645 кв.м. 
 
 
 

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

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 310 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Отмяна на решение № 151, взето с протокол № 5 от 
26.04.2016 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право 
на строеж на Н. Ю. Д. и С. И. А., върху общински урегулиран поземлен 
имот № 12019.501.682 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Войсил.  

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 № 151, взето с 
протокол № 5 от 26.04.2016 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за 
учредяване право на строеж на Н. Ю. Д. и С. И. А върху общински 
урегулиран поземлен имот № № 12019.501.682, с площ 867 кв.м., с трайно 
предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на трайно ползване 
„Незастроен имот за жилищни нужди” по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Войсил, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-83/05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София,  съответстващ на УПИ ХХХІV-общ., кв.42 по ЗРП, одобрен със 
Заповед № РД-09-198/06.2000 година на кмета на Община „Марица“ – 
област Пловдив.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 
по отмяната на горецитираното решение, съгласно изискванията на Закона 
за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 
 
 

МОТИВИ: Не са спазени условията по т. ІІ,  т. ІV и т.V от договора, 
като в посочения/определения 12-месечен срок няма одобрен 



инвестиционен проект за жилищна сграда, не са извършвани плащания, не е 
сключен окончателен договор за суперфиция, при което в изпълнение на 
т.VІ „Разваляне на договора“   следва да се предприемат действия по отмяна 
на горепосоченото решение на общинския съвет. Ето защо Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
 
ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 311 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 
№ 12019.501.621 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Войсил, 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” определя пазарна цена от 14380,00 
лева, без ДДС (десет хиляди и шестдесет лева, без ДДС), като цена за 
продажба на поземлен имот № 12019.501.621, въз основа на пазарна 
оценка изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив. 

2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на поземлен имот № 12019.501.621  в размер на от 14380,00 
лева, без ДДС (четиринадесет хиляди  триста и осемдесет лева, без ДДС). 

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 12019.501.621 с площ 719 кв. м., с 
трайно предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „Незастроен имот за жилищни нужди” по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Войсил, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-83/05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София,  номер по предходен план: УПИ ІХ-общ., кв.24 по ЗРП, одобрен 
със Заповед № РД-09-198/06.2000 година, при граници ПИ № 
12019.501.622; ПИ № 12019.501.812; ПИ № 12019.501.620 и ПИ № 
12019.501.617, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1515/16.05.2011 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 12019.501.621 е 1651,40 
(хиляда шестстотин петдесет и един лева и 40 ст.) лева. 



4. 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.  

5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се 
дължат от купувача на имота по т.3. 

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. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 312 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 
имот  № 38950.57.120  по кадастрална карта и кадастралните регистри на 
с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

    1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 6190,00 
(шест хиляди сто сто и деветдесет  лева, без ДДС) , по 10,00 лв/кв.м, без 
ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 38950.57.120, въз основа 
на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-
21” АД, гр. Пловдив. 

2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на поземлен имот № 38950.57.120  в размер на 6190,00 (шест 
хиляди и деветнадесет) лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м, без ДДС). 

   3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.57.120 е с площ 619 кв.м., трайно 
предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 
10м)"  по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Костиево, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор 
на АГКК-София, местност "Манастира", при граници и съседи: ПИ № 
38950.57.121; ПИ № 38950.57.85; ПИ № 38950.57.157; ПИ № 38950.57.119;, 
номер по предходен план: УПИ ХХІV-57.120, кв.71, съгласно проект за 
изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-413/13.04.2016 г. на 
кмета на Община "Марица", актуван с Акт за частна общинска собственост 
№  2881 от 06.07.2017 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив. 

  Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.120 е 2195,90 (две 
хиляди сто деветдесет и пет лева и 90 ст.) лева. 



  4. 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. 

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. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 313 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 
имот  № 38950.502.93  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. 
Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

    1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 22960,00 
(двадесет и две хиляди деветстотин и шестдесет) лева, без ДДС, по 35,00 
лв/кв.м, без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 
38950.502.93, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на поземлен имот № 38950.502.93  в размер на 22960,00 
(двадесет и две хиляди деветстотин и шестдесет) лева, без ДДС, по 35,00 
лв/кв.м, без ДДС). 

   3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.502.93 с площ от 656 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кад. карта и кад.регистри на с.Костиево, обл.Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК - София, при 
граници и съседи: ПИ № 38950.502.9001; ПИ № 38950.502.95; ПИ № 
38950.502.9030; ПИ № 38950.502.94, номер по предходен план: УПИ 
ХVІІІ-502.93-жил. строителство, кв.30, съгласно проект за изменение на 
ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-1341 от 09.10.2020 г. на кмета на 
Община "Марица", ул. "1-ва" № 14, актуван с Акт за частна общинска 
собственост №  3106/30.01.2018 г., изменен с Акт № 01/24.11.2020 за 
поправка на Акт за ЧОС № 3106/30.01.2018 г., надлежно вписани в 
Службата по вписванията – гр.Пловдив. 



  Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.502.93 е 2699,50 (две 
хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и 50 ст.) лева. 

  4. 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. 

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. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 314 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 
имот  № 38950.502.95  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. 
Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

    1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 18200,00 
(осемнадесет хиляди и двеста) лева, без ДДС, по 35,00 лв/кв.м, без ДДС), 
по 35,00 лв/кв.м. без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 
38950.502.95, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на поземлен имот № 38950.502.95  в размер на 18200,00 
(осемнадесет хиляди и двеста) лева, без ДДС, по 35,00 лв/кв.м, без ДДС). 

   3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.502.95 с площ от 520 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кад. карта и кад.регистри на с.Костиево, обл.Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК - София, при 
граници и съседи: ПИ № 38950.502.993; ПИ № 38950.502.9001; ПИ № 
38950.502.373; ПИ № 38950.502.94; ПИ № 38950.502.93, номер по 
предходен план: УПИ ХVІІ-502.95-жил. строителство, кв.30, съгласно 
проект за изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-256 от 
17.03.2017 г. на кмета на Община "Марица", ул. "1-ва" № 14, актуван с Акт 
за частна общинска собственост № 3107/30.01.2018 г., надлежно вписан в 
Службата по вписванията – гр.Пловдив. 



  Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.502.95 е 2041,50 (две 
хиляди четиридесет и един лева и 50 ст.) лева. 

  4. 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. 

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. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 
/А. Иванова/ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 315 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 
имот  № 38950.502.993  по кадастрална карта и кадастралните регистри 
на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

    1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 18200,00 
(осемнадесет хиляди и двеста) лева, без ДДС, по 35,00 лв/кв.м, без ДДС), 
като цена за продажба на поземлен имот № 38950.502.993, въз основа на 
пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив. 

2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на поземлен имот № 38950.502.993  в размер на 18200,00 
(осемнадесет хиляди и двеста) лева, без ДДС, по 35,00 лв/кв.м, без ДДС). 

   3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.502.93 с площ от 520 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кад. карта и кад.регистри на с.Костиево, обл.Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК - София, при 
граници и съседи: ПИ № 38950.502.80; ПИ № 38950.502.9001; ПИ № 
38950.502.11; ПИ № 38950.502.373; ПИ № 38950.502.95, номер по 
предходен план: УПИ ХVІ-502.993-жил. строителство, кв.30, съгласно 
проект за изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-256 от 
17.03.2027 г. на кмета на Община "Марица", ул. "1-ва" № 14, актуван с Акт 
за частна общинска собственост №  3108/30.01.2018 г., надлежно вписан в 
Службата по вписванията – гр.Пловдив. 

  Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.502.993 е 2041,50 (две 
хиляди четиридесет и един лева и 50 ст.) лева. 



  4. 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. 

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. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 316 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 
№ 47086.501.1247 – 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” определя пазарна цена от 15090,00 
лева, без ДДС (петнадесет хиляди и деветдесет лева, без ДДС), по 15,00 
лв/кв.м. без ДДС),  като цена за продажба на поземлен имот № 
47086.501.1247, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на поземлен имот № 47086.501.1247  в размер на 15090,00 лева, 
без ДДС (петнадесет хиляди и деветдесет лева, без ДДС), по 15,00 лв/кв.м. 
без ДДС). 

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 47086.501.1247  с площ  1006 кв.м. 
с трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско 
застрояване" 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: УПИ ХХІV-501.1247-жилищно 
застрояване, кв.6, при граници ПИ № 47086.501.86; ПИ № 47086.501.90; 
ПИ № 47086.501.792; ПИ № 47086.501.1248, ПИ № 47086.14.84 и ПИ № 
47086.14.108, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
3193/12.07.2018 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив.  



 Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.501.1247 е 3759,10 (три 
хиляди седемстотин петдесет и девет лева и 10 ст.)  лева. 

4. 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.  

5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се 
дължат от купувача на имота по т.3. 

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. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 
/А. Иванова/ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 317 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 
№ 47086.501.1255 – 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” определя пазарна цена от 10845,00 
лева, без ДДС (десет хиляди осемстотин четиридесет и пет лева, без ДДС), 
по 15,00 лв/кв.м. без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 
47086.501.1255, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на поземлен имот № 47086.501.1255  в размер на 10845,00 лева, 
без ДДС (десет хиляди осемстотин четиридесет и пет лева, без ДДС), по 
15,00 лв/кв.м. без ДДС). 

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 47086.501.1255  с площ  723 кв.м. 
с трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско 
застрояване" 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: УПИ ХХХІІ-501.1255-жилищно 
застрояване, кв.6, при граници ПИ № 47086.501.855; ПИ № 
47086.501.1254; ПИ № 47086.501.792; ПИ № 47086.501.90, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 3201/12.07.2018 година, надлежно вписан 
в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  



 Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.501.1255 е 2701,60 
(две хиляди седемстотин и един лева и 60 ст.) лева. 

4. 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. 

5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се 
дължат от купувача на имота по т.3. 

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. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 
 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 318 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 
№ 47086.501.1137 – 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 
№ 47086.501.1137,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-
21” АД, гр. Пловдив в размер на 1120,00 лева, без ДДС (хиляда сто и 
двадесет 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 1120,00 лева, без ДДС (хиляда сто 
и двадесет 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, с цел прекратяване на съсобствеността в УПИ ХХІІ-
1137,1138,  в кв.35,   на поземлен имот № 47086.501.1137 с площ 112 кв.м., 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана", НТП "Ниско 
застрояване (до 10 м)" по кадастрална карта и кадастрални регистри на 
с.Маноле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. 
на Изп.директор на АГКК-София, изм. със Заповед № КД-14-16-
1002/14.08.2012 г. на Началника на СГКК-Пловдив, включен в УПИ ХХІІ-
1137,1138,  в кв.35, съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-
775/04.07.2012 година, при граници: ПИ № 47086.501.712; ПИ № 
47086.501.1138; ПИ № 47086.501.708; ПИ № 47086.501.930, актуван с Акт 
за частна общинска собственост № 3930/30.06.2021 година, на З. Д. Ф. И П. 



А. Г., собственици на ПИ № 47086.501.1138 с площ 292 кв.м., НТП "Ниско 
застрояване (до 10 м)", включен в УПИ ХХІІ-1137,1138,  в кв.35 за сумата 
1120,00 лева, без ДДС (хиляда сто и двадесет лева, без ДДС), по 10,00 
лв/кв.м. без ДДС). 
Данъчна оценка на имота е в размер на 418,50 (четиристотин и 
осемнадесет лева и  50 ст.) лева. 
3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху 
разходите са за сметка на купувачите по т.2. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на 
общината да извърши всички правни и фактически действия по 
процедурата за продажба и сключи договор за покупко-продажба 
съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 319 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 
№ 21169.501.388 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Динк, Община “Марица”- област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА,  вр.чл.8, ал.1 и 
чл.35, ал.1 от ЗОС и  чл. 125, ал. 1 от ЗУТ 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” определя пазарна цена от 7410,00 лева, 
без ДДС (седем хиляди четиристотин и десет лева, без ДДС, по 15,00 
лв/кв.м. без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 
21169.501.388, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на поземлен имот № 21169.501.388 в размер на 7410,00 лева, без 
ДДС (седем хиляди четиристотин и десет лева, без ДДС, по 15,00 лв/кв.м. 
без ДДС). 

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 21169.501.388  с площ  494 кв. м., 
с трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта на с. Динк, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-16/19.02.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София, номер по предходен план: УПИ ХІ-общ., кв.5,  
при граници и съседи: ПИ № 21169.501.27; ПИ № 21169.501.50; ПИ № 
21169.501.422; ПИ № 21169.501.49, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 2638/21.03.2016 г., надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив.  



Данъчна оценка на имота е в размер на 1134,60 (хиляда сто тридесет 
и четири лева и 60 ст.) лева.  

4. Продажбата на поземления имот, описан в т.3 да се извърши 
съгласно чл.78, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с явно 
наддаване.  

5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се 
дължат от купувача за гореописания поземлен имот в т.2. 

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

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

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 
 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 320 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 
№ 66915.502.672 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Скутаре, 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” определя пазарна цена от 9660,00 лева, 
без ДДС (девет хиляди шестстотин и шестдесет лева, без ДДС), по 15,00 
лв/кв.м. без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 
66915.502.672, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на поземлен имот № 66915.502.672  в размер на 9660,00 лева, без 
ДДС (девет хиляди шестстотин и шестдесет лева, без ДДС), по 15,00 
лв/кв.м. без ДДС). 

   3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 66915.502.672,  с площ  644 кв.м., 
с трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта на с. Скутаре, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София,  номер по предходен план: УПИ ХІ-672 от кв.52  
по кадастралния и регулационен план на с. Скутаре, при граници и съседи: 
ПИ № 66915.502.914; ПИ № 66915.502.673; ПИ № 66915.502.1160; ПИ № 
66915.502.671 и ПИ № 66915.502.913,   актуван с Акт за частна общинска 
собственост  № 0027-14/18.01.2006 година, надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив. 



Данъчна оценка на имота е в размер на 2315,10 (две хиляди триста и 
петнадесет лева и 10 ст.) лева.  

 4. 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  

5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се 
дължат от купувача на гореописания поземлен имот в т.3. 

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. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  19 
Против  0 
Въздържали се 4 



 
 

 
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 № 321 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 
имот  № 78080.51.338  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. 
Царацово, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 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” определя пазарна цена от 20 000,00 (двадесет 
хиляди) лева, (по 10,00 лв/кв.м.), като цена за продажба на поземлен имот 
№ 78080.51.338, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за продажба 
на поземлен имот № 78080.51.338 в размер на 20 000,00 (двадесет хиляди) 
лева, (по 10,00 лв/кв.м.). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 78080.51.338 с площ  2000 кв.м., с 
трайно предназначение "Земеделска територия", НТП "Изоставена орна 
земя", местност "Долни ливади" по кадастр.карта и кадастр. регистри, 
одобр. със Зап. № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, 
VІ кат., предишен идентификатор ПИ № 78080.51.167, при граници и 
съседи: ПИ № 78080.51.339; ПИ № 78080.51.27; ПИ № 78080.51.337; ПИ № 
78080.501.1157, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 
3973/22.07.2021 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив.  
Данъчната оценка на имота е в размер на 218,70 (двеста и осемнадесет лева 
и 70 ст.) лева.  
 4. 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.   
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. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 322 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 
имот  № 78080.51.339  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. 
Царацово, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 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” определя пазарна цена от 33 790,00 
(тридесет и три хиляди седемстотин и деветдесет) лева, (по 10,00 лв/кв.м.), 
като цена за продажба на поземлен имот № 78080.51.339, въз основа на 
пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив. 

2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на поземлен имот № 78080.51.339 в размер на 33 790,00 
(тридесет и три хиляди седемстотин и деветдесет) лева, (по 10,00 лв/кв.м.). 

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 78080.51.339 с площ  3379 кв.м., с 
трайно предназначение "Земеделска територия", НТП "Изоставена орна 
земя", местност "Долни ливади" по кадастр.карта и кадастр. регистри, 
одобр. със Зап. № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, 
VІ кат., предишен идентификатор ПИ № 78080.51.167, при граници и 
съседи ПИ № 78080.51.168; ПИ № 78080.51.27; ПИ № 78080.501.1157; ПИ 
№ 78080.51.338, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 
3974/22.07.2021 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив.  

Данъчната оценка на имота е в размер на 369,50 (триста  шестдесет и 
девет лева и 50 ст.) лева.  



 4. 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.   

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. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 323 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 66915.502.705, частна общинска 
собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Скутаре, 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” определя пазарна цена от 12 780,00 
(дванадесет хиляди седемстотин и осемдесет) лева, без ДДС, по 20,00 
лв/кв.м. без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 
66915.502.705, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши 
продажба на поземлен имот № 66915.502.705 с площ 639 кв. м., с трайно 
предназначение на територията „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „Ниско застрояване (до 10м)”, при граници:  ПИ № 
66915.502.707; ПИ № 66915.502.706; ПИ № 66915.502.934; ПИ № 
66915.502.1158; ПИ № 66915.502.704 по кадастралната карта на с.Скутаре, 
област Пловдив одобрена със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, 3917/22.06.2021, актуван с акт 
за частна общинска собственост № 3917/22.06.202  година, надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр.Пловдив на собствениците на 
едноетажната еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 
66915.502.705.1 със ЗП 109 кв.м., П. Ж. Т., и Д. Ж. Ф., за сумата 12 780,00 
(дванадесет хиляди седемстотин и осемдесет) лева, без ДДС, по 20,00 
лв/кв.м. без ДДС).  



 Данъчната оценка на поземлен имот № 66915.502.705 е 4340,40 
(четири хиляди триста и четиридесет лева и 40 ст.) лева. 

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

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

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 324 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 29235.29.55, частна общинска 
собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Желязно, 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” определя пазарна цена от 16 060,00 
(шестнадесет хиляди и шестдесет) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м. без 
ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 29235.29.55, въз основа 
на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-
21” АД, гр. Пловдив. 
2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 29235.29.55 с площ 803 кв. м., с трайно предназначение 
на територията „Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско 
застрояване (до 10м)”, при граници:  ПИ № 29235.29.52; ПИ № 
29235.29.206; ПИ № 29235.29.56; ПИ № 29235.14.11; ПИ № 29235.14.10 по 
кадастралната карта на с.Желязно, област Пловдив одобрена със Заповед 
№ РД-18-90/15.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
на собственика на едноетажната еднофамилна жилищна сграда с 
идентификатор 29235.29.55.1 със ЗП 67 кв.м., А. А. Б. за сумата 16 060,00 
(шестнадесет хиляди и шестдесет) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м. без 
ДДС).  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 29235.29.55 е 2013,90 (две хиляди  
и тринадесет лева и 90 ст.) лева. 
 3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС 
върху разходите са за сметка на купувачите по т.2. 
  4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на 



общината да извърши всички правни и фактически действия по 
процедурата за продажба и сключи договор за покупко-продажба 
съобразно действащото законодателство. 
 
 

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

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 325 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот                     
№ 47086.501.1193 и сграда с идент. 47086.501.1193.1, построена в имота, 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община 
„Марица“- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 
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” определя пазарна цена от 5850,00 (пет 
хиляди осемстотин и петдесет) лева без ДДС (по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), 
като цена за продажба на поземлен имот № 47086.501.1193, въз основа на 
пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив. 
2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за продажба 
на поземлен имот № 47086.501.1193 в размер на 5850,00 (пет хиляди 
осемстотин и петдесет) лева без ДДС (по 10,00 лв/кв.м. без ДДС). 
Достигнатата по време на търга продажна цена на урегулирания поземлен 
имот е облагаема с ДДС, съгласно Закона за данък върху добавената 
стойност. 
3. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 1800,00 (хиляда и 
осемстотин) лева, като цена за продажба на сграда с идентификатор 
47086.501.1193.1, със застроена площ от 72 кв.м., брой етажи 1, с 
предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“ въз основа на пазарна 
оценка изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив. 
4.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за продажба 
на сграда с идентификатор 47086.501.1193.1, със застроена площ от 72 
кв.м., брой етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“ в 
размер на 1800,00 (хиляда и осемстотин) лева, която се явява освободена 
доставка, съгласно чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената 
стойност. 
5. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 47086.501.1193 с площ 585 кв.м., трайно 
предназначение на територията "Урбанизирана", НТП "Ниско застрояване 



(до 10 м.), при граници и съседи: ПИ № 47086.501.1194; ПИ № 
47086.501.165; ПИ № 47086.501.1192;  ПИ № 47086.501.1191; ПИ № 
47086.501.1190 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, номер по 
предходен план: УПИ Х-501.1193, жил. застр. от кв. 91, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 3369/25.01.2019 г., надлежно вписан в 
Службата по вписванията – гр.Пловдив. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 47086.501.1193.1, със застроена площ 
от 72 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-
еднофамилна“, построена в имота по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, актувана с Акт за частна общинска собственост № 3369/25.01.2019 
г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив.   
Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.501.1193 е 1660,20 лева, за 
сграда с идентификатор № 47086.501.1193.1, със застроена площ от 72 
кв.м., брой етажи 1 – 1749,80 лева, или общо 3410,00 лева за земя и сграда. 
 7. Продажбата на имотите по т.5 и т. 6 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. 
8. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имотите по т.5 и т. 6 от настоящото решение. 
9. 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. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 326 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен 
имот с идентификатор № 47113.10.69 – публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, 
Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
62/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК., последно 
изменение, засягащо поземления имот от 13.07.2021 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  № 
47113.10.69 с обща площ от 14.414 дка, с трайно предназначение 
„Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Изоставена орна 
земя“ в местността „Делника“, при граници и съседи: ПИ                    № 
47113.10.72; ПИ № 47113.502.543; ПИ № 47113.502.530; ПИ № 47113.10.73 
- публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Манолско Конаре, Община „Марица” - област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК., последно изменение, засягащо поземления имот от 
13.07.2021 г., актуван с акт за общинска собственост № 3971 от 21.07.2021 
г.  
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. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 327 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 
урегулиран поземлен имот № 17806.501.18 в полза на лица с установени 
жилищни нужди. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 49а, ал. 1 от 
ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната 
оценка в размер на 25,00 лева /двадесет и пет/ лева, изготвена от 
лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. 
/един квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  
строеж на жилищна сграда и определя пазарна цена 25,00 лева /двадесет и 
пет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната застроена площ за 
учредяване право на  строеж на жилищна сграда.  
 2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на    
В.С. Б  да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 
Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 17806.501.18 с 
площ 582 кв.м., с трайно предназначение „Урбанизирана територия” и 
начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до10м)” по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с.Граф Игнатиево, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 год. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София, номер по предходен план: УПИ ХІІ-общ., от 
кв.13 по регулационния план със Заповед № ИК-663/1987 г., при граници 
на имота: ПИ № 17806.501.16; ПИ № 17806.501.17; ПИ № 17806.501.15; 
ПИ № 17806.501.1284; ПИ № 17806.501.19; ПИ № 17806.501.21; ПИ № 
17806.501.1315 и ПИ № 17806.501.15 за построяване на жилищна сграда, 
съгласно предвижданията на застроителния план на с. Граф Игнатиево, 
Община „Марица”, област Пловдив. 
 3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на 
база определената цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените 
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран 
оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от 
НПУРОИ. 



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

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

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 328 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 
урегулиран поземлен имот № 17806.501.380 в полза на лица с установени 
жилищни нужди. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 49а, ал. 1 от 
ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 
 1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната 
оценка в размер на 25,00 лева /двадесет и пет/ лева, изготвена от 
лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. 
/един квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  
строеж на жилищна сграда и определя пазарна цена 25,00 лева /двадесет и 
пет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната застроена площ за 
учредяване право на  строеж на жилищна сграда.  
 2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на Д. 
М. П., да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 
Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 17806.501.380 с 
площ 1070 кв.м., с трайно предназначение „Урбанизирана територия” и 
начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до10м)” по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с.Граф Игнатиево, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 год. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София, номер по предходен план: УПИ ХІІ-217-общ., 
от кв.30 по регулационния план със Заповед № ИК-663/1987 г., при 
граници на имота: ПИ № 17806.501.381; ПИ № 17806.501.1573; ПИ № 
17806.501.1572; ПИ № 17806.501.382; ПИ № 17806.501.1575; ПИ № 
17806.501.1238 за построяване на жилищна сграда, съгласно 
предвижданията на застроителния план на с. Граф Игнатиево, Община 
„Марица”, област Пловдив. 
 3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на 
база определената цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените 
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран 
оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от 



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

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

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 329 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на 
поземлен имот № 12019.14.334 в с. Войсил, собственост на „ЕКО СТИЙМ 
2017“ 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 и чл. 16 от ЗУТ. 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 

І. Общински съвет „Марица“ приема дарение от „ЕКО СТИЙМ 2017“ 
ЕООД със седалище и адрес на управление Община „Марица“, с. Войсил, 
ул. „20-та“ № 1, вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 204417121, представлявано от Стоян Станчев Божков в 
качеството му на управител, легитимиращо се като собственик съгласно 
Нотариален акт № 38, том 35, дело № 7032, рег. № 12917 от 22.04.2021 г. 
на следния поземлен имот:  

І.1. Поземлен имот с идентификатор 12019.14.334 с площ 129 кв.м., в 
местност „ПИЛИНИЦА“, трайно предназначение на територията 
„Земеделска“, начин на  трайно ползване „За друг поземлен имот за 
движение и транспорт“, предишен идентификатор 12019.14.334, номер по 
предходен план: няма, по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Войсил, одобрени със Заповед № РД-18-83/05.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 12019.14.57, 
12019.14.336, 12019.14.335, 12019.14.62, 12019.14.333, 12019.14.22. 

ІІ. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява описания в 
точка І.1 поземлен имот за публична общинска собственост, считано от 
деня, следващ датата на договора за дарение на този имот, сключен между 
дарителя и Кмета на Община „Марица“.   

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

ІV. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив възлага на кмета на 
общината да извърши всички правни и фактически действия по 



процедурата за дарението и сключи договор за дарение, съобразно 
действащото законодателство. 
 

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

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 330 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд, 
представляващи земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване правото на 
собственост на наследниците на Садрие Таксинова. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.8 и т.23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
ЗМСМА; чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т. 3 от ПЗР на 
ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.); искане с вх.рег. № 24-00-339/28.07.2021 
г. на Началника на Общинска служба по земеделие-„Марица“.   

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив  предоставя на 
наследниците на Садрие Таксинова земи от Общинския поземлен фонд, 
определени по чл. 19 от ЗСПЗЗ, както следва:  
1. По кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община 
„Марица”–област Пловдив: 
1.1. Поземлен имот с идентификатор № 73242.611.6 с площ от 0.534 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и начин на трайно 
ползване „Нива” в местността „Герена” по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Труд, одобрени със Заповед           № РД-18-
76 от 20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 
поземления имот от 11.01.2018 г., при граници и съседи: ПИ № 
73242.611.7; ПИ № 73242.611.22; ПИ № 73242.611.5; ПИ № 73242.611.4 и 
ПИ № 73242.501.1854, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
2922 от 25.07.2017 год.; 
1.2. Поземлен имот с идентификатор № 73242.611.9 с площ от 0.195 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и начин на трайно 
ползване „Нива” в местността „Герена” по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Труд, одобрени със Заповед             № РД-18-
76 от 20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 
поземления имот от 11.01.2018 г., при граници и съседи: ПИ № 
73242.501.1851; ПИ № 73242.611.15; ПИ № 73242.611.67 и                     
ПИ № 73242.611.12, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2921 
от 25.07.2017 год.; 



1.3. Поземлен имот с идентификатор № 73242.611.16 с площ от 1.957 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и начин на трайно 
ползване „Нива” в местността „Герена” по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Труд, одобрени със Заповед             № РД-18-
76 от 20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 
поземления имот от 05.10.2020 г., при граници и съседи: ПИ № 
73242.501.1851; ПИ № 73242.611.51; ПИ № 73242.611.49; ПИ № 
73242.611.50  и  ПИ № 73242.611.15, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 0983-17 от 04.09.2009 год.; 
1.4. Поземлен имот с идентификатор № 73242.611.29 с площ от 0.252 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и начин на трайно 
ползване „Нива” в местността „Герена” по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Труд, одобрени със Заповед             № РД-18-
76 от 20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 
поземления имот от 05.10.2020 г., при граници и съседи: ПИ № 
73242.610.35; ПИ № 73242.611.30; ПИ № 73242.501.1355; ПИ № 
73242.501.1354  и  ПИ № 73242.611.28, актуван с Акт за частна общинска 
собственост            № 3767 от 30.10.2020 год.; 
2. По кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, 
Община „Марица”–област Пловдив: 
2.1. Поземлен имот с идентификатор № 78080.5.23 с площ от 2.817 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и начин на трайно 
ползване „Нива” в местността „Корийката“  по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Царацово, одобрени със Заповед № РД-18-78 
от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и 
съседи: ПИ № 78080.138.1, ПИ № 78080.5.33, ПИ № 78080.5.22, ПИ № 
78080.5.24, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1681 от 
29.12.2011 год.;  
2.2. Поземлен имот с идентификатор № 78080.43.8 с площ от 0.992 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и начин на трайно 
ползване „Нива” в местността „Малък азмак“  по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Царацово, одобрени със Заповед № РД-18-78 
от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и 
съседи: ПИ № ПИ № 78080.43.9, ПИ № 78080.43.18, ПИ № 78080.142.159, 
ПИ № 78080.42.162,  актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1691 от 04.01.2012 год., 
всички имоти с обща площ от 6.747 дка.   
ІІ. Решението на Oбщинския съвет да се изпрати на наследниците на 
Садрие Таксинова по реда на Административнопроцесуалния кодекс на 
основание чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно на Общинска служба по 
земеделие „Марица” за изпълнение на процедурата по чл. 45 ж, ал. 3-5 от 
ППЗСПЗЗ.   
 



ІІІ. След изпълнение на процедурата по чл. 45 ж, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, 
описаните в т. І. от настоящето решение поземлени имоти да бъдат 
отписани от актовите книги за имоти общинска собственост. 
 

МОТИВИ: Във връзкса с Предоставяне на земи от Общинския 
поземлен фонд, представляващи земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ за 
възстановяване правото на собственост на наследниците на Садрие 
Таксинова и искане с вх.рег. № 24-00-339/28.07.2021 г. на Началника на 
Общинска служба по земеделие -„Марица“, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 331 

Взето с протокол № 10от 23.08.2021 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. Войводиново, 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“ на следните 
общински поземлени имоти, както следва: 
 
с.Войводиново: 
1. Поземлен имот № 11845.29.22 (едно едно осем четири пет точка  
двадесет и девет точка двадесет и две) с площ  588 кв.м. (петстотин 
осемдесет и осем), трайно предназначение на територията: "Територия на 
транспорта", НТП "За местен път", по кадастрална карта и кадастрални  
регистри на с.Войводиново, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-99/12.11.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, предишен 
идентификатор: 11845.29.6, при граници и съседи: ПИ № 11845.59.168; ПИ 
№ 11845.29.24; ПИ № 11845.29.29; ПИ № 11845.29.28; ПИ № 11845.29.31; 
ПИ № 11845.29.30; ПИ № 11845.29.23; ПИ № 11845.59.172; ПИ № 



11845.59.170, актуван с Акт за ПОС № 3965/16.07.2021 г.;  
2. Поземлен имот № 11845.29.25 (едно едно осем четири пет точка  
двадесет и девет точка двадесет и пет) с площ  236 кв.м. (двеста тридесет и 
шест), трайно предназначение на територията: "Територия на транспорта", 
НТП "За местен път", по кадастрална карта и кадастрални  регистри на 
с.Войводиново, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
99/12.11.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, предишен 
идентификатор: 11845.29.6, при граници и съседи: ПИ № 11845.53.85; ПИ 
№ 11845.53.83; ПИ № 11845.29.26; ПИ № 11845.29.27; ПИ № 11845.29.28; 
ПИ № 11845.29.24; ПИ № 11845.29.29, актуван с Акт за ПОС № 
3966/16.07.2021 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, считам, че имотите 
попадащи в обхвата на гореописания обект следва да бъдат дарени 
безвъзмездно в собственост на държавата. Отчитайки обществената полза 
от реализирането на обекта, намирам за оправдано и целесъобразно 
имотите - общинска собственост, попадащи в обхвата на обект: 
„Рехабилитация на участък Пловдив-Бургас, Фаза 2“, позиция 2 
„Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за 
железопътния участък Пловдив- Бургас“ да се дарят на държавата. Ето 
защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 332 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 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. Скутаре, 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“ на следните общински поземлени 
имоти, както следва: 
 
с.СКУТАРЕ  
1. Поземлен имот № 66915.10.164 (шест шест девет едно пет точка  десет 
точка сто шестдесет и четири) с площ  1447 кв.м. (хиляда четиристотин 
четиридесет и седем), трайно предназначение на територията: "Територия 
на транспорта", НТП "За местен път", местност "Чаирите", при граници и 
съседи: ПИ № 66915.10.157; ПИ № 66915.10.158; ПИ № 66915.10.161; ПИ 
№ 66915.10.166; ПИ № 66915.10.165; ПИ № 66915.10.167; ПИ № 
66915.10.170; ПИ № 66915.10.169; ПИ № 66915.10.163 по кадастрална 



карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, 
предишен идентификатор: 66915.10.65, актуван с Акт за ПОС № 
3939/12.07.2021 г. 
2. Поземлен имот № 66915.10.165 (шест шест девет едно пет точка  десет 
точка сто шестдесет и пет) с площ  40 кв.м. (четиридесет), трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път", местност "Чаирите", при граници и съседи: ПИ № 
66915.10.161; ПИ № 66915.10.158; ПИ № 66915.10.166; ПИ № 
66915.10.167; ПИ № 66915.10.164  по кадастрална карта и кадастрални  
регистри на с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, предишен 
идентификатор: 66915.10.65, актуван с Акт за ПОС № 3940/13.07.2021 г. 
3. Поземлен имот № 66915.10.166 (шест шест девет едно пет точка  десет 
точка сто шестдесет и шест) с площ  710 кв.м. (седемстотин и десет), 
трайно предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП 
"За местен път", при граници и съседи: ПИ № 66915.10.160; ПИ № 
66915.10.159; ПИ № 66915.10.162; ПИ № 66915.11.168; ПИ № 
66915.10.171; ПИ № 66915.10.172; ПИ № 66915.10.167; ПИ № 
66915.10.165; ПИ № 66915.10.164; ПИ № 66915.10.161; ПИ № 66915.10.141  
по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София, предишен идентификатор: 66915.10.60, актуван с Акт за 
ПОС № 3941/13.07.2021 г. 
4. Поземлен имот № 66915.10.167 (шест шест девет едно пет точка  десет 
точка сто шестдесет и седем) с площ  198 кв.м. (сто деветдесет и осем), 
трайно предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП 
"За местен път", местност "Чаирите", при граници и съседи: ПИ № 
66915.10.164; ПИ № 66915.10.165; ПИ № 66915.10.166; ПИ № 
66915.10.171; ПИ № 66915.10.172; ПИ № 66915.10.173; ПИ № 
66915.10.168; ПИ № 66915.10.169  по кадастрална карта и кадастрални  
регистри на с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, предишен 
идентификатор: 66915.10.60, актуван с Акт за ПОС № 3942/13.07.2021 г. 
5. Поземлен имот № 66915.10.171 (шест шест девет едно пет точка  десет 
точка сто седемдесет и едно) с площ  2005 кв.м. (две хиляди и пет), трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път", местност "Чаирите", при граници и съседи: ПИ № 
66915.10.166; ПИ № 66915.10.168; ПИ № 66915.25.104; ПИ № 
66915.13.111; ПИ № 66915.12.102; ПИ № 66915.10.172; ПИ № 
66915.12.103; ПИ № 66915.10.167; ПИ № 66915.10.173 по кадастрална 
карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, 
предишен идентификатор: 66915.10.61, актуван с Акт за ПОС № 
3943/13.07.2021 г. 



6. Поземлен имот № 66915.10.172 (шест шест девет едно пет точка  десет 
точка сто седемдесет и две) с площ  9 кв.м. (девет), трайно предназначение 
на територията: "Територия на транспорта", НТП "За местен път", 
местност "Чаирите", при граници и съседи: ПИ № 66915.10.167; ПИ № 
66915.10.166; ПИ № 66915.10.171;  ПИ № 66915.10.173;  ПИ № 
66915.10.168  по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на 
Изп.директор на АГКК-София, предишен идентификатор: 66915.10.61, 
актуван с Акт за ПОС № 3944/13.07.2021 г. 
7. Поземлен имот № 66915.10.174 (шест шест девет едно пет точка  десет 
точка сто седемдесет и две) с площ  2 кв.м. (два), трайно предназначение 
на територията: "Територия на транспорта", НТП "За местен път", 
местност "Чаирите", при граници и съседи: ПИ № 66915.10.160; ПИ № 
66915.10.158; ПИ № 66915.10.166;  ПИ № 66915.10.161 по кадастрална 
карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, 
предишен идентификатор: 66915.10.60, актуван с Акт за ПОС № 
3945/13.07.2021 г. 
8. Поземлен имот № 66915.11.167 (шест шест девет едно пет точка  
единадесет точка сто шестдесет и седем) с площ  257 кв.м. (двеста петдесет 
и седем), трайно предназначение на територията: "Територия на 
транспорта", НТП "За местен път", местност "Чаирите", при граници и 
съседи: ПИ № 66915.10.158; ПИ № 66915.10.155; ПИ № 66915.10.156;  ПИ 
№ 66915.10.166 по кадастрална карта и кадастрални  регистри на 
с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. 
на Изп.директор на АГКК-София, предишен идентификатор: 66915.11.61, 
актуван с Акт за ПОС № 3946/13.07.2021 г. 
9. Поземлен имот № 66915.11.168 (шест шест девет едно пет точка  
единадесет точка сто шестдесет и осем) с площ  83 кв.м. (осемдесет и три), 
трайно предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП 
"За местен път", местност "Чаирите", при граници и съседи: ПИ № 
66915.25.104; ПИ № 66915.10.171; ПИ № 66915.10.166;  ПИ № 
66915.10.162; ПИ № 66915.10.158; ПИ № 66915.10.166; ПИ № 66915.25.103 
по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София, предишен идентификатор: 66915.11.61, актуван с Акт за 
ПОС № 3947/13.07.2021 г. 
10. Поземлен имот № 66915.17.179 (шест шест девет едно пет точка  
седемнадесет точка сто седемдесет и девет) с площ  146 кв.м. (сто 
четиридесет и шест), трайно предназначение на територията: "Територия 
на транспорта", НТП "За местен път", местност "Када пара", при граници и 
съседи: ПИ № 66915.17.176; ПИ № 66915.17.66; ПИ № 66915.17.177;  ПИ 
№ 66915.17.186; ПИ № 66915.17.185;  ПИ № 66915.17.178  по кадастрална 
карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, 



предишен идентификатор: 66915.17.64, актуван с Акт за ПОС № 
3948/13.07.2021 г.  
11. Поземлен имот № 66915.17.186 (шест шест девет едно пет точка  
седемнадесет точка сто осемдесет и шест) с площ  52 кв.м. (петдесет и два), 
трайно предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП 
"За местен път", местност "Када пара", при граници и съседи: ПИ № 
66915.17.66; ПИ № 66915.17.179; ПИ № 66915.23.38;  ПИ № 66915.15.175; 
ПИ № 66915.15.171;  ПИ № 66915.17.185; ПИ № 66915.17.178 по 
кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-
София, предишен идентификатор: 66915.17.74, актуван с Акт за ПОС № 
3949/14.07.2021 г.  
12. Поземлен имот № 66915.19.101 (шест шест девет едно пет точка  
деветнадесет точка сто и едно) с площ  217 кв.м. (двеста и седемнадесет), 
трайно предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП 
"За местен път", местност "Веста", при граници и съседи: ПИ № 
66915.19.98; ПИ № 66915.19.99; ПИ № 66915.22.107;  ПИ № 66915.19.100  
по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София, предишен идентификатор: 66915.19.45, актуван с Акт за 
ПОС № 3950/14.07.2021 г. 
13. Поземлен имот № 66915.19.103 (шест шест девет едно пет точка  
деветнадесет точка сто и три) с площ  1167 кв.м. (хиляда сто шестдесет и 
седем), трайно предназначение на територията: "Територия на транспорта", 
НТП "За местен път", местност "Веста", при граници и съседи: ПИ № 
66915.19.102; ПИ № 66915.22.107; ПИ № 66915.23.38   по кадастрална 
карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, 
предишен идентификатор: 66915.19.30, актуван с Акт за ПОС № 
3951/14.07.2021 г. 
14. Поземлен имот № 66915.19.104 (шест шест девет едно пет точка  
деветнадесет точка сто и четири) с площ  1959 кв.м. (хиляда деветстотин 
петдесет и девет), трайно предназначение на територията: "Територия на 
транспорта", НТП "За местен път", местност "Веста", при граници и 
съседи: ПИ № 66915.17.66; ПИ № 66915.19.102; ПИ № 66915.23.38 по 
кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-
София, предишен идентификатор: 66915.19.30, актуван с Акт за ПОС № 
3952/14.07.2021 г. 
15. Поземлен имот № 66915.19.98 (шест шест девет едно пет точка  
деветнадесет точка деветдесет и осем) с площ  764 кв.м. (седемстотин 
шестдесет и четири), трайно предназначение на територията: "Територия 
на транспорта", НТП "За местен път", местност "Веста", при граници и 
съседи: ПИ № 66915.19.97; ПИ № 66915.19.99; ПИ № 66915.19.101; ПИ № 
66915.19.100; ПИ № 66915.19.43; ПИ № 66915.19.96 по кадастрална карта 



и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, 
предишен идентификатор: 66915.19.64, актуван с Акт за ПОС № 
3953/14.07.2021 г. 
16. Поземлен имот № 66915.19.99 (шест шест девет едно пет точка  
деветнадесет точка деветдесет и девет) с площ  225 кв.м. (двеста двадесет и 
пет), трайно предназначение на територията: "Територия на транспорта", 
НТП "За местен път", местност "Веста", при граници и съседи: ПИ № 
66915.19.97; ПИ № 66915.22.107; ПИ № 66915.19.101; ПИ № 66915.19.100; 
ПИ № 66915.19.98; ПИ № 66915.19.96; по кадастрална карта и кадастрални  
регистри на с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, предишен 
идентификатор: 66915.19.64, актуван с Акт за ПОС № 3954/15.07.2021 г. 
17. Поземлен имот № 66915.21.21 (шест шест девет едно пет точка  
двадесет и едно точка двадесет и едно) с площ  264 кв.м. (двеста шестдесет 
и четири), трайно предназначение на територията: "Територия на 
транспорта", НТП "За местен път", местност "Гавазова могила", при 
граници и съседи: ПИ № 66915.21.20; ПИ № 66915.22.107; ПИ № 
66915.19.97; ПИ № 66915.19.96 по кадастрална карта и кадастрални  
регистри на с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, предишен 
идентификатор: 66915.21.7, актуван с Акт за ПОС № 3955/15.07.2021 г. 
18. Поземлен имот № 66915.22.127 (шест шест девет едно пет точка  
двадесет и две точка сто двадесет и седем) с площ  22 кв.м. (двадесет и 
два), трайно предназначение на територията: "Територия на транспорта", 
НТП "За местен път", местност "Дикилиташ", при граници и съседи: ПИ № 
66915.22.107; ПИ № 66915.22.126; ПИ № 66915.22.128; ПИ № 66915.22.129 
по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София, предишен идентификатор: 66915.22.1, актуван с Акт за 
ПОС № 3956/15.07.2021 г. 
19. Поземлен имот № 66915.22.129 (шест шест девет едно пет точка  
двадесет и две точка сто двадесет и девет) с площ  5 кв.м. (пет), трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път", местност "Дикилиташ", при граници и съседи: ПИ № 
66915.22.107; ПИ № 66915.22.107; ПИ № 66915.22.126; ПИ № 
66915.22.128; ПИ № 66915.23.80; ПИ № 66915.23.81; по кадастрална карта 
и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, 
предишен идентификатор: 66915.22.26, актуван с Акт за ПОС № 
3957/15.07.2021 г. 
20. Поземлен имот № 66915.22.202 (шест шест девет едно пет точка  
двадесет и две точка двеста и две) с площ  958 кв.м. (деветстотин петдесет 
и осем), трайно предназначение на територията: "Територия на 
транспорта", НТП "За местен път", местност "Йотов герен", при граници и 



съседи: ПИ № 66915.11.101; ПИ № 66915.11.584; ПИ № 66915.11.583; ПИ 
№ 66915.22.203; ПИ № 66915.22.107  по кадастрална карта и кадастрални  
регистри на с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, предишен 
идентификатор: 66915.22.106, актуван с Акт за ПОС № 3958/15.07.2021 г. 
21. Поземлен имот № 66915.22.203 (шест шест девет едно пет точка  
двадесет и две точка двеста и три) с площ  1185 кв.м. (хиляда сто 
осемдесет и пет), трайно предназначение на територията: "Територия на 
транспорта", НТП "За местен път", местност "Йотов герен", при граници и 
съседи: ПИ № 66915.22.202; ПИ № 66915.11.584; ПИ № 66915.11.583; ПИ 
№ 66915.11.581; ПИ № 66915.22.204; ПИ № 66915.22.107 по кадастрална 
карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, 
предишен идентификатор: 66915.22.106, актуван с Акт за ПОС № 
3959/15.07.2021 г. 
22. Поземлен имот № 66915.22.207 (шест шест девет едно пет точка  
двадесет и две точка двеста и седем) с площ  387 кв.м. (триста осемдесет и 
седем), трайно предназначение на територията: "Територия на транспорта", 
НТП "За местен път", местност "Дикилиташ", при граници и съседи: ПИ № 
66915.22.205; ПИ № 66915.22.204; ПИ № 66915.22.207; ПИ № 66915.22.206 
по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София, предишен идентификатор: 66915.22.30, актуван с Акт за 
ПОС № 3960/15.07.2021 г. 
23. Поземлен имот № 66915.23.81 (шест шест девет едно пет точка  
двадесет и три точка осемдесет и едно) с площ  928 кв.м. (деветстотин 
двадесет и осем), трайно предназначение на територията: "Територия на 
транспорта", НТП "За местен път", местност "Голям гьол", при граници и 
съседи: ПИ № 66915.22.129; ПИ № 66915.22.107; ПИ № 66915.22.128; ПИ 
№ 66915.23.80; ПИ № 66915.23.82; ПИ № 66915.23.83  по кадастрална 
карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, 
предишен идентификатор: 66915.23.35, актуван с Акт за ПОС № 
3961/16.07.2021 г. 
24. Поземлен имот № 66915.24.123 (шест шест девет едно пет точка  
двадесет и четири точка сто двадесет и три) с площ  1196 кв.м. (хиляда сто 
деветдесет и шест), трайно предназначение на територията: "Територия на 
транспорта", НТП "За местен път", местност "Чорбалъка", при граници и 
съседи: ПИ № 66915.502.1801; ПИ № 66915.502.1802; ПИ № 
66915.502.1804; ПИ № 66915.502.1803; ПИ № 66915.24.124; ПИ № 
66915.24.122; ПИ № 66915.24.125; ПИ № 66915.24.1 по кадастрална карта 
и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, 
предишен идентификатор: 66915.24.2, актуван с Акт за ПОС № 
3962/16.07.2021 г. 



25. Поземлен имот № 66915.24.125 (шест шест девет едно пет точка  
двадесет и четири точка сто двадесет и пет) с площ  279 кв.м. (двеста 
седемдесет и девет), трайно предназначение на територията: "Територия на 
транспорта", НТП "За местен път", местност "Чорбалъка", при граници и 
съседи: ПИ № 66915.24.1; ПИ № 66915.24.123; ПИ № 66915.24.122; ПИ № 
66915.24.124; ПИ № 66915.24.126; ПИ № 66915.24.127; ПИ № 
66915.502.1805 по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на 
Изп.директор на АГКК-София, предишен идентификатор: 66915.24.19, 
актуван с Акт за ПОС № 3963/16.07.2021 г. 
26. Поземлен имот № 66915.502.1811 (шест шест девет едно пет точка  
петстотин и две точка хиляда осемстотин и единадесет) с площ  42 кв.м. 
(четиридесет и два), трайно предназначение на територията: 
"Урбанизирана", НТП "За второстепенна улица", при граници и съседи: 
ПИ № 66915.502.1808; ПИ № 66915.502.1809; ПИ № 66915.502.1812; ПИ 
№ 66915.502.1820; ПИ № 66915.502.1821 по кадастрална карта и 
кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед 
№ РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, предишен 
идентификатор: 66915.502.804, актуван с Акт за ПОС № 3975/22.07.2021 г.  
27. Поземлен имот № 66915.502.1812 (шест шест девет едно пет точка  
петстотин и две точка хиляда осемстотин и дванадесет) с площ  576 кв.м. 
(петстотин седемдесет и шест), трайно предназначение на територията: 
"Урбанизирана", НТП "За второстепенна улица", при граници и съседи: 
ПИ № 66915.502.1809; ПИ № 66915.502.1813; ПИ № 66915.502.1814; ПИ 
№ 66915.502.1819; ПИ № 66915.502.1820; ПИ № 66915.502.1821; ПИ № 
66915.502.1807; ПИ № 66915.502.1811; ПИ № 66915.502.1808  по 
кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-
София, предишен идентификатор: 66915.502.804, актуван с Акт за ПОС № 
3976/22.07.2021 г.   
28. Поземлен имот № 66915.502.1813 (шест шест девет едно пет точка  
петстотин и две точка хиляда осемстотин и тринадесет) с площ  1150 кв.м. 
(хиляда сто и петдесет), трайно предназначение на територията: 
"Урбанизирана", НТП "За второстепенна улица", при граници и съседи: 
ПИ № 66915.502.1814; ПИ № 66915.502.1818; ПИ № 66915.502.1820; ПИ 
№ 66915.502.1819; ПИ № 66915.502.1812 по кадастрална карта и 
кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед 
№ РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, предишен 
идентификатор: 66915.502.804, актуван с Акт за ПОС № 3977/22.07.2021 г.     
29. Поземлен имот № 66915.502.1814 (шест шест девет едно пет точка  
петстотин и две точка хиляда осемстотин и четиринадесет) с площ  1077 
кв.м. (хиляда седемдесет и седем), трайно предназначение на територията: 
"Урбанизирана", НТП "За второстепенна улица", при граници и съседи: 
ПИ № 66915.502.1805; ПИ № 66915.502.1806; ПИ № 66915.502.1817; ПИ 
№ 66915.502.1472; ПИ № 66915.502.1473; ПИ № 66915.502.1815; ПИ № 



66915.502.1818; ПИ № 66915.502.1819; ПИ № 66915.502.1810; ПИ № 
66915.502.1807; ПИ № 66915.502.1812; ПИ № 66915.502.1813; ПИ № 
66915.502.1809  по кадастрална карта и кадастрални  регистри на 
с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. 
на Изп.директор на АГКК-София, предишен идентификатор: 
66915.502.804, актуван с Акт за ПОС № 3978/23.07.2021 г.      
30. Поземлен имот № 66915.502.1815 (шест шест девет едно пет точка  
петстотин и две точка хиляда осемстотин и петнадесет) с площ  92 кв.м. 
(деветдесет и два), трайно предназначение на територията: 
"Урбанизирана", НТП "За второстепенна улица", при граници и съседи: 
ПИ № 66915.502.1810; ПИ № 66915.502.1814; ПИ № 66915.502.1473; ПИ 
№ 66915.502.1472; ПИ № 66915.502.1816; ПИ № 66915.502.1820; ПИ № 
66915.502.1819; ПИ № 66915.502.1818 по кадастрална карта и кадастрални  
регистри на с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, предишен 
идентификатор: 66915.502.804, актуван с Акт за ПОС № 3979/23.07.2021 г.       
31. Поземлен имот № 66915.502.1816 (шест шест девет едно пет точка  
петстотин и две точка хиляда осемстотин и шестнадесет) с площ  65 кв.м. 
(шестдесет и пет), трайно предназначение на територията: "Урбанизирана", 
НТП "За второстепенна улица", при граници и съседи: ПИ № 
66915.502.1815; ПИ № 66915.502.1473; ПИ № 66915.502.1472; ПИ № 
66915.502.1820; ПИ № 66915.502.1819  по кадастрална карта и кадастрални  
регистри на с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, предишен 
идентификатор: 66915.502.804, актуван с Акт за ПОС № 3980/23.07.2021 г.        
32. Поземлен имот № 66915.502.1808 (шест шест девет едно пет точка  
петстотин и две точка хиляда осемстотин и осем) с площ  470 кв.м. 
(четиристотин и седемдесет), трайно предназначение на територията: 
"Урбанизирана", НТП "За второстепенна улица", при граници и съседи: 
ПИ № 66915.502.1809; ПИ № 66915.502.1812; ПИ № 66915.502.1821; ПИ 
№ 66915.502.1500; ПИ № 66915.502.1811; ПИ № 66915.502.1807 по 
кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-
София, предишен идентификатор: 66915.502.1032, актуван с Акт за ПОС 
№ 3981/23.07.2021 г.          
33. Поземлен имот № 66915.502.1798 (шест шест девет едно пет точка  
петстотин и две точка хиляда седемстотин деветдесет и осем) с площ  1541 
кв.м. (хиляда петстотин четиридесет и един), трайно предназначение на 
територията: "Урбанизирана", НТП "За второстепенна улица", при граници 
и съседи: ПИ № 66915.502.1797; ПИ № 66915.502.1799; ПИ № 
66915.502.1805; ПИ № 66915.502.274; ПИ № 66915.502.275  по кадастрална 
карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, 
предишен идентификатор: 66915.502.1045, актуван с Акт за ПОС № 
3982/23.07.2021 г.           



34. Поземлен имот № 66915.502.1800 (шест шест девет едно пет точка  
петстотин и две точка хиляда и осемстотин) с площ  1699 кв.м. (хиляда 
шестстотин деветдесет и девет), трайно предназначение на територията: 
"Урбанизирана", НТП "За второстепенна улица", при граници и съседи: 
ПИ № 66915.502.1799  по кадастрална карта и кадастрални  регистри на 
с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. 
на Изп.директор на АГКК-София, предишен идентификатор: 
66915.502.1112, актуван с Акт за ПОС № 3983/26.07.2021 г.            
35. Поземлен имот № 66915.502.1804 (шест шест девет едно пет точка  
петстотин и две точка хиляда осемстотин и четири) с площ  78 кв.м. 
(седемдесет и осем), трайно предназначение на територията: 
"Урбанизирана", НТП "За второстепенна улица", при граници и съседи: 
ПИ № 66915.502.1801; ПИ № 66915.502.1802; ПИ № 66915.502.1803; ПИ 
№ 66915.24.122; ПИ № 66915.24.123 по кадастрална карта и кадастрални  
регистри на с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, предишен 
идентификатор: 66915.502.1125, актуван с Акт за ПОС № 3984/26.07.2021 
г.             
36. Поземлен имот № 66915.502.1819 (шест шест девет едно пет точка  
петстотин и две точка хиляда осемстотин и деветнадесет) с площ  882 кв.м. 
(осемстотин осемдесет и два), трайно предназначение на територията: 
"Урбанизирана", НТП "За второстепенна улица", при граници и съседи: 
ПИ № 66915.502.1812; ПИ № 66915.502.1813; ПИ № 66915.502.1810; ПИ 
№ 66915.502.1814; ПИ № 66915.502.1818; ПИ № 66915.502.1815; ПИ № 
66915.502.1816; ПИ № 66915.502.1820  по кадастрална карта и кадастрални  
регистри на с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, предишен 
идентификатор: 66915.502.1507, номер по предходен план: 12.8, кв.19, 
парцел VІІ, актуван с Акт за ПОС № 3985/26.07.2021 г.              
37. Поземлен имот № 66915.502.1820 (шест шест девет едно пет точка  
петстотин и две точка хиляда осемстотин и двадесет) с площ  1902 кв.м. 
(хиляда деветстотин и два), трайно предназначение на територията: 
"Урбанизирана", НТП "За второстепенна улица", при граници и съседи: 
ПИ № 66915.502.1811; ПИ № 66915.502.1812; ПИ № 66915.502.1819; ПИ 
№ 66915.502.1813; ПИ № 66915.502.1815; ПИ № 66915.502.1816; ПИ № 
66915.502.1471; ПИ № 66915.502.1472; ПИ № 66915.502.1470; ПИ № 
66915.502.1186; ПИ № 66915.502.1821 по кадастрална карта и кадастрални  
регистри на с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, предишен 
идентификатор: 66915.502.1507, номер по предходен план: 12.8, кв.19, 
парцел VІІ, актуван с Акт за ПОС № 3986/27.07.2021 г.               
38. Поземлен имот № 66915.502.1821 (шест шест девет едно пет точка  
петстотин и две точка хиляда осемстотин двадесет и едно) с площ  1274 
кв.м. (хиляда двеста седемдесет и четири), трайно предназначение на 
територията: "Урбанизирана", НТП "За второстепенна улица", при граници 



и съседи: ПИ № 66915.502.1811; ПИ № 66915.502.1808; ПИ № 
66915.502.1812; ПИ № 66915.502.1820;  ПИ № 66915.502.1471; ПИ № 
66915.502.1470; ПИ № 66915.502.1500; ПИ № 66915.502.1807 по 
кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-
София, предишен идентификатор: 66915.502.1507, номер по предходен 
план: 12.8, кв.19, парцел VІІ, актуван с Акт за ПОС № 3987/27.07.2021 г.                
39. Поземлен имот № 66915.502.1473 (шест шест девет едно пет точка  
петстотин и две точка хиляда четиристотин седемдесет и три) с площ  10 
кв.м. (десет), трайно предназначение на територията: "Урбанизирана", 
НТП "За второстепенна улица", при граници и съседи: ПИ № 
66915.502.1814;  ПИ № 66915.502.1472; ПИ № 66915.502.1816; ПИ № 
66915.502.1815; по кадастрална карта и кадастрални  регистри на 
с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. 
на Изп.директор на АГКК-София, предишен идентификатор: 
66915.502.1035,  актуван с Акт за ПОС № 3988/27.07.2021 г.                
40. Поземлен имот № 66915.502.1809 (шест шест девет едно пет точка  
петстотин и две точка хиляда осемстотин и девет) с площ  49 кв.м. 
(четиридесет и девет), трайно предназначение на територията: 
"Урбанизирана", НТП "За второстепенна улица", при граници и съседи: 
ПИ № 66915.502.1814; ПИ № 66915.502.1812; ПИ № 66915.502.1811; ПИ 
№ 66915.502.1807;  ПИ № 66915.502.1808 по кадастрална карта и 
кадастрални  регистри на с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед 
№ РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, предишен 
идентификатор: 66915.502.1032, актуван с Акт за ПОС № 3989/27.07.2021 
г.                  
41. Поземлен имот № 66915.502.1801 (шест шест девет едно пет точка  
петстотин и две точка хиляда осемстотин и едно) с площ  208 кв.м. (двеста 
и осем), трайно предназначение на територията: "Урбанизирана", НТП "За 
второстепенна улица", при граници и съседи: ПИ № 66915.502.1799; ПИ № 
66915.502.1802; ПИ № 66915.502.1803; ПИ № 66915.502.1804;  ПИ № 
66915.24.123; ПИ № 66915.24.1 по кадастрална карта и кадастрални  
регистри на с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, предишен 
идентификатор: 66915.502.1127, актуван с Акт за ПОС № 3990/27.07.2021 
г.                   
42. Поземлен имот № 66915.502.1802 (шест шест девет едно пет точка  
петстотин и две точка хиляда осемстотин и две) с площ  241 кв.м. (двеста 
четиридесет и един), трайно предназначение на територията: 
"Урбанизирана", НТП "За второстепенна улица", при граници и съседи: 
ПИ № 66915.502.1803; ПИ № 66915.502.1804; ПИ № 66915.24.123; ПИ № 
66915.502.1801; по кадастрална карта и кадастрални  регистри на 
с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. 
на Изп.директор на АГКК-София, предишен идентификатор: 
66915.502.1127, номер по предходен план:1120, кв.80, актуван с Акт за 



ПОС № 3991/27.07.2021 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, 
считам, че имотите попадащи в обхвата на гореописания обект следва да 
бъдат дарени безвъзмездно в собственост на държавата. Отчитайки 
обществената полза от реализирането на обекта, намирам за оправдано и 
целесъобразно имотите - общинска собственост, попадащи в обхвата на 
обект: „Рехабилитация на участък Пловдив-Бургас, Фаза 2“, позиция 2 
„Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за 
железопътния участък Пловдив- Бургас“ да се дарят на държавата. Ето 
защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 333 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 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. Трилистник, 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“ на следните 
общински поземлени имоти, както следва: 
 
с.ТРИЛИСТНИК  
1. Поземлен имот № 73122.12.97 (седем три едно две две точка  дванадесет 
точка деветдесет и седем) с площ  41 кв.м. (четиридесет и един), трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път", местност "Двете юрти", при граници и съседи: ПИ № 
73122.12.95; ПИ № 73122.12.94; ПИ № 73122.12.96; ПИ № 73122.12.98; ПИ 
№ 73122.12.99; ПИ № 73122.12.100 по кадастрална карта и кадастрални  



регистри на с.Трилистник, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-14/19.02.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, предишен 
идентификатор: 73122.12.41, актуван с Акт за ПОС № 3967/19.07.2021 г. 
2. Поземлен имот № 73122.12.95 (седем три едно две две точка  дванадесет 
точка деветдесет и пет) с площ  112 кв.м. (сто и дванадесет), трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път", местност "Двете юрти",  при граници и съседи: ПИ № 
73122.13.111; ПИ № 73122.13.110; ПИ № 73122.12.94; ПИ № 73122.12.96; 
ПИ № 73122.12.97; ПИ № 73122.12.102; ПИ № 73122.12.100 по 
кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Трилистник, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-14/19.02.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София, предишен идентификатор: 73122.12.42, актуван с Акт за 
ПОС № 3968/19.07.2021 г.  
3. Поземлен имот № 73122.12.100 (седем три едно две две точка  
дванадесет точка сто) с площ  1475 кв.м. (хиляда четиристотин седемдесет 
и пет), трайно предназначение на територията: "Територия на транспорта", 
НТП "За местен път", местност "Двете юрти", при граници и съседи: ПИ № 
73122.12.95; ПИ № 73122.12.97; ПИ № 73122.12.99; ПИ № 73122.12.98; ПИ 
№ 73122.12.101; ПИ № 73122.12.103; ПИ № 73122.12.102  по кадастрална 
карта и кадастрални  регистри на с.Трилистник, област Пловдив, одобрени 
със Заповед № РД-18-14/19.02.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, 
предишен идентификатор: 73122.12, актуван с Акт за ПОС № 
3969/20.07.2021 г.   
4. Поземлен имот № 73122.12.102 (седем три едно две две точка  
дванадесет точка сто) с площ  1332 кв.м. (хиляда триста тридесет и два), 
трайно предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП 
"За местен път", местност "Двете юрти", при граници и съседи: ПИ № 
73122.10.171; ПИ № 73122.25.104; ПИ № 73122.22.100; ПИ № 
73122.13.111; ПИ № 73122.12.95; ПИ № 73122.12.101; ПИ № 73122.12.103; 
ПИ № 73122.10.173 по кадастрална карта и кадастрални  регистри на 
с.Трилистник, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
14/19.02.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, предишен 
идентификатор: 73122.12.47, актуван с Акт за ПОС № 3970/20.07.2021 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, 
считам, че имотите попадащи в обхвата на гореописания обект следва да 



бъдат дарени безвъзмездно в собственост на държавата. Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 334 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от И. К. Н. за изменение  на Общ 
устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на 
структурна единица 621-Жм (жилищна структурна единица/зона), като 
собственик на поземлен имот с идентификатор 47086.13.71 по 
кадастралната карта на с.Маноле, местност “КАСПАРА“, 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 621 - Жм (жилищна 
структурна единица/зона), включващо поземлени имоти с идентификатори 
47086.13.71, 47086.13.153 и 47086.13.154 – частни имоти  и част 
47086.13.76 – общински имот  по кадастралната карта на с.Маноле, 
местност “Каспара“, Община „Марица“, област Пловдив, съгласно 
приложеното предложение. 
Възлага на възложителя И. Н., 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. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 
/А. Иванова/ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 335 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от П. Г. А. и С. А. Ч. за изменение  на 
Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на 
структурна единица 514-Жм (жилищна структурна единица/зона), като 
собственик на поземлен имот с идентификатор 66915.23.44 по 
кадастралната карта на с.Скутаре, местност “ГОЛЯМ ГЬОЛ“, 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 514 - Жм (жилищна 
структурна единица/зона), включващо поземлен имот с идентификатор 
66915.23.44 – частен имоти  по кадастралната карта на с.Скутаре, местност 
“Голям гьол“, Община „Марица“, област Пловдив, съгласно приложеното 
предложение. 
Възлага на възложителите  П. Г. А. и С. А. Ч.  да извършат 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. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 336 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от И. Н. П.  за одобрение на проект за 
изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо 
разширение на структурна единица 214 - Смф ( смесена много-
функционална устройствена структурна единица/зона) по кадастралната 
карта на с.Труд , местност „Адата“, Община „Марица“.  

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация 
(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен 
план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с 
идентификатор 73242.21.3 по кадастралната карта на с.Труд, местност 
„Адата“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска 
земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията 
на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за 
„Складова и обществено обслужваща дейност – складова база  и 
обслужващи административни сгради“. 

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

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна 
част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 
214-Смф ( смесена много-функционална устройствена структурна 
единица/зона), включващо поземлен имот с идентификатор 73242.21.3 -
частен имот и част от ПИ 73242.21.41 – общински имот, по кадастралната 
карта на с.Труд, местност „Адата“, Община „Марица“, област Пловдив, 
съгласно приложения проект. 
Да се  извършат всички последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените 
към ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия, относно влизане в 
сила на изменението на ОУП на Община „Марица“.  
Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План 
за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение 
на ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване проект на 
ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и 



застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на 
техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор  
73242.21.3 по кадастралната карта на с.Труд, местност “Адата“, Община 
„Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура 
по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ 
и отреждане на урегулиран поземлен имот за  
 
„СКЛАДОВА И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ – 
СКЛАДОВА БАЗА  И ОБСЛУЖВАЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ 
СГРАДИ“  
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 
Поземлен имот с идентификатор 73242.21.3 по кадастралната карта на 
с.Труд, местност “Адата“, Община „Марица“, област Пловдив, попада по 
Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 214 - 
Смф ( смесена много-функционална устройствена структурна 
единица/зона) с нетни устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0,  
Поз>40% и височина  на застрояване до 12м 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 
С подробните устройствени планове и парцеларните планове на трасетата 
на техническата инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, 
да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и 
ПИ, ако има такива. 
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 



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

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

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 337 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от Я.  И. П. за разрешение изработване 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  
поземлeн имот с идентификатор № 11845.16.168 в м.”Када пара” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска 
област, за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ , за изграждането на обект  : 
„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ 

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

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на Проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлeн имот 
с идентификатор № 11845.16.168 в м.”Када пара” по кадастралната карта 
на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област, за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по 
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ , за изграждането на обекти :  
 
„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор 11845.16.168 в м.”Када пара” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска 
област, попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 427-смф с нетни устройствени показатели Пз < 50%, 
Кинт – 1.0,  Поз > 40%    и височина на застрояване до 10 м. – съгласно 
правила и нормативи  за прилагане на ОУП на Община „Марица“ 
  
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 
обект.  



Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП.  
Проектите да изследват да отразяват всички имоти със сменено 
предназначение, влезли в сила и в процедура на изработване и одобряване 
на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на 
проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху актуална цифрова извадка от кадастралната карта на 
населеното място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 
63 от ЗУТ при спазване на следните изисквания. 
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 
такива. 
Възложителите да изготвят проектите от името на общината, както и да 
представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 
институции.  
Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на 
предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, 
във връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 
– две години.  
 Възлага на собствениците  да проведат процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 
на проекти на техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План 
за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 



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

МОТИВИ: Във връзка с провеждане на процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за : „ЖИЛИЩНО 
СТРОИТЕЛСТВО“. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 338 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от Стоян Черкезов – Кмет на с.Войсил за 
разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване 
(ПРЗ) в обхвата на  поземлeн имот с идентификатор № 12019.14.304 в 
м.”Исака” по кадастралната карта на с.Войсил, Община „Марица”, 
Пловдивска област, за процедура по промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ , за 
изграждането на обекти  : „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ и включването 
им в ЗРП 

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 № 12019.14.304 в м.”Исака” по кадастралната карта на 
с.Войсил, Община „Марица”, Пловдивска област, за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ , за изграждането на обекти :  
 
„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО и включване в ЗРП“ 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор 12019.14.304 в м.”Исака” по 
кадастралната карта на с.Войсил, Община „Марица”, Пловдивска област е 
с НТП : Пасище – публична общинска собственот, попада по Общ 
устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 104-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. 
Община „Марица“ 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.  
 Община „Марица“ да проведа 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: Поради  желанието на жители на селото за закупуването 
на парцели  за изграждането на жилища, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 339 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

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

 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във вр. С чл. 
109, чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Одобрява представения ПУП- Парцеларен план за линеен обект на 
техническата инфраструктура извън границите на населените места и 
селищните образования „ В обхвата на ПИ с идентификатори № 
78080.85.296 и 78080.85.297, в землището на с. Царацово, местност „Две 
могили“, община „Марица“, за осигуряване на транспортен достъп до имот 
с идентификатор № 78080.84.14. 
 

МОТИВИ:  С цел осигуряване на транспортен достъп до имот с 
идентификатор № 78080.84.14. Ето защо Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 340 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от К. Г. К. за изменение на Общ 
устройствен план на община „Марица” касаещо разширение на структурна 
единица 403 с устройствена зона Сп /складово-производствена 
устройствена зона с ПИ№29235.4.56-нива и част от  ПИ№29235.4.45-
полски път ПИ№29235.4.42-полски път и ПИ№29235.10.22-полски път в 
местност „Мерата“ по кадастралната карта на с.Желязно, община 
„Марица“, област Пловдив. 

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

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1.Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на община 
„Марица”, касаещ разширение на структурна единица 403 с устройствена 
зона Сп /складово-производствена устройствена зона/ с поземлен имот 
ПИ№29235.4.56-нива и част от  ПИ№29235.4.45-полски път 
ПИ№29235.4.42-полски път и ПИ№29235.10.22-полски път в местност 
“Мерата“  по кадастралната карта на с.Желязно,община „Марица“ 
съгласно приложеното предложение. 
Възлага на възложителя да извърши последващи действия по изменение на 
ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП -Правила и нормативи за 
прилагане на същия. 
 Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и да отговарят на изискванията на Наредба №8/2001г. за обема 
и съдържанието на устройствените схеми и планове и се съгласуват по 
реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със заинтересованите централни и 
териториални администрации, а при необходимост и със специализираните 
контролни органи и експлоатационни дружества. 
             2.Одобрява приложеното техническо задание изготвено на 
основание чл. 125 от ЗУТ. 
      3.Дава предварително съгласие и възлага на собственика на имота да 
проведе процедура по промяна предназначението на имоти-общинска 



собственост във връзка с изготвянето на проекти за елементите на 
техническата структура. 
      Решението да се съобщи на заинтересуваните лица на основание чл. 
124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление поставено в сградата, интернет 
страницата на Общината и се публикува в един местен вестник.   
 

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

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 341 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от „КОДАГ“ ЕООД  за одобрение на проект 
за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”,  касаещо 
промяна на част от структурна единица 415-Псп като разширение на 
структурна единица 419-Жм, м. „Вельовица“ по кадастралната карта на 
с.Войводиново, във връзка с промяна на отреждането от „Производствена 
и складова дейност“ -Складове за съхранение на селскостопанска 
продукция“ в „за Жилищно строителство“ 

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация 
(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен 
план на елементите на техническата инфраструктура  в обхвата на 
поземлен имот с идентификатор 11845.26.116 и 11845.26.117  по 
кадастралната карта на с.Войводиново, местност „Вельовица“, Община 
„Марица“, област Пловдив, във връзка с промяна на отреждането от 
„Производствена и складова дейност“ -Складове за съхранение на 
селскостопанска продукция“ в „за Жилищно строителство“ 

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

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна 
част от настоящата докладна, касаещо промяна на част от структурна 
единица 415-Псп като разширение на структурна единица 419-Жм, в 
обхвата на поземлен имот с идентификатор 11845.26.116 и 11845.26.117-
частни имоти и част от поземлен имот с идентификатор 11845.27.50-
общински полски път, м. „Вельовица“ по кадастралната карта на 
с.Войводиново, съгласно приложения проект. 
Да се  извършат всички последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените 
към ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия, относно влизане в 
сила на изменението на ОУП на Община „Марица“.  
Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План 
за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение 
на ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване проект на 



ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на 
техническата инфраструктура в обхвата на поземлен имот с идентификатор 
11845.26.116 и 11845.26.117, м. „Вельовица“ по кадастралната карта на 
с.Войводиново  и отреждане на урегулиран поземлен имот за  
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО  
  
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 
Поземлен имот с идентификатор 11845.26.116 и 11845.26.117, м. 
„Вельовица“ по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица“, 
област Пловдив, попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 419-Жм ( жилищна устройствена структурна 
единица/зона). 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 
С подробните устройствени планове и парцеларните планове на трасетата 
на техническата инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, 
да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и 
ПИ, ако има такива. 
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
На възложителя  се дава предварително съгласие за провеждане на 
процедура по промяна на предназначението на имоти-общинска 
собственост, за които е необходимо, във връзка с изготвяне на проекти на 
техническата инфраструктура. 



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

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

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 342 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от С. С. Ц. и В. Р. Ц.  за одобрение на проект 
за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо 
разширение на структурна единица 518-Смф ( смесена много-
функционална устройствена структурна единица/зона) по кадастралната 
карта на с.Рогош , местност „Аврамица“, Община „Марица“.  

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация 
(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен 
план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с 
идентификатор 62858.18.82 по кадастралната карта на с.Рогош, местност 
„Аврамица“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ 
земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен 
имот за „Жилищно строителство, обществено и делово обслужване“. 

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

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна 
част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 
518-Смф ( смесена много-функционална устройствена структурна 
единица/зона), включващо поземлен имот с идентификатор 62858.18.82 -
частен имот, по кадастралната карта на с.Рогош, местност „Аврамица“, 
Община „Марица“, област Пловдив, съгласно приложения проект. 
Да се  извършат всички последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените 
към ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия, относно влизане в 
сила на изменението на ОУП на Община „Марица“.  
Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План 
за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение 
на ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване проект на 



ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на 
техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор  
62858.18.82 по кадастралната карта на с.Рогош, местност “Аврамица“, 
Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ 
и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за  
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ОБЩЕСТВЕНО И ДЕЛОВО 
ОБСЛУЖВАНЕ 
  
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 
Поземлен имот с идентификатор 62858.18.82 по кадастралната карта на 
с.Рогош, местност “Аврамица“, Община „Марица“, област Пловдив, 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 518-Смф ( смесена много-функционална устройствена структурна 
единица/зона). 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 
С подробните устройствени планове и парцеларните планове на трасетата 
на техническата инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, 
да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и 
ПИ, ако има такива. 
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
На възложителите С. С. Ц. и В. Р. Ц. се дава предварително съгласие за 



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

МОТИВИ: Във връзка с процедура по промяна предназначението на 
земеделската земя за неземеделски нужди по Закона за опазване на 
земеделските земи и Правилника за неговото приложение за отреждане на 
урегулиран поземлен имот за „Жилищно строителство и обществено и 
делово обслужване“.  Ето защо Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 343 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване проект на ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот №35300.14.138 в 
местността ”До Кедерица” по кадастралната карта на с.Калековец, община 
„Марица”, Пловдивска област попадащ в структурна единица 330-Смф 
/Смесена многофункционална устройствена зона/ по Общ устройствен 
план на Общината и представляващ земеделска земя за процедура по 
промяна предназначението съобразно изискванията на Закона за опазване 
на земеделските земи. 

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

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
         1.Дава разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 
и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот №35300.14.138 в масив 14,  
местност ”До Кедерица” по кадастралната карта на с.Калековец, община 
„Марица”, Пловдивска област за промяна предназначението на земеделска 
земя за неземеделски нужди с отреждане “Жилищно строителство“ 
2.Одобрява приложеното планово- техническо задание изготвено по чл.125 
от ЗУТ. 
3.Дава предварително съгласие и възлага на собствениците на имота да 
проведат процедура по промяна предназначението на имоти–общинска 
собственост, за които е необходимо, във връзка с изготвянето на проекти 
за елементите на техническата инфраструктура.  
Определя срок на валидност на предварителното съгласие - две години. 
          Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 
230, ал. 1 от ЗУТ и да отговарят на изискванията на Наредба №8/2001г. за 
обем и съдържание на устройствените схеми и планове при следните 
условия: 
          -Проектите да се представят в община „Марица” в цифров вид /на 
CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 или 1:2000 - оригинал на 
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху 
актуална цифрова извадка от кадастралната карта; 



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

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

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 344 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за изменение на Общ 
устройствен план на община „Марица“, касаещо разширение на 
структурна единица 419 с устройствена зона Жм /Жилищна устройствена 
зона/ за ПИ № 11845.24.40-нива, ПИ№11845.25.41-нива и части от 
ПИ№11845.24.154-полски път и ПИ№11845.25.30-полски път, разрешение 
за изработване на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – 
План за улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за 
елементите на техническата инфраструктура за ПИ№11845.24.40 и 
ПИ№11845.24.41 в масив 24, местност „Червенака“ по кадастрална карта 
на с.Войводиново, област Пловдив представляващ земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ 
и ППЗОЗЗ. 

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

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1.Одобрява проект за изменение на Общ устройствен план на община 
„Марица“ касаещо изменение на структурна единица 419 с устройствена 
зона Жм с ПИ№11845.24.40, ПИ№11845.24.41 и части от 
ПИ№11845.24.154-полски път и ПИ№11845.25.30-полски път в масив 24, 
местността „Червенака“ по кадастрална карта на с.Войводиново, 
обл.Пловдив. 
2.Одобрява планово-техническото задание и дава разрешение за 
изработване на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План 
за улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за елементите 
на техническата инфраструктура за ПИ№11845.24.40 и ПИ№11845.24.41 в 
масив 24, местност „Червенака“ по кадастрална карта на с.Войводиново, 
област Пловдив за изграждане на обект: „Жилищно застрояване” при 
следните изисквания: 
        -проектът да бъде изготвен от актуална извадка на кадастралната 
карта  за имота в с.Войводиново;  
        -проектът да бъде изготвен от правоспособни проектанти и да 



отговаря на показателите на Общия устройствен план за зона Жм: 
Пзаст.<45%, Кинт.<0,9, Поз. >45%, като се спазят изискванията на Наредба 
№ 8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове ; 
      - проектите да се съгласуват със съответните администрации, 
специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, 
съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ; 
        -с план-схемите за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят сервитутните им ивици и трасировъчни 
данни; 
        -новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м. а улици тупик 6м; 
       -проектът за ПУП-ПРЗ да бъде представен в цифров /на СD/ и 
графичен вид в три екземпляра: оригинал на недеформируема прозрачна 
основа и два броя цветни копия в  М=1:1000 или М=1:2000 с показани 
площи и координатен регистър на граничните точки на имотите съгласно 
чл.5 ал.4 от Наредба №8 на МРРБ; 
  3. Дава предварително съгласие и възлага на собственика на имота да 
проведе процедура по промяна предназначението на имоти–общинска 
собственост във връзка с изготвянето на проекти за елементите на 
техническата инфраструктура.  
             Определя срок на валидност на предварителното съгласие-две 
години 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на Общината и се 
публикуват на интернет страницата и,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. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 345 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за изменение на Общ 
устройствен план на община „Марица“, касаещо разширение на 
структурна единица 649 с устройствена зона Смф /Смесена 
многофункционална устройствена зона/ за ПИ № 35300.16.105 и част от 
ПИ№35300.16.64-полски път, разрешение за изработване на ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР) и 
ПУП – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата 
инфраструктура за ПИ№35300.16.105 в масив 16, местност „Св.Атанас“ по 
кадастрална карта на с.Калековец, област Пловдив представляващ 
земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

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

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 
1.Одобрява проект за изменение на Общ устройствен план на община 
„Марица“ касаещо изменение на структурна единица 649 с устройствена 
зона Смф с ПИ№35300.16.105 и част от ПИ№35300.16.64-полски път в 
масив 16, местността „Св.Атанас“ по кадастрална карта на с.Калековец, 
обл.Пловдив. 
2.Одобрява планово-техническото задание и дава разрешение за 
изработване на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План 
за улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за елементите 
на техническата инфраструктура за ПИ№35300.16.105 в масив 16, 
местност „Св.Атанас“ по кадастрална карта на с.Калековец, област 
Пловдив за изграждане на обект: „Производствена, складова и обществено 
обслужващи дейности” при следните изисквания: 
        -проектът да бъде изготвен от актуална извадка на кадастралната 
карта  за имота в с.Калековец;  
        -проектът да бъде изготвен от правоспособни проектанти и да 
отговаря на показателите на Общия устройствен план за зона Смф: 
Пзаст.<50%, Кинт.<1,0, Поз. >40%, като се спазят изискванията на Наредба 



№ 8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове ; 
      - проектите да се съгласуват със съответните администрации, 
специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, 
съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ; 
        -с план-схемите за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят сервитутните им ивици и трасировъчни 
данни; 
        -новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м. а улици тупик 6м; 
       -проектът за ПУП-ПРЗ да бъде представен в цифров /на СD/ и 
графичен вид в три екземпляра: оригинал на недеформируема прозрачна 
основа и два броя цветни копия в  М=1:1000 или М=1:2000 с показани 
площи и координатен регистър на граничните точки на имотите съгласно 
чл.5 ал.4 от Наредба №8 на МРРБ; 
  3. Дава предварително съгласие и възлага на собственика на имота да 
проведе процедура по промяна предназначението на имоти–общинска 
собственост във връзка с изготвянето на проекти за елементите на 
техническата инфраструктура.  
             Определя срок на валидност на предварителното съгласие-две 
години. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на Общината и се 
публикуват на интернет страницата и,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. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 346 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за изменение на Общ 
устройствен план на община „Марица“, касаещо разширение на 
структурна единица 190 с устройствена зона Псп/Складово-
производствена устройствена зона/ за ПИ№78080.64.8, ПИ№78080.66.5 и 
част от ПИ№78080.66.222-полски път, разрешение за изработване на ПУП 
- План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация 
(ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата 
инфраструктура за ПИ№78080.64.8 и ПИ№78080.66.5 в местност „Лисичи 
могили“ по кадастрална карта на с.Царацово, област Пловдив 
представляващ земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

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

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1.Одобрява проект за изменение на Общ устройствен план на община 
„Марица“ касаещо изменение на структурна единица 190 с устройствена 
зона Псп с ПИ№78080.64.8, ПИ№78080.66.5 и част от ПИ№78080.66.222-
полски път в местността „Лисичи могили“ по кадастрална карта на 
с.Царацово, обл.Пловдив. 
2.Одобрява планово-техническото задание и дава разрешение за 
изработване на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План 
за улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за елементите 
на техническата инфраструктура за ПИ№78080.64.8 и ПИ№78080.66.5 в 
местност „Лисичи могили“ по кадастрална карта на с.Царацово, област 
Пловдив за изграждане на обект: „Производствена, складова и обществено 
обслужващи дейности” при следните изисквания: 
        -проектът да бъде изготвен от актуална извадка на кадастралната 
карта  за имота в с.Царацово;  
        -проектът да бъде изготвен от правоспособни проектанти и да 
отговаря на показателите на Общия устройствен план за зона Псп: 
Пзаст.<60%, Кинт.<1,2, Поз. >30%, като се спазят изискванията на Наредба 
№ 8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове ; 



      - проектите да се съгласуват със съответните администрации, 
специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, 
съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ; 
        -с план-схемите за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят сервитутните им ивици и трасировъчни 
данни; 
        -новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м. а улици тупик 6м; 
 
       -проектът за ПУП-ПРЗ да бъде представен в цифров /на СD/ и 
графичен вид в три екземпляра: оригинал на недеформируема прозрачна 
основа и два броя цветни копия в  М=1:1000 или М=1:2000 с показани 
площи и координатен регистър на граничните точки на имотите съгласно 
чл.5 ал.4 от Наредба №8 на МРРБ; 
  3. Дава предварително съгласие и възлага на собственика на имота да 
проведе процедура по промяна предназначението на имоти–общинска 
собственост във връзка с изготвянето на проекти за елементите на 
техническата инфраструктура.  
             Определя срок на валидност на предварителното съгласие-две 
години. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на Общината и се 
публикуват на интернет страницата и,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. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 347 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за даване на съгласие и за 
разрешаване изработването на ПУП – ПРЗ за промяна предназначение на 
ПИ 61412.17.162 на Община „Марица“, в обхвата на структурни единици 
134 – Тп за „Пречиствателна станция за 4 000 е. ж. за отпадни води на с. 
Радиново и прилежащи терени и зелена екологична мрежа в масив 17 по 
кадастралната карта на с. Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област 
и вземане на решение за даване на съгласие. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 
124б, ал. 1, чл. 125, чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на 
територията, във връзка с чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на 
територията и на основание чл. 22, чл. 24, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за 
административно-териториалното устройство на Република България. 

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 
1. Дава съгласие и разрешава изготвяне на проект ПУП – ПРЗ за промяна 
предназначение на ПИ 61412.17.162 на Община „Марица“, в обхвата на 
структурни единици 134 – Тп за „Пречиствателна станция за 4 000 е. ж. за 
отпадни води на с. Радиново и прилежащи терени и зелена екологична 
мрежа в масив 17 по кадастралната карта на с. Радиново, Община 
„Марица”, Пловдивска област. 
2. На основание чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ одобрява приложеното 
планово-техническо задание. 
3. Дава съгласие и открива процедура за изработване на ПУП- ПРЗ и 
промяна предназначение на ПИ 61412.17.162. 
4. Общински съвет „Марица“ упълномощава кмета на общината да 
предприеме   необходимите действия по компетентност. 
 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. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 348 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна начина на трайно 
ползване на поземлен имот с идентификатор № 61412.18.198-публична 
общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
село Радиново, ЕКАТТЕ:61412, община Марица, обл.Пловдив и поземлен 
имот с идентификатор № 61412.18.199-публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на село Радиново , 
ЕКАТТЕ:61412, община Марица, обл.Пловдив, одобрени със Заповед 
№РД-18-77/30.11.2007 г.на Изпълнителния директор на АГКК, Заповед за 
изменение на ККР №КД-14-16-713/31.05.2011 година на Началника на 
СГКК-Пловдив 

 

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  

 

 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 на поземлен имот с идентификатор № 61412.18.198-публична 
общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на село Радиново , ЕКАТТЕ:61412, община Марица, обл.Пловдив,НТП-за 
друг вид водно течение,водна площ,съоръжение и поземлен имот с 
идентификатор № 61412.18.199-публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на село Радиново , 
ЕКАТТЕ:61412, община Марица, обл.Пловдив,НТП-напоителен канал, 
одобрени със Заповед №РД-18-77/30.11.2007 г.на Изпълнителния 
директор на АГКК, Заповед за изменение на ККР №КД-14-16-
713/31.05.2011 година на Началника на СГКК-Пловдив да се промени на 
„за селскостопански, горски, ведомствен път„  
     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 
имотите по т. І. 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: С оглед изменение на ОУП на основание чл.134,ал.1 ,т.1 
от Закона за устройство на територията, поради настъпили съществени 
промени в обществено-икономическите и устройствените условия, поради 
което Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.  

 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 349 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Утвърждаване на паралелки под норматив, слята 
паралелка и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на 
учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност в 
неспециализираните училища на територията на Община  „Марица“ за 
учебната 2021/2022 година. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 
с чл.68 и чл.69 от Наредбата за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование. 

 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 
1. Общински съвет „Марица” утвърждава списък на паралелките под 
норматив и слята паралелка в неспециализираните училища на 
територията на община „Марица” за учебната 2021/2022г., съгласно 
приложения списък в Приложение 1. 
2. Общински съвет „Марица” разрешава осигуряването на допълнителни 
средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по 
стандарти за съответната дейност за паралелките под норматив и слята 
паралелка в неспециализираните училища на територията на община 
„Марица” за учебната 2021/2022г., съгласно приложения списък в 
Приложение 2. 
3. Средствата извън определените по стандарти за съответната дейност  за 
паралелките под норматив и слята паралелка в неспециализираните 
училищата на територията на Община „Марица” за учебната 2021/2022г. за 
периода м. Януари-м. Август  2022 г. да бъдат планирани в бюджет 2022 
4. Актуализира бюджета на Община „Марица” за 2021 г., съгласно 
Приложение 3. 
 
 

МОТИВИ: Предложението е продиктувано от демографските 
особености на общината – паралелката за съответния клас е единствена в 
съответното населено място. Сливането на паралелки би довело до 



влошаване на качеството на учебния процес и до отлив на ученици. Ето 
защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 350 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 6  и ал. 2 от ЗМСМА  във връзка с чл. 
12, ал. 3 от Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна 
финансова помощ. 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на:   
 
 К. Б. Т. - с. Костиево, в размер на 5 000лв. 
 

МОТИВИ: Приложени са необходимите документи във връзка с 
Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 
помощ. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 351 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

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

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 6  и ал. 2 от ЗМСМА  във връзка с чл. 
12, ал. 3 от Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна 
финансова помощ. 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на:   
 
Р. Д. П. – с. Костиево, в размер на 1000лв. 
 

 
МОТИВИ: Приложени са необходимите документи във връзка с 

Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 
помощ. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 352 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

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

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА  във връзка с чл. 
12, ал. 3 от Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна 
финансова помощ. 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на:   
 
 П. Г. П. с. Маноле, в размер на 100лв. 
 

МОТИВИ: Приложени са необходимите документи във връзка с 
Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 
помощ. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 353 

Взето с протокол № 10от 23.08.2021 г. 
 

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

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА  във връзка с чл. 
12, ал. 3 от Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна 
финансова помощ. 

  След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на:   
 
 П. С. П., с. Бенковски, в размер на 700лв. 
 

МОТИВИ: Приложени са необходимите документи във връзка с 
Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 
помощ. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 354 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

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

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА  във връзка с чл. 
12, ал. 3 от Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна 
финансова помощ. 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на:   
 
Т. З. Т., с. Маноле, в размер на 200лв. 

 
 

МОТИВИ: Приложени са необходимите документи във връзка с 
Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 
помощ. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 355 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

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

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 6  и ал. 2 от ЗМСМА  във връзка с чл. 
12, ал. 3 от Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна 
финансова помощ. 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на:   
 
Г. И. Н. с ЕГН , с. Маноле, в размер на 300лв. 

 
МОТИВИ: Приложени са необходимите документи във връзка с 

Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 
помощ. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 
ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 356 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета, на 
сметките за средствата от Европейски съюз, сметки за чужди средства и 
отчет за състоянието на общински дълг на Община „Марица“ към 
30.06.2021 година. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 
9 от Закона за общинския дълг. 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

Приема Информация за касовото изпълнение на бюджета, на 
сметките за средствата от Европейски съюз, сметки за чужди средства и 
отчет за състоянието на общински дълг на Община „Марица“ към 
30.06.2021 година. 

 

МОТИВИ: Във връзка с чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните 
финанси и чл. 9 от Закона за общинския дълг, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 357 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем за 

допустими възстановими разходи по проект „Изграждане на три нови 
класни стаи в ОУ "Граф Н. Игнатиев" с. Граф Игнатиево, Община 
„Марица“ 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 10  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от 
Закона за публичните финанси и Писмо на Министъра на образованието и 
науката №1002-1644/19.11.2020 година. 

  След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” 
реши:  
1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета 
на Община „Марица“ в размер на 431 400 лева, за изпълнението на Проект 
„Изграждане на три нови класни стаи в ОУ "Граф Н. Игнатиев" с. Граф 
Игнатиево, Община „Марица““. одобрен за финансиране по Програма за 
изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, 
детски градини и училища 2020-2022 г. на МОН. 
2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след получаване средствата 
от Управляващия орган на Безвъзмездната финансова помощ – 
Министерство на образованието и науката. 
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. 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 358 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем за 
допустими възстановими разходи по проект „Рехабилитация и 
реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево“. 

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  
№16/07/2/0/00395 от 27.06.2018 г. с Държавен фонд „Земеделие“ за 
безвъзмездна финансова помощ по проект „Рехабилитация и 
реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево. 

  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 474 077.73 лева, за плащане на ДДС по фактури за окончателно 
изпълнение на проект „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна 
мрежа в     с. Граф Игнатиево“, одобрен за финансиране по Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г, с Административен 
договор № №16/07/2/0/00395 от 27.06.2018 г,  
2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след получаване средствата 
от Управляващия орган на Безвъзмездната финансова помощ - Държавен 
фонд „Земеделие“ и възстановяване на данъчен кредит от НАП. 
3. Възлага на Кмета на Община „Марица“  да извърши необходимите 
последващи действия по изпълнение на Решението. 
 
 

МОТИВИ: Община „Марица“ е заявила и получила от 
финансиращия орган ДФЗ необходимите средства за разплащане на 
авансите по договорите с изпълнителите и същите са разплатени в срок. 
Предстои окончателно разплащане с изпълнителите по дейности по 
проект „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф 
Игнатиево, Община Марица“.  За окончателно разплащане на дейностите 



по СМР, авторски надзор, строителен надзор и консултантски услуги . Ето 
защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 359 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

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

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

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

№ 
по 
ред 

§§ 
№ 
д-ст 

Източник на финансиране, 
обекти, наименование на разхода 

Всичк
о   
/лева/ 

В т. ч.  

с-но 
с-
но 

дър
ж. 

дофин
. местни  

ЕБК 
ЕБ
К 

д-
ти д-ти д-ти  

1 2 3 4  5 6 7 8  
   Р А З Х О Д И 0   0  

1 52-06 619 
Изграждане на детска площадка 
с.Бенковски – дарение 

-2 000   -2 000 
 

2 10-30 619 Текущ ремонт на детска 
площадка с.Бенковски 

3 500   3 500 
 

3 10-15 619 Съоръжение за детска площадка 
с.Бенковски 

1 000   1 000 
  

4 10-20 759 Външни услуги -2 500   -2 500  

5 51-00 322 
Осн.ремонт ограда НУ с.Войсил 
– инженеринг 

-
12 255 

 
-
12255 

 
 

6 52-19 322 
Ограда НУ с.Войсил - 
инженеринг 

12 255  12 255  
 

7 51-00 745 
Осн.ремонт ограда гробищен 
парк с.Радиново – инженеринг 

-
16 070 

  -16 070 
 

8 52-19 745 
Ограда гробищен парк 
с.Радиново – инженеринг 

16 070   16 070 
 

9 51-00 619 Инженеринг – проектиране и +27   +27  



основен ремонт на детска 
площадка в с. Граф Игнатиево 

600 600 

10 10-30 619 Текущ ремонт 
-31 
600   -31 600  

11 51-00 311 

Инженеринг – проектиране и 
основен ремонт на детска 
площадка в ДГ с. Крислово 

+4 
000   +4 000  

 
 

МОТИВИ: Промените са по разходната част на бюджета и са  
свързани с компенсирани промени между дейности и разходни параграфи 
без да се изменя рамката на бюджета. Ето защо Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 360 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Актуализиране на Списъка на средищните детски 
градини и училища на територията на община Марица за учебната 
2021/2022г. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.53, ал.5 
от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.3, ал.1 от 
Постановление № 128 от 29 юни 2017г /обн. в ДВ бр.53 от 04.07.2017г/ за 
определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски 
градини и училища. 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 

1. Да бъдат включени в Списъка на средищните детски градини и 
училища в Република България за учебната 2021/2022г училищата от 
община Марица, както следва: 

 
                 • ОУ „Георги Бенковски“, с. Бенковски 
                 • ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Войводиново 
                 • ОУ „Граф Н. Игнатиев“, с. Граф Игнатиево 
                 • ОУ „Христо Смирненски“, с. Строево 
                 • ОУ „Васил Левски“, с. Рогош 
                 • СУ „Васил Левски“, с. Маноле 
                 • СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Калековец 
 

2. Възлага на Кмета на община Марица да извърши последващите 
действия,   съгласно чл.53, ал.5 от Закона за предучилищното и 
училищното образование и чл.3 от Постановление № 128 от 29 юни 
2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на 
средищните детски градини и училища. 

 
 
 
 
 



МОТИВИ: На територията на община Марица функционират 13 
училища.  От тях 7 са средищни, в които се обучават ученици от населени 
места в които са закрити училищата или от съседна община. Списъкът на 
средищните детски градини и училища  се актуализира ежегодно по 
мотивирано предложение на кмета на общината след решение на 
общинския съвет. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението 
за целесъобразно. 

 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
 
Вярно: ……………… 
 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 361 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване на комплексен проект по 150 от ЗУТ, 
касаещо одобряване на  ПУП – Парцеларен план (ПП) за елементите на 
техническата инфраструктура и работен проект за обект: „Канализационен 
клон 1 за дъждовни води и пречистени промишлени и битово – фекални 
води с дължина L=385м в обхвата на общински ПИ с ИД 61412.21.18 и 
61412.21.165, и Канализационен клон 2 за дъждовни води и пречистени 
промишлени и битово – фекални води с дължина L=275м в обхвата на 
общински ПИ с ИД 61412.21.25-стар (61412.21.246-нов) и 61412.21.165 по 
КК на с. Радиново, местност „Кривата нива“, Община „Марица“, област 
Пловдив“. 

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

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 1.Одобрява проект ПУП – Парцеларен план (ПП) за елементите на 
техническата инфраструктура и работен проект за обект: „Канализационен 
клон 1 за дъждовни води и пречистени промишлени и битово – фекални 
води с дължина L=385м в обхвата на общински ПИ с ИД 61412.21.18 и 
61412.21.165, и Канализационен клон 2 за дъждовни води и пречистени 
промишлени и битово – фекални води с дължина L=275м в обхвата на 
общински ПИ с ИД 61412.21.25-стар (61412.21.246-нов) и 61412.21.165 по 
КК на с. Радиново, местност „Кривата нива“, Община „Марица“, област 
Пловдив“. 
 
 Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК пред 
административен съд – гр. Пловдив в 30 дневен срок от обнародването му 
в държавен вестник. 
 
 
 
 

 



 

МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционните 
намерения на собственика, Общински съвет „Марица“ намира решението 
за целесъобразно. 

 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 362 

Взето с протокол № 10 от 23.08.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Подпомагане на спортни клубове, чийто седалища и 
дейност са на територията на община „Марица“ 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.133 от ЗФВС 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 Общински Съвет „Марица” определя за 2021 г. средства по § 45-00 
„Субсидии за организации с нестопанска цел” в размер на 6 500 лв. за 
подпомагане на спортни клубове, чийто седалища и дейност са на 
територията на Община „Марица”, разпределени както следва: 
1. Клуб по плуване „Феникс“ с. Граф Игнатиево – 3 000 лв. 
2. ФК „Костиево“ – 3500 лв. 
 

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и Закона за 
физическото възпитание и спорта относно приемането на програми и 
дейности по физическото възпитание, спорта, създаването на условия за 
занимания с физически упражнения, спорт и и условия за развитието на 
спорта,както и с оглед предвидената от Закона възможност Общините да 
подпомагат спортни организации, спортни училища и туристически 
дружества, чиито седалища и дейност са на територията на общината.Ето 
защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 


