
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 № 363 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, включително 
разделно, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане 
на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни 
битови отпадъци и масово разпространени отпадъци на територията на 
Община „Марица“, както и заплащането за предоставяне на съответните 
услуги по реда на ЗМДТ. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.8, чл. 11, ал. 3  ЗНА и при спазване изискванията на чл. 19, 20, чл. 26 и 
чл. 28 от ЗНА и чл. 75, 76, 77 и 79 от АПК, чл. 22 и чл. 43 от Закон за 
управление на отпадъците и чл. 16 Наредба за излезлите от употреба 
моторни превозни средства, приета с ПМС № 11/15.01.2013 г. 

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица“ приема Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, 
включително разделно, транспортиране, претоварване, оползотворяване и 
обезвреждане на битови и строителни отпадъци, включително 
биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространени отпадъци 
на територията на Община „Марица“, както и заплащането за предоставяне 
на съответните услуги по реда на ЗМДТ, както следва: 
 
§ 1. Чл.56 придобива следната редакция: 
Чл.56. (1) Кметът на Общината: 
 1. Определя местата по чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО на територията на 
общината за предаване на ИУМПС; 
 2. Организира дейностите по събирането на ИУМПС по чл. 143, ал. 7 
и 8 ЗДП и предаването им в центрове за разкомплектоване, за което 
уведомява областната дирекция на Министерството на вътрешните работи 
по месторегистрация на МПС. 
  (2) Кметът на Общината извършва дейностите по ал. 1, като сключва 
договор с организации по оползотворяване на ИУМПС или лица, които 
изпълняват задълженията си индивидуално и притежават разрешително по 
реда на ЗУО. 
  (3) Кметът на общината назначава комисия с представители на 



общинската администрация, съответното кметство и РУ на МВР за 
установяване на ИУМПС, собствеността му и собствеността на терена. 
(4) Предписанието към собствениците за преместване на ИУМПС 
паркирани по тротоарите, улиците, откритите обществени паркинги, 
зелените площи или други терени държавна или общинска собственост, се 
поставя  на видно място на моторното превозно средство и представлява 
стикер по образец, съгласно образец - Приложение № 1 към Наредбата. 
(5) Комисията съставя констативен протокол за техническото състояние на 
превозното средство в 3 (три) екземпляра съгласно образец - Приложение 
№ 2, в който се отбелязва датата на поставяне на стикера-предписание по 
ал.4. При поискване екземпляр от протокола се предоставя на собственика 
на ИУМПС или на упълномощено от него лице. 
(6) С поставяне на стикер-предписание по ал. 4 за преместване на ИУМПС, 
започва да тече едномесечен срок за преместването му. 
(7) В случай, че в срока по ал.6 собственикът не е изпълнил 
предписанието, въз основа на констативен протокол за техническото 
състояние на МПС по ал.5, кметът на общината, упълномощено от него 
длъжностно лице или кметът на населеното място издава заповед за 
принудително преместване на превозното средство, на площадките за 
временно съхранение на ИУМПС и/или центровете за разкомплектоване на 
автомобили за сметка на собственика на ИУМПС.  
(8) Заповедта за преместване на автомобила се изпълнява от лицата, с 
които общината има сключен договор и притежаващи разрешително по 
чл.35 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности по 
временно съхранение и разкомплектоване на ИУМПС, за сметка на 
собственика. За принудителното преместване на ИУМПС се съставя 
констативен протокол по образец-Приложение № 3. 
(9) Когато собственикът не е известен или макар и известен не може да 
бъде уведомен, поради трайно отсъствие от страната или по друга 
обективна причина, към констативния протокол се добавя и служебна 
записка и/или други документи, удостоверяващи извършените действия и 
констатации по издирването му. В тези случай заповедта се поставя на 
мястото за обявление в съответното кметство за срок от 15 календарни 
дни, считано от датата на съставянето й.    
(10) На собствениците на ИУМПС, които не изпълняват предписанието за 
преместване, длъжностните лица по ал. 7 съставят акт за установяване на 
административно нарушение по нормативните актове, които са нарушени, 
като се спазват изискванията на ЗАНН. 
 
§ 2. Чл.57 придобива следната редакция: 
Чл. 57. (1) Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на 
площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване; 
 (2) Собственикът на ИУМПС не заплаща такси и разноски за 



приемането му на площадка за събиране и съхраняване или в център за 
разкомплектоване. 
 (3) Забранява се: 
 1. предаването или изхвърлянето на отпадъци от МПС по начини, 
различни от предвидените в наредбата за излезлите от употреба моторни 
превозни средства;  
 2. предаването на ИУМПС на лица, които не притежават 
необходимите разрешение  или комплексно разрешително. 
 (4) До предаване на ИУМПС на площадка за съхранение или в 
център за разкомплектоване, собственикът на излязлото от употреба 
моторно превозно средство е длъжен да го съхранява в имот частна 
собственост.  
 (5) Когато собственик на МПС не изпълни задълженията си по ал.1, 
както и в случаите, когато МПС не може да бъде идентифицирано поради 
липса на регистрационен или идентификационен номер и при 
невъзможност собственикът да бъде установен, се прилага процедурата по 
чл.56 
 
§ 3. Чл.58 придобива следната редакция: 
Чл. 58. (1) Дейностите по събиране, транспортиране и  третиране  на 
излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ се извършват от 
лица, притежаващи разрешение издадено по реда на Закона за управление 
на отпадъците (ЗУО);  
 (2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в 
съответствие с изискванията на ЗУО и  Наредбата за  излезлите от 
употреба моторни превозни средства. 
 (3) Приемат ИУМПС на денонощно охраняем паркинг или площадка 
за временно съхранение най-малко за 14 дни.  След изтичане на този срок, 
ИУМПС се предава за  разкомплектоване в център за разкомплектоване. 
Ликвидацията и разкомплектоването се извършват съобразно чл. 143 от 
Закона за движението по пътищата. 
 (4) В срока по предходната алинея, собственикът има право да 
поиска връщане на автомобила. Освобождаването на автомобила се 
извършва след като собственикът заплати разходите по принудителното 
преместване и временно съхранение както и глобата. 
 (5) В случаите, в които собственик не потърси автомобила си, то 
ИУМПС се предава за разкомплектоване. 
  
§ 4. Чл.59 придобива следната редакция: 
Чл. 59. Забранява се: 
 (1) предаването или изхвърлянето на отпадъци от МПС по начини, 
различни от предвидените в наредбата за излезлите от употреба моторни 
превозни средства 



 (2) предаването на ИУМПС на лица, които не притежават 
разрешение, издадено по реда на Закона за управление на отпадъците, или 
комплексно разрешително издадено по реда на глава седма, раздел II от 
Закона за опазване на околната среда; 
 (3) разполагането на ИУМПС в имоти общинска и държавна 
собственост. 
 
Заключителна разпоредба 
§ 5. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, 
включително разделно, транспортиране, претоварване, оползотворяване и 
обезвреждане на битови и строителни отпадъци, включително 
биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространени отпадъци 
на територията на Община „Марица“, както и заплащането за предоставяне 
на съответните услуги по реда на ЗМДТ влиза в сила от 13.10.2021 г.         
 
§ 6.  Наредбата се публикува на официалната интернет страница на община 
„Марица“ след влизане в сила на решението, с което е приета. 
 
§ 7.  Изпълнение на настоящото решение се възлага на Кмета на общината. 
 
 

МОТИВИ:  Целта на приемането на настоящите промени е 
уреждане на редът за принудително премахване на излезли от употреба 
МПС, които са разположени върху терени държавна или общинска 
собственост. Очаква се почистване на улици, тротоари и открити зелени 
площи , върху които са разположени излезлите от употреба МПС-та и 
които пречат на движението , видимостта и преминаването на гражданите. 
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  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 364 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда 
за управление на горските територии- общинска собственост на Община 
„Марица” 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 24 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 
и чл. 11, ал. 3 от ЗНА и при спазване на разпоредбите на чл. 19, чл. 20 и чл. 
26 от ЗНА и чл. 75, чл. 76, ал.3, чл. 76, чл. 77 и чл. 79 от АПК. 

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 
 Приема  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за 
управление на горските територии- общинска собственост на Община 
„Марица”, както следва: 
 
                                       Н А Р Е Д Б А  
 
за изменение и допълнение на Наредба за реда за управление на горските 
територии- общинска собственост на Община „Марица” 
 
§ 1. Чл. 160, ал. 5 се изменя, както следва: 
 (5)  В срок до 25 юли държавните предприятия по чл. 163 от Закона за 
горите предоставят на областните дирекции "Земеделие" и на общинските 
съвети списък по землища на поземлените имоти в горски територии, в 
които през следващата стопанска година ще се извършват дейности по 
Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. 
 
§ 2. В Чл. 160 се създават ал.6;7 и 8 , както следва: 
(6)  Въз основа на списъка по ал.5 комисия в състав по чл.37в, ал.1 от 
ЗСПЗЗ  определя имотите с НТП „ За селскостопански, горски, ведомствен 
път“, които да осигуряват достъп до съответните поземлени имоти в 
горски територии за извършване на дейностите по Закона за горите и 
Закона за лова и опазване на дивеча и писмено уведомява за това 
съответното държавно предприятие по чл. 163 от Закона за горите. 
Определените имоти с НТП „ За селскостопански, горски, ведомствен 
път“не се включват в искането до общинския съвет  по чл. 37в, ал.16 от 



ЗСПЗЗ ( за предоставяне на общински имоти с НТП „ За селскостопански, 
горски, ведомствен път“, попадащи в масиви за ползване) 
 
(7) Приемане и предаване на общински имотите с НТП „ За 
селскостопански, горски, ведомствен път“с цел осигуряване на достъп до 
съответните поземлени имоти в горски територии за извършване на 
дейностите по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча на 
съответното държавно предприятие по чл.163 от ЗГ се извършва с приемо-
предавателен протокол. 
 
(8) Лицата, които ползват общинските имоти с НТП „ За селскостопански, 
горски, ведомствен път“ по ал. 6, са длъжни за своя сметка да отстранят 
всички повреди на имотите, настъпили в резултат на дейността им.   
 
§ 3. Наредбата е приета с Решение № 364, взето с Протокол № 11 от 
28.09.2021 г. на Общински съвет „Марица”.  
 
 

МОТИВИ: Изменението на Наредбата е във връзка с изменение на 
разпоредбата на чл.37в от ЗСПЗЗ, където са определени нови срокове за 
предоставяне на информация на областните дирекции по земеделие и на 
общинските съвети за предоставяне на достъп  до горските територии-§ 
10. От Заключителните разпоредби на Закона за изменениe и допълнение 
на Закона за пчеларството. 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  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 365 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Отмяна на Решние № 318, взето с протокол № 10 от 
23.08.21 г. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 45, ал. 9 и чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2  от ЗМСМА 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
Общински съвет „Марица“ отменя свое Решение № 318, взето с протокол 
№ 10 от 23.08.2021 г. 
 
 

МОТИВИ:  С оглед на неспазените процесуални разпоредби, следва 
така взетото решение да бъде отменено. 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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 366 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Отмяна на решение № 231, взето с протокол № 10 от 
29.08.2017 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право 
на строеж на А. А. Ч. и Г. И. Ч., , върху общински урегулиран поземлен 
имот № 61412.501.730 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Радиново. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 89, ал. 3, т. 15 от Наредбата 
за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост 
на община „Марица“ 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1.Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № 231, взето с протокол 
№ 10 от 29.08.2017 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване 
право на строеж на А. А. Ч. и Г. И. Ч., върху общински урегулиран 
поземлен имот № 61412.501.730  с площ 644 кв.м., с трайно 
предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно 
ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Радиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-77/30.11.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София,  съответстващ на УПИ ІХ-501.730, кв.30 по ЗРП, съгласно Заповед 
№ РД-09-767/08.07.2016 година на кмета на Община „Марица“.  
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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 367 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 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.Войсил се добавя: 
ПИ 501.622      НТП Незастроен имот за жил.нужди       -     770 кв.м. 
 
За с.Костиево се добавя: 
ПИ 61.630   НТП Нива                                                        -  5635 кв.м. 
 
За с. Маноле се добавя: 
ПИ 501.1137 НТП Ниско застояване (до10м) – 112 кв.м., включен в УПИ 
ХХІІ-1137,1138, кв.35 
 
За с.Радиново 
ПИ 501.404 НТП Ниско застрояване (до 10м) – 615 кв.м. 
 
ІІ. От раздел „V. Прекратяване на съсобственост върху имоти между 
общината, държавата, физически и юридически лица по чл.36 от ЗОС“  
 
Отпада за с. Маноле 
ПИ 501.1137 НТП Ниско застояване (до10м) – 112 кв.м., включен в УПИ 
ХХІІ-1137,1138, кв.35 
 



 
ІІІ. От раздел „VІ. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а от 
ЗОС“ 
 
Отпада за с.Войсил: 
ПИ 501.622      НТП Незастроен имот за жил.нужди       -     770 кв.м. 
 
За с.Динк се добавя: 
ПИ 501.313     НТП Ниско застрояване (до 10м)       -     526 кв.м. 
ПИ 501.314     НТП Ниско застрояване (до 10м)       -     526 кв.м. 
ПИ      9.79      НТП Ниско застрояване (до 10м)       -     500 кв.м. 
ПИ 501.377     НТП Ниско застрояване (до 10м)       -     821 кв.м. 
 
 
ІV. В раздел VІІ. Свободни терени и помещения – общинска собственост за 
отдаване под наем 
 
За с. Труд се добавя: 
с. Труд 
Помещение в сграда с идентификатор № 73242.501.785.1 – 1 брой СО 
идент., както следва : № 73242.501.785.1.4 -  26.00 кв.м.  
 
За с.Маноле се добавя: 
Помещение в сграда с идентификатор № 47086.501.411.1 – 4 броя СО 
идент., както следва: № 47086.501.411.1.17 – 12,40 кв.м.; № 
47086.501.411.1.18 – 14 кв.м.; № 47086.501.411.1.19 – 14 кв.м.; № 
47086.501.411.1.20 – 14.40 кв.м. 
 
 
V. В раздел  „VІІІ. Свободни общински имоти  за отдаване под 
наем/аренда на имоти, общинска собственост - Частна общинска 
собственост: 
 
за с. Бенковски се добавя: 
 
НОВ НОМЕР 
ПО КАД. 
КАРТА 

СТАР 
НОМЕР 
ПО КВС 

ПЛОЩ В 
КВ.М 

НАЧИН НА 
ТРАЙНО 
ПОЛЗВАНЕ 

АДРЕС/МЕС
ТНОСТ 

КАТЕГОРИ
Я  ПРИ 
НЕПОЛИВН
И 
УСЛОВИЯ 

1 2 3 4 5 6 

03839.4.14 
 

9108 Нива 
"ГОЛЯМА 
МОГИЛА" 

V 

03839.4.20 
 

2000 Нива 
"ГОЛЯМА 
МОГИЛА" 

V 

03839.5.1 
 

4001 Нива 
"ДЕЛИН 
ДЪБ" 

V 



03839.5.12 
 

21650 Нива 
"ДЕЛИН 
ДЪБ" 

V 

03839.6.12 
 

9898 Нива 
"МАЛЪК 
БОЗАЛЪК" 

V 

03839.6.31 
 

65012 Нива 
"МАЛЪК 
БОЗАЛЪК" 

V 

03839.6.34 
 

6509 Нива 
"МАЛЪК 
БОЗАЛЪК" 

V 

03839.6.35 
 

7000 Нива 
"МАЛЪК 
БОЗАЛЪК" 

V 

03839.7.44 
 

14367 Нива 
"ЗМЕЙ 
МОГИЛИ" 

V 

03839.7.50 
 

30604 Нива 
"ЗМЕЙ 
МОГИЛИ" 

V 

03839.7.53 
 

3481 Нива 
"ЗМЕЙ 
МОГИЛИ" 

V 

03839.7.60 
 

9231 Нива 
"ЗМЕЙ 
МОГИЛИ" 

V 

03839.7.61 
 

16199 Нива 
"ЗМЕЙ 
МОГИЛИ" 

V 

03839.7.62 
 

11997 Нива 
"ЗМЕЙ 
МОГИЛИ" 

V 

03839.7.83 
 

2897 Нива 
"ЗМЕЙ 
МОГИЛИ" 

V 

03839.7.85 
 

1800 Нива 
"ЗМЕЙ 
МОГИЛИ" 

V 

03839.8.16 
 

5852 Нива 
"МАТАНСКА 
МОГИЛА" 

V 

03839.8.22 
 

7835 Нива 
"МАТАНСКА 
МОГИЛА" 

V 

03839.8.28 
 

5849 Нива 
"МАТАНСКА 
МОГИЛА" 

V 

03839.8.30 
 

5997 Нива 
"МАТАНСКА 
МОГИЛА" 

V 

03839.8.36 
 

8349 Нива 
"МАТАНСКА 
МОГИЛА" 

V 

03839.8.49 
 

7698 Нива 
"МАТАНСКА 
МОГИЛА" 

V 

03839.8.59 
 

11731 Нива 
"МАТАНСКА 
МОГИЛА" 

V 

03839.8.74 
 

10600 Нива 
"МАТАНСКА 
МОГИЛА" 

V 

03839.9.1 
 

7901 Нива 
"КОЛЧОВИ 
БРЕСТИ" 

V 

03839.11.74 

 

5500 Нива 

"БОСТАНДЖ
ИЙСКИ 
ГЬОЛ" 

V 

03839.12.1 
 

7133 Нива 
"ГЕРГИНИН
И БРЕСТИ" 

V 

03839.31.27 
 

35268 Нива 
"МАНАСТИР
СКИ ГЕРЕН" 

V 

 



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

СТАР 
НОМЕР 
ПО КВС 

ПЛОЩ В 
КВ.М 

НАЧИН НА 
ТРАЙНО 
ПОЛЗВАНЕ 

АДРЕС/МЕС
ТНОСТ 

КАТЕГОРИ
Я  ПРИ 
НЕПОЛИВН
И 
УСЛОВИЯ 

1 2 3 4 5 6 
73242.165.262   0.262 7242 Рибарник КРИВАТА 

ВАДА 
 

 
VI. В раздел „Х. Мери, пасища и ливади – общинска собственост“. 
1. В буква А) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, за общо 
ползване по землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи) 
За с. Костиево отпада: 
 
Населено 
място 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № 
на 
имо
т 
лив
ади  

кв.м. Стопан
исвано 
от 
община
та 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

Кметство 
село 

         

С. 
КОСТИЕ
ВО 

         

 38950.18.
475-Х 
категория 

25730
, 
изцял
о 
попад
а в 
СДП 

       

 
За с. Граф Игнатиево се добавя: 
 
Населено 
място 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № 
на 
имо
т 
лив
ади  

кв.м. Стопан
исвано 
от 
община
та 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

Кметство 
село 

         

С. ГРАФ 
ИГНАТИ
ЕВО 

         



 17806.61.
2 
VІ 
категореи
я 93 041 
м2,  част 
в 
северната 
част 
свободни 

93 04
1,  
 
изцял
о 
попад
а в 
СДП 

       

 17806.61.
1 
VІ 
категория
, 186592 
м2, част в 
западната 
част 
свободни 

18659
2, 
изцял
о 
попад
а в 
СДП 

       

 
За с. Костиево се добавя: 
 
Населено 
място 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № 
на 
имо
т 
лив
ади  

кв.м. Стопан
исвано 
от 
община
та 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

Кметство 
село 

         

С. 
КОСТИЕ
ВО 

         

 38950.18.
32, обр. 
от ПИ  
№ 
38950.18.
475  
Х 
категория 

14 
637, 
изцял
о 
попад
а в 
СДП 

       

 38950.18.
33 
Х 
категория 

9.386,  
изцял
о 
попад
а в 
СДП 

       

 
За с. Крислово се добавя: 
 



Населено 
място 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № 
на 
имо
т 
лив
ади  

кв.м. Стопан
исвано 
от 
община
та 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

Кметство 
село 

         

С. 
КРИСЛО
ВО 

         

 39918.7.1 
ІV 
категория 

50738 
изцял
о 
попад
а в 
СДП 

       

 39918.3.1
2 
ІV 
категория 

10840
4 
изцял
о 
попад
а в 
СДП 

       

 39918.5.1
5 
ІV 
категория 

21402
, 
от 
които   
12 
736 
м2 в 
южна
та 
част 
попад
ат в 
СДП 

       

 
За с. Строево се добавя: 
 
Населено 
място 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № 
на 
имо
т 
лив
ади  

кв.м. Стопан
исвано 
от 
община
та 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

Кметство 
село 

         

С. 
СТРОЕВ
О 

         



 

69874.107
.30 
ІV 
категория 

12579
5 
изцял
о 
попад
а в 
СДП 

       

 

69874.107
.32 ІV 
категория 

14951
4, 
изцял
о 
попад
а в 
СДП 

       

 69874.145
.28 V 
категория 
част от 
63352 м2 
в 
северната 
му част 
свободни 

63 
352, 
изцял
о 
попад
а в 
СДП 

       

 69874.145
.30 V 
категория 
част от 
23994 м2 
в 
северната 
му част 
свободни 

23 99
4 
изцял
о 
попад
а в 
СДП 

       

  
За с. Скутаре се добавя: 
 
Населено 
място 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № 
на 
имо
т 
лив
ади  

кв.м. Стопан
исвано 
от 
община
та 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

Кметство 
село 

         

С. 
СКУТАР
Е 

         

 66915.23.
80, обр. 
от ПИ 
№66915.2
3.35  

60939
, от 
които 
41214 
м2 в 
запад

       



ната 
част 
попад
ат в 
СДП 

 
за с. Радиново отпада: 
 

населен
о място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м
. 

Стопани
свано от 
общинат
а 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м
. 

с. 
Радинов
о 

    0 0 0 0 0 0 0 

  61412.17.1
62- Х 
категория  

9349               

 
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  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 368 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 
имот  № 38950.57.97 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 6350,00 (шест 
хиляди триста и петдесет) лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м, без ДДС), като 
цена за продажба на поземлен имот № 38950.57.97, 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 № 38950.57.97  в размер на 6350,00 (шест хиляди триста 
и петдесет) 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 № 38950.57.97, с площ от 635 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кад. карта и кад.регистри на с. Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК - София, ул. "29-та", местност 
"Манастира", при граници и съседи: ПИ № 38950.57.98; ПИ № 38950.57.85; 
ПИ № 38950.57.103; ПИ № 38950.57.9029, съответстващ на УПИ І-57.97 от 
кв.71 по регулационен план на с.Костиево, обл.Пловдив, одобрен със 
заповед № РД-09-413/13.04.2016 г. на кмета на Община "Марица" - 
Пловдив, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2859/23.06.2017 
г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив. 
  Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.97 е 2252,70 (две хиляди 
двеста петдесет и два лева и 70 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.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 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  27 
Гласували  27 

За  27 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 369 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 
№ 47086.22.342 – 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 6000,00 лева, без 
ДДС (шест хиляди лева, без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. без ДДС),  като цена за 
продажба на поземлен имот № 47086.22.342, 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 № 47086.22.342  в размер на 6000,00 лева, без ДДС (шест 
хиляди лева, без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. без ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 47086.22.342  с площ  600 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 VІІІ-22.342, жил.строит., 
кв.94 по ЗРП, при граници:  ПИ № 47086.22.321; ПИ № 47086.22.347;  ПИ 
№ 47086.22.342; ПИ № 47086.22.340, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 3426/21.05.2019 година, надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.22.342 е 2128,50 (две хиляди 
сто двадесет и осем лева и 50 ст.) лева. 
4. Продажбата на имота 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 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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 370 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 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” определя пазарна цена 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 поземлен имот № 47086.501.1137, 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 № 47086.501.1137  в размер на 1120,00 лева, без ДДС 
(хиляда сто и двадесет лева, без ДДС), по 10,00 лв/кв.м. без ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба 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, надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.501.1137 е 418,50 
(четиристотин и осемнадесет лева и  50 ст.) лева. 
4. Продажбата на имота 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 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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 371 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 
№ 17806.501.988 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Граф игнатиево, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 16125,00 лева, без 
ДДС (шестнадесет хиляди сто двадесет и пет лева, без ДДС), по 25,00 
лв/кв.м. без ДДС),  като цена за продажба на поземлен имот № 
17806.501.988, 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 № 17806.501.988  в размер на 16125,00 лева, без ДДС 
(шестнадесет хиляди сто двадесет и пет лева, без ДДС), по 25,00 лв/кв.м. 
без ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 17806.501.988  с площ  645 кв.м. с 
трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско 
застрояване (до 10 м)" по кадастрална карта на с.Граф Игнатиево, област 
Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София, номер по предходен план парцел ХІІ-779 от 
кв.68 по ЗРП, при граници:  ПИ № 17806.501.987; ПИ № 17806.501.992;  
ПИ № 17806.501.990; ПИ № 17806.501.989 и ПИ№ 17806.501.1253, адрес: 
с.Граф Игнатиево, ул. "Йордан Йовков" № 5, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 0698-04/29.09.2008 година, надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 17806.501.988 е 2654,20 (две 
хиляди шестстотин петдесет и четири лева и 20 ст.) лева. 
4. Продажбата на имота 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 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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 372 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 
имот  № 62858.501.4143  и сграда с идент. 62858.501.4143.1, построена в 
имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 3675,00 (три 
хиляди шестстотин седемдесет и пет) лева, без ДДС (по 7,00 лв/кв.м. без 
ДДС) като цена за продажба на поземлен имот № 62858.501.4143, 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 № 62858.501.4143 в размер на 3675,00 (три хиляди 
шестстотин седемдесет и пет) лева, без ДДС (по 7,00 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 1850,00 (хиляда 
осемстотин и петдесет) лева, като цена за продажба на сграда с 
идентификатор 62858.501.4143.1, застр. площ 71 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 62858.501.4143.1, застр. площ 71 кв.м., брой 
етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“ в размер на 
1850,00 (хиляда осемстотин и петдесет) 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 № 62858.501.4143 с площ 525 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кад. карта и кад.регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-
34/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК - София,  номер по предходен 
план: УПИ ІІІ -501.4143 - жил.строителство, кв. 79  при граници и съседи:  
ПИ № 62858.501.1212; ПИ № 62858.501.4144; ПИ № 62858.501.4169; ПИ 
№ 62858.501.4142; ПИ № 62858.501.4141, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 3287/20.11.2018 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. 62858.501.4143.1, застр. площ 71 
кв.м., брой етажи 1, с предназначение: „Жилищна сграда-еднофамилна“, 
построена в имота по кад. карта и кад.регистри на с.Рогош, одобрени със 
Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК - София, 
актувана с Акт за частна общинска собственост № 3287/20.11.2018 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив.   
Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.4143 е 1490,00 лева, а за 
сграда с идентификатор 62858.501.4143.1, застр. площ 71 кв.м., бр. етажи 
1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване – 1767,30 лева.  
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 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  25 
Гласували  25 

За  23 
Против  1 
Въздържали се 1 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 373 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 69874.501.631, частна общинска 
собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Строево, област Пловдив. 

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

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 19320,00 
(деветнадесет хиляди триста и двадесет) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м. 
без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 69874.501.631, 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 № 69874.501.631 с площ 966 кв. м., с трайно 
предназначение на територията „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „Ниско застрояване (до 10м)”, при граници:  ПИ № 
69874.501.1042; ПИ № 69874.501.722; ПИ № 69874.501.675; ПИ № 
69874.501.1055; ПИ № 69874.501.525 по кадастралната карта на с.Строево, 
област Пловдив одобрена със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, номер по предходен план: УПИ 
ІІ-853-общ., кв.6 по ЗРП, одобрен със Заповед № РД-09-54/1994 г. на 
собственика на едноетажната еднофамилна жилищна сграда с 
идентификатор 69874.501.631.1, с предназначение: Жилищна сграда - 
еднофамилна, със застроена площ по скица - 111 кв.м., брой етажи 1, С. Р. 
П. за сумата 19320,00 (деветнадесет хиляди триста и двадесет) лева, без 
ДДС, по 20,00 лв/кв.м. без ДДС). 
 Данъчната оценка на поземлен имот № 69874.501.631 е 4340,70 (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 купувача по т.2. 
4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на 
общината да извърши всички правни и фактически действия по 
процедурата за продажба и сключи договор за покупко-продажба 



съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 374 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 35300.502.67, частна общинска 
собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Калековец, 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 17850,00 
(седемнадесет хиляди осемстотин и петдесет) лева, без ДДС, по 15,00 
лв/кв.м. без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 35300.502.67 
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 № 35300.502.67 с площ 1190 кв. м., с трайно 
предназначение на територията „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „Ниско застрояване (до 10м)”, при граници: ПИ № 35300.502.68, 
ПИ № 35300.502.922, ПИ № 35300.502.921, ПИ № 35300.502.66 и ПИ № 
35300.502.69 по кадастралната карта на с.Калековец, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 год. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София, номер по предходен план: УПИ ІХ-67, кв.5 по 
ЗРП, одобрен със Заповед № РД-09-32/1997 г., с адм. адрес: с. Калековец, 
ул. „Сергей Румянцев“ № 9 на собствениците на едноетажната 
еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 35300.502.67.1, с 
предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, със застроена площ по 
скица - 109 кв.м., брой етажи 1, Т. Р. Ц. и Ц. А. Ц., за сумата 17850,00 
(седемнадесет хиляди осемстотин и петдесет) лева, без ДДС, по 15,00 
лв/кв.м. без ДДС).  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 35300.502.67 е 4897,00 (четири 
хиляди осемстотин деветдесет и седем) лева. 
 3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС 
върху разходите са за сметка на купувача по т.2. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на 



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

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

 

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  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 375 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем за срок 
от  10 /десет/ години на самостоятелни обекти - части от нежилищна сграда 
в с. Маноле, Община “Марица” – област Пловдив, с цел осъществяване на 
здравни услуги. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 6 и ал. 
7 от Закона за общинската собственост, чл. 50,  чл. 140 и  чл. 164, ал. 1 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 дава съгласие да се 
отдадат  под наем за срок от 10/десет/ години за извършване на здравни 
услуги - практика за първична помощ по медицина – следните 
самостоятелни обекти, ведно с правото на достъп до общите и 
обслужващите помещения, както следва: 
  -  Самостоятелен обект с идентификатор № 47086.501.411.1.18,  с 
площ от 14.00 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при 
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с 
идентификатори № 47086.501.411.1.14, № 47086.501.411.1.19 и № 
47086.501.411.1.17,  под обекта: № 47086.501.411.1.5, над обекта: няма.  
Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор  № 
47086.501.411.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 
47086.501.411 с административен адрес на имота: с. Маноле, п.к.4137, 56-
та, ет.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, 
Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-
37/08.05.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани 
като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 252/31.05.2005 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията. 
 
 - Самостоятелен обект с идентификатор № 47086.501.411.1.19, с 
площ от 14.00 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при 
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с 
идентификатори № 47086.501.411.1.14, № 47086.501.411.1.20, № 



47086.501.411.1.18 и № 47086.501.411.1.17, под обекта: № 
47086.501.411.1.5 и № 47086.501.411.1.4,  над обекта: няма.  
Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор  № 
47086.501.411.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 
47086.501.411, с административен адрес на имота: с. Маноле, п.к.4137, 56-
та, ет.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, 
Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-
37/08.05.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани 
като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 252/31.05.2005 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията. 
 
 - Самостоятелен обект с идентификатор № 47086.501.411.1.20, с 
площ от 14.40 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при 
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с 
идентификатори № 47086.501.411.1.11, № 47086.501.411.1.19 и № 
47086.501.411.1.14, под обекта: № 47086.501.411.1.3, № 47086.501.411.1.2 и 
№ 47086.501.411.1.4,  над обекта: няма.  
Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор  № 
47086.501.411.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 
47086.501.411, с административен адрес на имота: с. Маноле, п.к.4137, 56-
та, ет.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, 
Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-
37/08.05.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани 
като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 252/31.05.2005 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията. 
 
 - Самостоятелен обект с идентификатор № 47086.501.411.1.17, с 
площ от 12.40 кв.м., с предназначение „За склад”, при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори 
№47086.501.411.1.16, № 47086.501.411.1.14, № 47086.501.411.1.19 и № 
47086.501.411.1.18, под обекта: № 47086.501.411.1.7, № 47086.501.411.1.4, 
№47086.501.411.1.5 и № 47086.501.411.1.6, над обекта: няма. 
Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор  № 
47086.501.411.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 
47086.501.411, с административен адрес на имота: с. Маноле, п.к.4137, 56-
та, ет.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, 
Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-
37/08.05.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани 
като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 252/31.05.2005 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията. 
Самостоятелните обекти са с обща площ за 54.80 кв.м. и целта на 
отдаването им под наем е използването им за здравни услуги –  
индивидуална практика за първична помощ по медицина. 
 
ІІ. Отдаването под наем на описаните в т. І. самостоятелни обекти да се 
извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс. 



Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне 
на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска 
собственост на Община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна 
цена е 2.50 /два лева и петдесет стотинки/ лева на кв.м. без ДДС или 137 
лв. /сто тридесет и седем лева/ без ДДС за 54.80 кв.м.  
 
ІІІ.Специфични условия  на конкурса:  
– В конкурса за посочените обекти могат да участват кандидати, които са 
регистрирани като търговец съгласно Търговския закон и не са в 
процедура по ликвидация или по несъстоятелност. 
– Описаните в т. І самостоятелни обекти се отдават под наем, при условие, 
че се ползват единствено за целта, за която са предоставени, а именно за 
лекарски кабинет, като собствеността им не може да бъде придобивана по 
давност или по друг начин, не могат да се преотстъпват за ползване, да се 
ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да 
се пренаемат. Поддържането и текущите ремонти на отдадените под наем 
описани в т. І самостоятелни обекти се извършва от лицето, на което са 
предоставени, с грижата на добрия стопанин. Ако самостоятелните обекти 
по т. І не се използват за това, за което са отдадени под наем, наемното 
отношение да бъде прекратено; 
– Кандидатите за участие да притежават образователно-квалификационна 
степен ”Магистър по медицина“ и свидетелство за призната специалност. 
Да не са с отнети права, да упражняват медицинска професия в Република 
България  
– Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да сключат 
такъв в 30-дневен срок след подписване на договор за наем; 
– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на 
самостоятелните обекти; 
– Кабинетът да работи целогодишно; 
– Документи за допускане до участие в конкурса:  
1. Заявление за участие по образец. 
2. Заверено копие от документ за регистрация или единен 
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър 
(Набавя се по служебен път от администрацията на Община „Марица“ и не 
се входира от кандидата). 
3.Документ за самоличност на участниците за справка (представя се на 
комисията в деня на конкурса). 
4.Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса на вписани 
обстоятелства – несъстоятелност и ликвидация (Набавя се по служебен път 
от администрацията на Община „Марица“ и не се входира от кандидата). 
5. Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурс, ведно с 
упълномощаване за сключване на договор (ако е необходимо), когато 
участникът се представлява от лице, различно от лицата, имащи право на 
представителство, съгласно документите му за регистрация. 
6. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, съдържащо 
воля за наемане на имота, когато участникът е юридическо лице. 



7. Удостоверение от банка с посочена банкова сметка  за възстановяване на 
внесените депозити за участие на нерегистрираните в конкурса кандидати 
и на неспечелилите конкурса участници /оригинал/. 
8.  Удостоверение от Национална агенция по приходите за наличието или 
липсата на задължения към държавата (Набавя се по служебен път от 
администрацията на Община „Марица“ и не се входира от кандидата). 
9. Заверени копия на Удостоверения за наличието или липсата на 
задължения към: 
- общината по седалище и адрес на управление на юридическото 
лице/едноличния търговец; 
- и към Община „Марица” (Набавят се по служебен път от 
администрацията на Община „Марица“ и не се входират от кандидата). 
10. Документ в оригинал /квитанция/ за внесен депозит за участие. 
11. Заверено копие от документ за закупена конкурсна документация. 
12. Декларация по образец за запознат/а и съгласие: 
- с условията на конкурсната документация за провеждане и участие в 
конкурса; 
- с клаузите на приложения в конкурсната документация проект на договор 
за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост. 
13. Декларация по образец за извършен оглед на имота, заверена и 
подписана от кметството на населеното място. Липсата на заверка на 
декларацията е основание за недопускане на участника до конкурса. 
14. Заверено копие от диплома за завършено висше медицинско 
образование със степен “Магистър по медицина“ и свидетелство за 
призната специалност на управителя/участника. 
15. Заверено копие от Удостоверение от Български лекарски съюз, че 
управителя/участника не е с отнети права да упражнява медицинска 
професия в Република България. 
16. Заверено копие от трудова книжка и/или заверено копие от 
осигурителна книжка и/или удостоверение образец УП-3, удостоверяващи 
трудов стаж на управителя/ участника, съгласно критерий /К1/ посочен в 
правилата за провеждане на  публичен конкурс. 
17. Ценово предложение за месечна наемна цена, съгласно критерий /К2/, 
посочен в т. ІV от настоящето решение. Поставя се в отделен малък 
непрозрачен плик. 
 
ІV. Критерии  за оценяване на кандидатите: 
К1 – Професионален опит на участника:  
-   До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки; 
-   От 5 до 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 
точки; 
-   От 10 до 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 
точки; 
-   Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;. 
К2 – Предложена месечна наемна цена: 
-   Най-висока предложена месечна наемна цена – 20 точки; 



-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена до 10%  – 15 
точки; 
-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 10% и 
до 20% вкл. – 10 точки; 
-  По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 20%  - 5 
точки; 
К3 – Договор с НЗОК:  
-   Със сключен договор с НЗОК – 10 точки; 
-   Без сключен договор с НЗОК – 0 точки; 
Комплексна оценка: 
К = К1+ К2 +К3  
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите които най 
задоволяват нуждите на населението, а именно К1, като кандидатите се 
класират съобразно чл. 177 от НПУРОИ. 
 
V. Гаранция за участие - 30% от  началната конкурсна месечна  наемна 
цена.     
VI. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 
предприеме необходимите действия за откриване и провеждане на 
процедура за отдаване под наем на описаните в т. І  самостоятелни обекти, 
чрез публично оповестен конкурс при условията на т. І, ІІ, ІІІ, ІV и V от 
настоящото решение, при стриктно спазване правилата на Глава Шеста от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица”, да организира и проведе конкурса за 
отдаване под наем и сключи наемния договор, съобразно действащото 
законодателство. 
 

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

 

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  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 376 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 
урегулиран поземлен имот № 12019.501.682 в полза на лица с установени 
жилищни нужди. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена в 
размер на 21,00 /двадесет и един/ лева без ДДС за 1 кв.м. /един квадратен 
метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за 
построяване на жилищна сграда в ПИ № 12019.501.682 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Войсил, Община “Марица”- област 
Пловдив, въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от 
ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на Г. 
К. К. да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на 
строеж върху поземлен имот с идентификатор № 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,  номер по предходен план: УПИ ХХХІV-общ., кв.42 по ЗРП, 
одобрен със Заповед № РД-09-198/06.2000 година на кмета на Община 
„Марица“ – област Пловдив,  с отреждане за нискоетажно жилищно 
застрояване, с административен адрес с. Войсил, ул. „36-та” № 14, при 
граници на имота: ПИ № 12019.501.510; ПИ № 12019.501.685; ПИ № 
12019.501.844; ПИ № 12019.501.681 и ПИ № 12019.501.509 за построяване 
на жилищна сграда, съгласно предвижданията на застроителния план на с. 
Войсил, Община „Марица”, област Пловдив. 
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 
вече определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно 
одобрените архитектурни проекти с установена площ за застрояване от 
лицензиран оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и 



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

МОТИВИ: Във връзка с чл. 89, ал. 1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица”- област Пловдив са спазени и кандидатът отговаря на 
нормативно определените условия, включително има установени 
жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от обсъждане и вземане 
на решение относно учредяване на ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо 
право на строеж на жилищна сграда. 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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 377 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
ОТНОСНО: Вземане на решение за придобиване чрез покупко-

продажба на сграда с предназначение жилищна сграда с идентификатор № 
73242.501.234.1, № 73242.501.234.2 и № 73242.501.234.3, построени върху 
общински поземлен имот № 73242.501.234 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени на с.Труд, одобрени със Заповед № РД-
18-76/20.11.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София 

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
Община „Марица”- област Пловдив отказва да закупи жилищни сгради с 
идентификатор № 73242.501.234.1, със ЗП 44 кв.м., жилищна сграда с 
идент.№ 73242.501.234.2, със ЗП 61 кв.м. и селскостопанка сграда с 
идент.№ 73242.501.234.3 със ЗП 24 кв.м., собственост на  Дора Николова 
Станчева, построени  в общински поземлен имот № 73242.501.234 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Труд, одобрени със 
Заповед № РД-18-76/20.11.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, номер 
по предходен план УПИ ХV-234 от кв.85 по ЗРП, предложени за сумата от 
94 000 лева. 

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

 
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  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 378 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
ОТНОСНО: Вземане на решение за закупуване на сграда с 

идентификатор № 47086.501.783.2, представляваща Сграда за търговия, с 
площ по кадастрална скица 159 кв.м., бр. етажи 1 и сграда с идентификатор 
№ 47086.501.783.3, представляваща Сграда за търговия, с площ по 
кадастрална скица 60 кв.м., бр. етажи 1 собственост на РВК „Тракия” –
Пловдив, построена върху общински поземлен имот № 47086.501.783 по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маноле. 

ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 34 от ЗОС и 
чл.4 от НПУРОИ. 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 Община „Марица” – област Пловдив НЕ ЖЕЛАЕ да закупи 
предложените от РВК „Тракия” – Пловдив  сграда с идентификатор № 
47086.501.783.2, представляваща Сграда за търговия, с площ по кадастрална 
скица 159 кв.м., бр. етажи 1 и сграда с идентификатор № 47086.501.783.3, 
представляваща Сграда за търговия, с площ по кадастрална скица 60 кв.м., 
бр. етажи 1, (по нот. акт – пивница и магазин за месо), построени върху 
общински поземлен имот с идентификатор № 47086.501.783 по кадастрална 
карта и кадастрални регистри на с. Маноле, област Пловдив, одобрени със 
Заповед РД-18-37 от 08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, включен в УПИ XV-СОНС и магазин, кв.27 по ЗРП на с.Маноле, 
одобрен със Заповед № ИК-289/1978 година, на предложената продажна цена 
в размер общо на 35500,00 лева (тридесет и пет хиляди и петстотин) лева. 

МОТИВИ: РВК „Тракия” – Пловдив  е собственик на сгради за 
търговия, построени върху общински поземлен имот. Към настоящия 
момент общината и населеното място нямат интерес от закупуване на 
описаните сгради. 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  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 379 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на строеж на 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ЮГ” ЕАД, КЕЦ Раковски върху общински 
ПИ № 11845.502.856 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Войводиново, област Пловдив, за изграждане на нов БКТП  с прилежаща 
сервитутна зона. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с  чл.34, 
ал.4, т. 4 и ал. 5 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ и  чл.91, ал.1 от ЗУТ.   

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив приема пазарната оценка 
за учредяване право на  строеж на заместващ трафопост в размер на 
3780,00 (три хиляди седемстотин и осемдесет) лева (по 600 лв/кв.м. РЗП) 
лв. и  300,00 (триста) лева сервитутно право за обслужване с обща площ 25 
кв.м., изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД - гр. 
Пловдив, и определя пазарна цена  за право на  строеж за заместващ 
трафопост в размер на 3780,00 (три хиляди седемстотин и осемдесет) лева 
(по 600 лв/кв.м. РЗП) лв.,  300,00 (триста) лева сервитутно право за 
обслужване с обща площ 25 кв.м..  
2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие на 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ЮГ” ЕАД, КЕЦ Раковски да бъде 
учредено възмездно право на строеж за изграждане на нов заместващ 
БКТП със ЗП 6,3 кв.м., със сервитутно право за обслужване с обща площ 
25 кв.м. в общински ПИ № 11845.502.856 с площ 280 кв.м., с трайно 
предназначение "Урбанизирана територия", НТП "За друг вид 
застрояване"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, номер по предходен 
план: УПИ VІІІ-728, кв.5 по ЗРП, одобрен със Заповед № РД-09-
409/09.1995 г., ул. "Страхил войвода", актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 3994/06.08.2021 година.  
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 
по учредяване на гореописаното право на строеж, съобразно действащото 



законодателство. 
 

МОТИВИ:  Във връзка с изграждане на нов заместващ БКТП  и 
прилежаща сервитутна зона за обслужването му. 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 № 380 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване проект за изменение на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ 223.256-Складова 
дейност и ООД, разширение с ПИ№73242.223.210-нива за процедура по 
промяна предназначението съобразно изискванията на Закона за опазване 
на земеделските земи в масив 223, местност ”Кошовете“ по кадастралната 
карта на с.Труд, община „Марица”, Пловдивска област. 

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 за изменние на ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) и Парцеларен план за елементите на 
техническата инфраструктура на УПИ 223.256- Складова дейност и ООД 
за разширение с поземлен имот №73242.223.210-нива и промяна 
предназначението на земеделската земя за неземеделски цели в масив 223, 
местност ”Кошовете“ по кадастралната карта на с.Труд, община „Марица”, 
Пловдивска област. 
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 1:1000/2000/ - оригинал на 
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху 
цифрова извадка от кадастралната карта на с.Труд; 
         -Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното 



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

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

 

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 № 381 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от Д. Х. К.  за одобрение на проект за 
изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо 
разширение на структурна единица 224 - Соп ( смесена обслужващо 
производствена устройствена структурна единица/зона) по кадастралната 
карта на с.Труд , местност „Ганчовица“, 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 73242.151.75 по кадастралната карта на с.Труд, местност 
„Ганчовица“, 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 „Складово-производствена, търговска и обществено обслужваща 
дейност“. 

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 
224 - Соп ( смесена обслужващо производствена устройствена структурна 
единица/зона), включващо поземлен имот с идентификатор 73242.151.75  - 
частен имот и част от ПИ 73242.150.69 – общински имот, по кадастралната 
карта на с.Труд, местност „Ганчовица“, 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  
73242.151.75 по кадастралната карта на с.Труд, местност “Ганчовица“, 
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  
„Складово-производствена, търговска и обществено обслужваща дейност“. 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 
Поземлен имот с идентификатор 73242.151.75 по кадастралната карта на 
с.Труд, местност “Ганчовица“, Община „Марица“, област Пловдив, попада 
по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 224 
- Соп ( смесена обслужващо производствена устройствена структурна 
единица/зона) с нетни устройствени показатели Пз<60%, Кинт – 1,2,  
Поз>30% 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 Димитър Копринков 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  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 № 382 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от Д. М. Д. за одобрение на проект за 
изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо 
разширение на структурна единица 236 - Смф ( смесена 
многофункционална устройствена структурна единица/зона) по 
кадастралната карта на с.Труд , местност „Герена“, 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 73242.67.10 по кадастралната карта на с.Труд, местност 
„Герена“, 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 
„Складово-производствена, търговска и обществено обслужваща дейност“. 

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 
236 - Смф ( смесена многофункционална устройствена структурна 
единица/зона), включващо поземлен имот с идентификатор 73242.67.10 -
частен имот и част от ПИ 73242.67.13 – общински имот, по кадастралната 
карта на с.Труд, местност „Герена“, Община „Марица“, област Пловдив  
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  
73242.67.10 по кадастралната карта на с.Труд, местност “Герена“, 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  
„Производствена, складова и обществено обслужваща дейност – склад за 
промишлени стоки“. 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 
Поземлен имот с идентификатор 73242.67.10 по кадастралната карта на 
с.Труд, местност “Герена“, Община „Марица“, област Пловдив, попада по 
Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 236 - 
Смф ( смесена многофункционална устройствена структурна 
единица/зона) с нетни устройствени показатели Пз<60%, Кинт – 1,2,  
Поз>30% 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 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  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 № 383 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от А.Б. М. за одобрение на проект за 
изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо 
разширение на структурна единица 228-Жм (жилищна устройствена 
структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Труд, местност 
„Герена“, 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 73242.613.13 по кадастралната карта на с.Труд, местност 
„Герена“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска 
земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията 
на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за 
„Жилищно строителство“. 

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

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1.Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, 
неразделна част от настоящата докладна, касаещо разширение на 
структурна единица 228-Жм (жилищна структурна единица/зона), 
включващо поземлени имоти с идентификатори  73242.613.13-частен имот 
и части от поземлени имоти с идентификатори 73242.613.31 и 73242.613.32 
по кадастралната карта на с.Труд, местност “Герена“, 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. 
2.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  



73242.613.13 по кадастралната карта на с.Труд, местност “Герена“  
Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ 
и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за  
„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“. 
  
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 
Поземлен имот с идентификатор 73242.613.13 по кадастралната карта на 
с.Труд, местност “Герена“, Община „Марица“, област Пловдив, попада по 
Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 228-Жм 
(жилищна структурна единица/зона) с нетни устройствени показатели Пз <  
45%, Кинт – 0.9,  Поз > 45%  и височина  на застрояване до 10 м. 
 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 
С подробните устройствени планове и парцеларните планове на трасетата 
на техническата инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, 
да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и 
ПИ, ако има такива. 
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м. 
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.  
Възложителя да проведе процедурата по промяна на предназначението на 
имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на проекти на 
техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
Решението се обнародва в Държавен вестник.  
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 

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

 

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 № 384 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление № 53-01-348/18.08.2021г. от „Престиж 2007“ 
ЕООД  за разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлeни  имоти с идентификатор № 
47086.18.2 и 47086.18.4  в м.”Юртища” по кадастралната карта на 
с.Маноле, Община „Марица”, Пловдивска област, за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ , за изграждането на обект : „Производствени и складови 
дейности, ООД“. 

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 обхвата на  
поземлeни  имоти с идентификатор № 47086.18.2 и 47086.18.4  в 
м.”Юртища” по кадастралната карта на с.Маноле, Община „Марица”, 
Пловдивска област, за процедура по промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ , за 
изграждането на обект :  
 
„Производствени и складови дейности, ООД“. 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeни имот с идентификатор № 47086.18.2 и 47086.18.4  в 
м.”Юртища” по кадастралната карта на с.Маноле, Община „Марица ”, 
Пловдивска област попада по Общ устройствен план на Община „Марица” 
в структурна единица 618-Смф с нетни устройствени показатели Пз < 50%, 
Кинт – 1.0,  Поз > 40%    и височина на застрояване до 12 м. – съгласно 
правила и нормативи  за прилагане на ОУП на Община „Марица“ 
  
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 



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



Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План 
за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 

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

 

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 № 385 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
ОТНОСНО: Заявление от В. Г. Б. за издаване на разрешение за 

изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в 
обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 03839.38.486 в м. 
”Крушките” по кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица”, 
Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на 
урегулиран поземлен имот за „Жилищно строителство“. 

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

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор  № 03839.38.486 в м. ”Крушките” по кадастралната карта 
на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по 
ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за  
„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост)                                                           
Поземлeн имот с идентификатор № 03839.38.486 в м. ”Крушките” по 
кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска 
област попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 125 - Жм с нетни устройствени показатели Пз <  45%, 
Кинт – 0.9,  Поз > 45%  и височина  на застрояване до 10 м. 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 
обект.  
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 



сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ 
и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 
при спазване на следните изисквания. 
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 
такива. 
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 
План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 

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

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 № 386 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот №35300.6.1, масив 6 в 
местността ”Джевиската“ по кадастралната карта на с.Калековец, община 
„Марица”, Пловдивска област попадащ в структурна единица 651-Пп 
/Предимно производствена устройствена зона/ по Общ устройствен план 
на Общината и представляващ земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението съобразно изискванията на Закона за опазване на 
земеделските земи. 

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

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 1.Дава разрешение за изработване проект за ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) и Парцеларен план за елементите на техническата 
инфраструктура за поземлен имот №35300.6.1 в масив 6, местност 
”Джевиската“ по кадастралната карта на с.Калековец, община „Марица”, 
Пловдивска област за промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски цели за обект:Складови и обществено обслужващи 
дейности“. 
2.Одобрява приложеното планово- техническо задание изготвено по чл.125 
от ЗУТ. 
3.Дава предварително съгласие и възлага на собствениците на имота да 
проведат процедура по промяна предназначението на имоти–общинска 
собственост, за които е необходимо, във връзка с изготвянето на проекти 
за елементите на техническата инфраструктура.  
Определя срок на валидност на предварителното съгласие - две години. 
          Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 
230, ал. 1 от ЗУТ и да отговарят на изискванията на Наредба №8/2001г. за 
обем и съдържание на устройствените схеми и планове при следните 
условия: 
          -Проектите да се представят в община „Марица” в цифров вид /на 
CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000/2000/ - оригинал на 
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху 
цифрова извадка от кадастралната карта на с.Калековец; 



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

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

 

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 № 387 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от „ИВАН МАДЖАРОВ АУТО“ ЕООД 
за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо 
разширение на структурна единица 219-Смф (смесена многофункционална 
структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот 73242.101.39 
по кадастралната карта на с.Труд, местност “ГАРВАНИЦА“, 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 219-Смф (смесена 
многофункционална структурна единица/зона), включващо поземлен имот 
с идентификатор 73242.101.39 -  частен имот, по кадастралната карта на 
с.Труд, местност “Гарваница“, Община „Марица“, област Пловдив, 
съгласно приложеното предложение. 
Възлага на „ИВАН МАДЖАРОВ АУТО“ ЕООД, да извърши последващи 
действия по изменение на ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП 
Правила и нормативи за прилагане на същия. 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП.  
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 



изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 
Одобрява приложеното техническо задание изготвено на основание чл. 125 
от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 

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

 

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 № 388 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за временно 
разполагане на: „Кафе машина и маса за обслужване“ в ПИ 73242.501.4, по 
КК на с. Труд, пред УПИ XV-501.2729 – KOO, кв.38, по плана с. Труд 
/пред магазин за хранителни стоки с навес/. 

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

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема за временно 
разполагане на: „Кафе машина и маса за обслужване“ в ПИ 73242.501.4, по 
КК на с. Труд, пред УПИ XV-501.2729 – KOO, кв.38, по плана с. Труд 
/пред магазин за хранителни стоки с навес/. 
 
Общата площ за разполагане на обектите е 1,50 кв.м. 
 

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  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 № 389 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) 
част от комплексен проект  КАБЕЛНА ЛИНИЯ Н.Н. ОТ КРШ „1“ 
МОНТИРАН ПРЕД УПИ II – 12.70 -обществено-обслужващи дейности ДО 
НОВO ЕЛЕКТРОМЕРНO ТАБЛO ТЕПО , МОНТИРАНO ПРЕД ПИ № 
66915.12.400 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА с.СКУТАРЕ, по следата 
на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129(1) от ЗУТ, 
във връзка с Правилника за прилагане на Закона за опазване на 
земеделските земи  

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Одобрява проект за Подробен устройствен план ПУП – Парцеларен план 
(ПП) КАБЕЛНА ЛИНИЯ Н.Н. ОТ КРШ „1“  ПРЕД УПИ II – 12.70 -
обществено-обслужващи дейности ДО НОВO ЕЛЕКТРОМЕРНO ТАБЛO 
ТЕПО , МОНТИРАНO ПРЕД ПИ № 66915.12.400 ПО КАДАСТРАЛНАТА 
КАРТА НА с.СКУТАРЕ по следата на вариант единствен, нанесен върху 
приложения проект на ПУП-ПП и регистър на засегнатите от трасето 
имоти. 
 

МОТИВИ:  Във връзка с електрозахранване на „Сграда за 
селскостопански машини и инвентар“, 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 № 390 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
ОТНОСНО: Формиране на паралелка във втори клас с по-малко от 

10 ученици и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на 
учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност 
за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Костиево. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 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” разрешава формирането на паралелка във 
втори клас с 9 ученици и осигуряването на допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за ОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“, с. Костиево за учебната 2021/2022г., съгласно 
Приложение 1. 
2. Средствата извън определените по стандарти за съответната дейност за 
учебната 2021/2022г. за периода м. Януари-м. Август  2022 г. да бъдат 
планирани в бюджет 2022г. 
 3. Актуализира бюджета на Община „Марица” за 2021 г., съгласно 
Приложение 2. 

МОТИВИ: Съгласно изискванията на чл. 68 и чл. 69 от Наредбата 
за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование, паралелка с по-малко от 10 ученици може да 
бъде формирана, след разрешение на началника на Регионалното 
управление на образованието, ако са осигурени допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за 
съответната дейност. 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 № 391 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане на Програма за намаляване на риска от 

бедствия за периода 2021-2025 г. на Община  «Марица» 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.12 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с 
чл.6а, ал. 2, т. 5 и чл.6д от ЗЗБ. 

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 
Приема Програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2021-
2025 г. на Община „Марица“. 
 

МОТИВИ:  Във връзка с чл.6а, ал. 2, т. 5 и чл.6д от ЗЗБ, 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  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 392 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане Общинска програма по енергийна 
ефективност за 2021-2027 година 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 2 от Закона за 
енергийна ефективност 

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Приема Общинска програма по енергийна ефективност за 2021-2027 
година 
 

МОТИВИ: Във връзка с Държавната политика в областта на 
енергийната ефективност и Закона за енергийната ефективност, който  се 
изпълнява от всички държавни и местни органи, и  съгласно този закон е 
разработена Общинската Програма за енергийна ефективност на Община 
Марица за периода 2021 г. – 2027 година.  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  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 393 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Определяне цена на произведения компост от 
изградената компостираща инсталация на Община „Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 
147, ал. 2 от ТЗ и чл. 1, ал. 2 от ЗПП 

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Произведените количества компост, надвишаващи нуждите на 
Община „Марица“ се предлагат за продажба на минимална цена 
от 60 лв. с ДДС за тон.  
 

МОТИВИ:  Община „Марица“ ще използва част от компоста за 
облагородяване на обществените зелени площи на населените места на 
общината, но и ще предлага количества за продажба на свободния пазар. 
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 № 394 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 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 за отпускане на еднократна 
финансова помощ. 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
Общински съвет „Марица“ отпуска еднократна финансова помощ на: 
 
 Т. С. Н., , в рзмер на 2500 лв. 
 

МОТИВИ: Приложении 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  20 
Гласували  20 

За  20 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 395 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 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 за отпускане на еднократна 
финансова помощ. 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
Общински съвет „Марица“ отпуска еднократна финансова помощ на: 

 
 Р. Я. Б., в размер на 200 лв. 
 

МОТИВИ:  Приложении 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  20 
Гласували  20 

За  20 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 396 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

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

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
Общински съвет „Марица“ отпуска еднократна финансова помощ на: 
 
 А. А. М с. Костиево, 
 

МОТИВИ:  Приложении 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  20 
Гласували  20 

За  20 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 397 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

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

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
Общински съвет „Марица“ отпуска еднократна финансова помощ на: 
 
 Н. Н. П.-. Строево,  
 

МОТИВИ:  Приложении 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  20 
Гласували  20 

За  20 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 398 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

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

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
Общински съвет „Марица“ отпуска еднократна финансова помощ на: 
 
 Е. Р. Р.- с. Костиево,  
 

МОТИВИ:  Приложении 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  20 
Гласували  20 

За  20 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 399 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

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

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

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

№ 
по 
ре
д 

§§ 
№ д-

ст 
Източник на финансиране, обекти, 

наименование на разхода 
Всичко   
/лева/ 

В т. ч.  

с-но с-но 
дър
ж. дофин. местни  

ЕБК ЕБК д-ти д-ти д-ти  
1 2 3 4  5 6 7 8  
   П Р И Х О Д И      
1  40-40  Постъпления от продажба на земя +89 330   

     

   Р А З Х О Д И +89 330  
+ 85 
560 +3 770

1 52-06 604 Изграждане на улично осветление -100 000  -100 000

2 52-03 626 
Доставка на машинно-
технологично оборудване за 
ПСОВ в с. Трилистник +4 570

 
+4 570  

3 10-20 603 

Доклад за съответствие на 
технически проект за обект 
„Актуализация на технически 
проект за канализация на с. 
Бенковски“ +8 400

 

+8 400  
4 52-03 832 Изграждане на спирки -25 000  -25 000  

5 52-02 322 
Изграждане на физкултурен салон 
в ОУ с.Граф Игнатиево  +85 560

 
+85 
560  

6 52-04 629 Закупуване на автовишка -8 000  -8 000  
7 52-02 714 Проектиране и изграждане на +123 800  +123 800  



спортна зала с.Рогош - 
инженеринг 

8 52-06 603 

Второстепенна водопроводна 
мрежа PE-HDФ90  по ул."15-та", 
с.Бенковски,  Община Марица  
Клон 1: с  дължина L=209м. от 
кръстовище на ул.„32-ра“ и  
ул.“15-та“ до  кръстовище   на  
ул."15-та" и ул."2-ра" и   
Клон 2: с  дължина L=183м. от 
кръстовище на ул. „5-та“ и  ул.“15-
та“ до  кръстовище на ул."15-та" и 
ул."2-ра" 

+9 970  +9 970  

9 52-06 603 

Второстепенна водопроводна 
мрежа PE-HDФ90  по ул."15-та", 
с.Бенковски,  Община Марица  
Клон 1: с  дължина L=209м. от 
кръстовище на ул.„32-ра“ и  
ул.“15-та“ до  кръстовище   на  
ул."15-та" и ул."2-ра" и   
Клон 2: с  дължина L=183м. от 
кръстовище на ул. „5-та“ и  ул.“15-
та“ до  кръстовище на ул."15-та" и 
ул."2-ра"-строителен надзор 

+1 500  +1 500

 

10 52-06 603 

Второстепенна водопроводна 
мрежа PE-HDФ110  по ул."7-ма" и 
ул."22-ра",  с.Бенковски, Община 
Марица  
Клон 1: с  дължина L=118м. от 
кръстовище на ул. „1-ва“   и  ул.“7-
ма“ до кръстовище на ул."7-ма" и 
ул."22-ра" и   
Клон 2: с  дължина L=247м. от 
кръстовище на ул. „7-ма“  и  
ул.“22-ра“ до кръстовище на 
ул."22-ра" и ул."9-та" 

+8 101  +8 101

 

11 52-06 603 

Второстепенна водопроводна 
мрежа PE-HDФ110  по ул."7-ма" и 
ул."22-ра",  с.Бенковски, Община 
Марица  
Клон 1: с  дължина L=118м. от 
кръстовище на ул. „1-ва“   и  ул.“7-
ма“ до кръстовище на ул."7-ма" и 
ул."22-ра" и   
Клон 2: с  дължина L=247м. от 
кръстовище на ул. „7-ма“  и  
ул.“22-ра“ до кръстовище на 
ул."22-ра" и ул."9-та"-строителен 
надзор 

+1 600  +1 600

 
 
 

12 52-06 603 

ВТОРОСТЕПЕННА 
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА  РЕ-
HDФ90 с дължина L=160м.    по 
второстепенна улица ПИ  

+13 676  +13 676

 



501.1320, с.Царацово,  Община 
„Марица“ 

13 52-06 603 

ВТОРОСТЕПЕННА 
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА  РЕ-
HDФ90 с дължина L=160м.    по 
второстепенна улица ПИ  
501.1320, с.Царацово,  Община 
„Марица“-строителен надзор 

+1 000  +1 000

 

14 52-06 603 

ВТОРОСТЕПЕННА 
КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА  
ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ г.HD-PE с 
дължина L=290м. по част от ул. "9-
та", ул. "20-та" и трасе през ПИ с 
ИД №87669.17.39, м. "Осените", с. 
Ясно поле, Община Марица 

+39 960  +39 960

 

15 52-06 603 

ВТОРОСТЕПЕННА 
КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА  
ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ г.HD-PE с 
дължина L=290м. по част от ул. "9-
та", ул. "20-та" и трасе през ПИ с 
ИД №87669.17.39, м. "Осените", с. 
Ясно поле, Община Марица-
строителен надзор 

+1 400  +1 400

 

16 52-06 603 
КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА 
С.БЕНКОВСКИ - ЕТАП 1 (канали 
по ул.15, ул.7-ма и ул.22-ра) 

+50 000  +50 000
 

17 52-06 603 

КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА 
С.БЕНКОВСКИ - ЕТАП 1 (канали 
по ул.15, ул.7-ма и ул.22-ра)- 
строителен надзор 

+2 200  +2 200

 

18 52-06 603 

„ПРЕЛИВЕН КАНАЛ ЗА 
ДЪЖДОВНИ ВОДИ г.HD-PE 
DN500 с дължина L=172M. ОТ 
ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ 
ПО УЛ."ПАНАЙОТ ХИТОВ" ДО 
ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ ПИ 
62858.31.624-общинска 
собственост, земл.с.Рогош, 
Община „Марица“ 

+29 989  +29 989

 

19 52-06 603 

„ПРЕЛИВЕН КАНАЛ ЗА 
ДЪЖДОВНИ ВОДИ г.HD-PE 
DN500 с дължина L=172M. ОТ 
ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ 
ПО УЛ."ПАНАЙОТ ХИТОВ" ДО 
ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ ПИ 
62858.31.624-общинска 
собственост, земл.с.Рогош, 
Община „Марица“- строителен 
надзор 

+1 500  +1 500

 

20 52-06 603 

ВТОРОСТЕПЕННА 
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА  РЕ-
HDФ90 с дължина L=384м. по част 
от ул."Хан Крум" и ул.“Ралица“, 

+10 299  +10 299

 



с.Калековец,  Община „Марица“ 

21 52-06 603 

ВТОРОСТЕПЕННА 
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА  РЕ-
HDФ90 с дължина L=384м. по част 
от ул."Хан Крум" и ул.“Ралица“, 
с.Калековец,  Община „Марица“- 
строителен надзор 

+1 500  +1 500

 

22 52-06 603 

ВТОРОСТЕПЕННА 
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА  РЕ-
HDФ90 с дължина L=120м. по част 
от второстепенна улица ПИ 
62858.501.4200, с.Рогош,  Община 
„Марица“ 

+9 400  +9 400

 

23 52-06 603 

ВТОРОСТЕПЕННА 
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА  РЕ-
HDФ90 с дължина L=120м. по част 
от второстепенна улица ПИ 
62858.501.4200, с.Рогош,  Община 
„Марица“- строителен надзор 

+1 000  +1 000

 

24 52-06 603 

ВТОРОСТЕПЕННА 
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА  РЕ-
HDФ90, с дължина L=255м.  по 
част от второстепенна улица ПИ 
47086.22.321 , с.Маноле,  Община 
„Марица“ 

+20 194  +20 194

 

25 52-06 603 

ВТОРОСТЕПЕННА 
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА  РЕ-
HDФ90, с дължина L=255м.  по 
част от второстепенна улица ПИ 
47086.22.321 , с.Маноле,  Община 
„Марица“- строителен надзор 

+1 100  +1 100

 

26 52-06 603 

Второстепенна канализационна 
мрежа г.HD-PE Ф315 с дължина 
L=146м.  по  ул.“8-ма“ 
,с.Трилистник;   Община Марица 

+40 628  +40 628

 

27 52-06 603 

Второстепенна канализационна 
мрежа г.HD-PE Ф315 с дължина 
L=146м.  по  ул.“8-ма“ 
,с.Трилистник;   Община Марица- 
строителен надзор 

+1 000  +1 000

 

28 52-06 603 

ЗАХРАНВАЩ ВОДОПРОВОД  
ДО  УПИ 035073-пречиствателна 
станция за отпадъчни води,  масив 
35, землище с.Маноле,   Община 
„Марица“ 

+16 494  +16 494

 

29 52-06 603 

ЗАХРАНВАЩ ВОДОПРОВОД  
ДО  УПИ 035073-пречиствателна 
станция за отпадъчни води,  масив 
35, землище с.Маноле,   Община 
„Марица“- строителен надзор 

+1 400  +1 400

 

30 52-06 603 
ВТОРОСТЕПЕННА 
КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА 
ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ г.HD-

+108 380  +108 380
 



PEФ400 С ДЪЛЖИНА L=415М.И 
СТ.Б ТРЪБИ Ф300 С ДЪЛЖИНА 
L=300M. по ул.“Ген. Гурко“, С. 
Рогош, Община „Марица“, ЕТАП 
1 и 2 

31 52-06 603 

ВТОРОСТЕПЕННА 
КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА 
ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ г.HD-
PEФ400 С ДЪЛЖИНА L=415М.И 
СТ.Б ТРЪБИ Ф300 С ДЪЛЖИНА 
L=300M. по ул.“Ген. Гурко“, С. 
Рогош, Община „Марица“, ЕТАП 
1 и 2- строителен надзор 

+2 400  +2 400

 

32 00-98 998 
Резерв за непредвидени и 
неотложни разходи 

-374 691  -374 691
 

33 10-15 311 
Доставка на ударопоглъщаща 
настилка за детска площадка в ДГ 
с. Крислово 

+4 000  +4 000
 

34 51-00 311 
Инженеринг – проектиране и 
основен ремонт на детска 
площадка в ДГ с. Крислово 

-4 000  -4 000
 

 
 

МОТИВИ: Необходимост от доставка на машинно-технологично 
оборудване за ПСОВ в с. Трилистник и извършване на доклад за 
съответствие на технически проект за обект „Актуализация на технически 
проект за канализация на с. Бенковски“.  Във връзка с изграждането на 
физкултурният салон в ОУ с.Граф Игнатиево и спортната зала с.Рогош са 
необходими допълнителни средства. 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  19 
Гласували  19 

За  19 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 400 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Свикване на общо събрание на акционерите на 
„АГРОКОМЕРС-МАРИЦА” АД, ЕИК 115257795 със седалище и адрес на 
управление: с. Калековец, Община Марица на 29.10.2021 год. от 9.00 часа в 
с.Калековец, Община Марица, ул. „Иван Вазов” № 5 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11 във връзка 
с чл. 32 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на 
Община „Марица” – гр. Пловдив върху общинската част от капитала на 
търговските дружества и чл. 226 от ТЗ 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Определя Лилия Иванова Пенева, който да представлява Община 
„Марица“ при провеждане на общо събрание на акционерите на 
„АГРОКОМЕРС-МАРИЦА” АД, ЕИК 115257795 със седалище и адрес на 
управление: с. Калековец, Община Марица на 29.10.2021 год. от 09.00 часа 
в с. Калековец, община Марица, ул. „Иван Вазов” № 5.  
2. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ЗА“ решението по т. 1 от дневния ред на общото събрание, а 
именно: да гласува „ЗА“ вземане на решение за трансформиране на 
дружеството от АД в ЕАД като последица от настъпилото, при условията 
на  чл. 189, ал.2 от ТЗ, изключване по право на акционера „Тракстар” ООД, 
гр. София, предвид невнасяне на дължима парична вноска  в срока на 
едномесечното предизвестие, отправено с покана, обнародвана в ДВ бр. 
22/14.03.2006 г.  
3.  Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува по следния начин по т. 2 от дневния ред на общото събрание на 
акционерите: да гласува „ЗА“ вземане на решение за деноминиране 
капитала на дружеството съответно от 220 000 000 лв. на 220 000 лв., 
разпределен в 22 000 бр. поименни акции с номинална стойност на всяка 
от 10 лв. 
4.  Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува по следния начин по т. 3 от дневния ред на общото събрание на 
акционерите: да гласува „ЗА“ вземане на решение за обезсилване на 12 730 
бр. акции, притежавани от изключения акционер „Тракстар” ООД. 
5.  Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува по следния начин по т. 4 от дневния ред на общото събрание на 
акционерите: да гласува „ЗА“ вземане на решение за намаляване капитала 
на дружеството със сумата от 127 300 лв.  чрез обезсилване на акциите на 



изключения акционер „Тракстар” ООД. 
6. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува по следния начин по т. 5 от дневния ред на общото събрание на 
акционерите: да гласува „ЗА“ вземане на решение за изменение на устава 
на дружеството в съответствие с взетите по-горе решения и по своя 
преценка. 
7.  Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува по следния начин по т. 6 от дневния ред на общото събрание на 
акционерите: да гласува „ЗА“ вземане на решение за сключване на 
договори за управление между дружеството и членовете на съвета на 
директорите; да гласува „ЗА“ вземане на решение за определяне на 
възнаграждения за всеки един от членовете на съвета на директорите - 
Стоян Рангелов Тачев, адв. Нели Симеонова Пеева и адв. Христо Матеев 
Матеев в размер на от по 900 лв. месечно за всеки един от тях; 
оправомощава Лилия Иванова Пенева, от името на дружеството да сключи 
(подпише) договорите за управление с членовете на съвета на директорите. 
8.  Упълномощава определения представител на Община „Марица“ със 
същите права, ако при липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от 
Търговския закон, общото събрание на акционерите бъде отложено за 
посочената в поканата резервна дата – 16.11.2021 год. от 10:00 ч. на 
същото място и при същия дневен ред. 
 

МОТИВИ:  Във връзка с публикувана Покана в търговския 
регистър при Агенцията по вписванията по партидата на „АГРОКОМЕРС-
МАРИЦА” АД, ЕИК 115257795, относно свикване на общо събрание на 
акционерите на дружеството на 29.10.2021 год. от 9.00 часа в седалището 
на дружеството - с. Калековец, Община Марица, ул. „Иван Вазов” № 5, 
обявена в ТР с  вписване № 20210923145530 и с оглед участието на 
Общината като акционер в горепосоченото дружество. 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  20 
Гласували  20 

За  20 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 401 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: ПУП - Парцеларен план в обхвата на ПИ с 
идентификатори №61412.13.66, №61412.13.46, №61412.13.34  в землището 
на с.Радиново, местност „Маюков алчак“, община „Марица“,  за 
осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор № 
61412.13.66 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА 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 образувания: 
В обхвата на ПИ с идентификатори №61412.13.66, №61412.13.46, 
№61412.13.34  в землището на с.Радиново, местност „Маюков алчак“, 
община „Марица“,  за осигуряване на транспортен достъп до имот с 
идентификатор № 61412.13.66 
 

МОТИВИ:  Във връзка с проектиране и изграждане на: „Пътна 
връзка за осигуряване на транспортен достъп до имота, 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  20 
Гласували  20 

За  20 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 402 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на 
поземлен имот № 73242.501.2653 в с. Труд, собственост на П. И. У., Е. Р. 
П. и И. С. П., Б. Д. Т. и Ц.Р. Т.. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица“ приема дарение от Петър Иванов Узунов, 
Емил Рангелов Пацев и съпругата му Иванка Стойнова Пацева, Борис 
Димитров Танев и съпругата му Цонка Рангелова Танева, легитимиращи се 
като собственици съгласно Нотариален акт № 44, том 4, дело 
2325/18.08.1961 г.; Нотариален акт № 68, том 32, дело 10221/23.12.1991 г.; 
Нотариален акт № 172, том 47, дело 2695/31.05.2021 г.; Нотариален акт № 
46, том 67, дело 13789/31.05.2021 г. на следния поземлен имот: 
І.1. Поземлен имот с идентификатор № 73242.501.2653 с площ 275 кв. м., с 
трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, с начин на трайно 
ползване „За второстепенна улица“, предишен идентификатор: 
73242.501.459, номер по предходен план: 501.459, кв. 66, по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Труд, одобрени със Заповед № РД-18-
76/20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение 
на кадастралната карта засягащо поземления имот е от 22.08.2021 г., при 
граници и съседи: 73242.501.2651; 73242.501.2652; 73242.501.1734; 
73242.501.1402; 73242.501.2692; 73242.501.1870; 73242.501.2650. 
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. 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  20 
Гласували  20 

За  20 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 403 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на 
поземлен имот № 73242.225.908 в с. Труд, собственост на А. И. К. и С. Б. 
К.. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица“ приема дарение от Ася Иванова Караминчева 
и Стоян Бончев Камов, легитимиращи се като собственици съгласно 
Нотариален акт № 79, том 65, дело 12984/17.07.2018 г. на следния 
поземлен имот: 
І.1. Поземлен имот с идентификатор № 73242.225.908 с площ 451 кв. м., с 
трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно 
ползване „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, предишен 
идентификатор: 73242.225.114, номер по предходен план: 225.114, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, одобрени със 
Заповед № РД-18-76/20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
при граници и съседи: 73242.225.883; 73242.225.111; 73242.225.907; 
73242.225.113. 
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. 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  20 
Гласували  20 

За  20 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 404 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – ПП част от 

комплексен проект за обект: „ПРЕЛИВЕН КАНАЛ ЗА ДЪЖДОВНИ 
ВОДИ г.HD-PE DN500 с дължина L=172M. ОТ ДЪЖДОВНА 
КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛ."ПАНАЙОТ ХИТОВ" ДО ОТВОДНИТЕЛЕН 
КАНАЛ ПИ 62858.31.624-общинска собственост,  земл. с.Рогош, Община 
„Марица“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения 
проект на ПУП-ПП. 

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

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
Одобрява проект за ПУП – ПП част от комплексен проект за обект: 
„ПРЕЛИВЕН КАНАЛ ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ г.HD-PE DN500 с дължина 
L=172M. ОТ ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛ."ПАНАЙОТ ХИТОВ" 
ДО ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ ПИ 62858.31.624-общинска собственост,  
земл. с.Рогош, Община „Марица“, по следата на вариант единствен, 
нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП. 

МОТИВИ:  Преливният канал се проектира с цел облекчаване на 
водните количества, постъпващи в съществуващ отводнителен канал ПИ 
62858.22.622-общинска собственост, посредством дъждовна канализация  
по ул. „Панайот Хитов“. С проектното решение част от дъждовното водно 
количество ще се заусти в отводнителен канал ПИ 62858.31.624 -
общинска собственост, като по този начин ще се предотврати препълване 
на отводнителен канал ПИ 62858.22.622 и заливане на прилежащия път и 
частни имоти. 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  20 
Гласували  20 

За  20 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 405 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на 
поземлен имот № 69874.118.43 в с. Строево, собственост на Н. И. П. и Я. 
А. П.. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица“ приема дарение от Н.И. П. и Я.А. П., 
легитимиращи се като собственици съгласно Нотариален акт № 107, том 
30, дело № 5961/26.04.2017 г. на следния поземлен имот: 
І.1. Поземлен имот с идентификатор № 69874.118.43 с площ 160 кв. м., с 
трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно 
ползване „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, предишен 
идентификатор: 69874.118.12, номер по предходен план: 118.12, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево, одобрени със 
Заповед № РД-18-82/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
при граници и съседи: ПИ № 69874.118.13; 69874.118.42; 69874.118.11; 
69874.118.36. 
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 цел осигуряване на транспортен достъп, 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 
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Присъствали  20 
Гласували  20 

За  20 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 406 

Взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г. 
ОТНОСНО: Вземане на решение за сключване на предварителен 

договор за уреждане на имуществените отношения по реда на чл.15, ал.3 и 
ал.5 от Закона за устройство на територията 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 от 
ЗУТ, чл. 200, ал. 2 от ЗУТ, чл. 19 от ЗЗД, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 108 
от НПУРОИ 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
I. Да се сключи предварителен договор по чл.15, ал. 3 от ЗУТ, а именно: 
 

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

Закона за устройство на територията 
 

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

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

и 
И. Г. Х., от друга страна, 

на основание чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, чл. 200, ал. 2 от ЗУТ, чл. 19 от ЗЗД, 
чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 108 от НПУРОИ, като се взеха предвид 
Решение № 141, взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. на Общински съвет 
„Марица“, Решение № 7, взето с протокол № 22 от 23.06.2021 г. на ЕСУТ 
при община „Марица”, с който е приет проект за изменение на ПУП-ПРЗ и 
в изпълнение на решение № __ взето с протокол № __ от __.__.2021 г. на 
Общински съвет „Марица”, с оглед уреждане на имуществените 
отношения, свързани с одобряването на проект за изменение на подробен 
устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на УПИ III-
831, VIII-832, V-833 и част от уличното пространство на ПИ № 
17806.501.1265 в кв. 82 по плана на с. Граф Игнатиево и образуване на нов 
УПИ III-501.1776-производствени и складови дейности, се сключи 
настоящия предварителен договор. 
 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 
 



1. ОБЩИНА МАРИЦА, представлявана от кмета Димитър Иванов 
Иванов се задължава след влизане в сила на изменение на подробен 
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), допуснат 
във връзка с Решение № 141, взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г. на 
Общински съвет „Марица“ да прехвърли на ИВАН ГЕОРГИЕВ 
ХАМБАРЛИЙСКИ, собствеността върху следния недвижими имот  –  
общинска собственост, а именно:  

1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 
17806.501.1777 /едно, седем, осем, нула, шест, точка, пет, нула, едно, 
точка, едно, седем, седем, седем/ с площ 140 кв. м., представляващ част от 
ПИ № 17806.501.1265, включен в новообразувания УПИ III-501.1776-
производствени и складови дейности/ съгласно проект за изменение на 
ПУП-ПРЗ, приет с решение № 7, взето с протокол № 22 от 23.06.2021 г. на 
ЕСУТ при община „Марица”/,  

която част от поземлен имот се обединява с ПИ с идентификатор 
17806.501.936 (едно, седем, осем, нула, шест, точка, пет, нула, едно, точка, 
девет, три, шест), находящ се в с. Граф Игнатиево, община „Марица“, 
област Пловдив, област Пловдив, ЕКАТЕ 17806, с площ от 2189 (две 
хиляди сто осемдесет и девет) квадратни метра по кадастралната карта и 
кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД РД-18-4 от 22.01.2009 г. 
на изпълнителния директор на АГКК-София, трайно предназначение на 
територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „Ниско 
застрояване (до 10 m)“ при граници на поземления имот: 17806.501.1734, 
17806.501.937, 17806.501.1265, 17806.501.1633, 17806.501.934, 
17806.501.1485 собственост на И.Г.Х. 

на стойност 3500 /три хиляди и петстотин/ лева без ДДС, определена 
от Общински съвет „Марица“ на база пазарна оценка от лицензиран 
оценител, която стойност И. Г. Х. следва да внесе в касата на общината 
или да преведе по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, BIC 
SOMBBGSF, код за вид плащане 44 56 00, при банка "Общинска банка" 
АД ФЦ Пловдив в срок от 1 месец след влизане в сила на заповедта на 
кмета на община „Марица“ за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ приет 
с Решение № 7, взето с протокол № 22 от 23.06.2021 г. на ЕСУТ при 
Община „Марица“. 

2. В случай че изменението на ПУП-ПРЗ, приет с Решение № 7, взето 
с протокол № 22 от 23.06.2021 г. на ЕСУТ при Община „Марица“, не влезе 
в сила шест месеца след сключване на настоящия договор, се извършва 
нова оценка, въз основа на която се сключва окончателния договор за 
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община „Марица“ и 
И. Г. Х..   

3. Община „Марица“ се задължава да прехвърли собствеността 
поземления имот, предмет на настоящия договор чрез сключването на 
окончателен договор в срок до два месеца след влизане в сила на заповедта 
на Кмета на Община „Марица“ за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ 



приет с Решение № 7, взето с протокол № 22 от 23.06.2021 г. на ЕСУТ при 
Община „Марица“. 

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

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

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

  
ЗА ОБЩИНА „МАРИЦА”                      

 
...............................              ............................... 
ДИМИТЪР ИВАНОВ                      
Кмет на община „Марица”     
 
................................                                               
АНДРИАНА ШОПОВА                                 
Началник отдел ФСД                                                  
 

МОТИВИ:  Във връзка с  уреждане на имуществени отношения 
между Община „Марица“ и И. Г. Х., 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  20 
Гласували  20 

За  20 
Против  0 
Въздържали се 0 


