
 
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 № 407 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица” – област Пловдив за 2021 година”. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

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

 
І. От раздел „II. Продажба на имоти, частна общинска собственост по реда 
на чл. 35 от ЗОС със започната процедура и с решение на Общински съвет 
„Марица”“ 
 За с.Костиево отпада: 
 ПИ 501.905   НТП Ниско застрояване (до 10 м)      -      776 кв.м.    -            
 
ІІ. 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 18.6       НТП Нива                                                        -  1662 кв.м. 
ПИ 502.990 НТП Ниско застрояване (до 10м)                 –    718 кв.м. 
ПИ 502.909 НТП Ниско застрояване (до 10м)                 –  1272 кв.м. 
 
За с. Маноле се добавя: 
ПИ 501.1201 НТП Ниско застояване (до10м) – 533 кв.м. 
ПИ 502.117   НТП Ниско застояване (до10м) – 470 кв.м. 
 
За с.Войводиново се добавя: 
ПИ 16.7      НТП Нива                                                 -     17500 кв.м. 
За с.Манолско Конаре се добавя: 
ПИ 10.69      НТП НТП "Изоставена орна земя"      -     14414 кв.м. 



За с.Скутаре се добавя: 
ПИ 502.862 НТП Ниско застрояване (до 10м)       -  789 кв.м. 
 
ІІІ.   В раздел „ІV. Продажба на имоти, частна общинска собственост на 
собственика на законно построена върху нея сграда без търг или конкурс 
по ред, определен в наредбата по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС“ 
За с.Трилистник се добавя: 
ПИ 501.520      НТП Ниско застрояване (до 10м)       -     528 кв.м. 
За с.Калековец се добавя: 
ПИ 503.423 НТП Ниско застрояване (до 10м)       -  612 кв.м. 
        
ІV. В раздел „VІ. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а от 
ЗОС“ 
 
За с.Радиново се добавя: 
ПИ 501.730      НТП Ниско застрояване (до 10м)       -     644 кв.м. 
За с.Костиево се добавя: 
ПИ 501.905   НТП Ниско застрояване (до 10 м)      -      776 кв.м.     
 
V. В раздел VІІ. Свободни терени и помещения – общинска собственост за 
отдаване под наем 
 
За с. Калековец се добавя: 
Общински терен с площ 74 кв.м., представляващ част от  ПИ № 
35300.502.397 – частна  общинска собственост 
 
с.Труд се добавя: 
Етаж от сграда с идентификатор № 73242.501.528.1, с площ от 187.00 
кв.м. – частна общинска собственост 
 
VІ. В раздел VІІІ. Свободни общински имоти  за отдаване под наем/аренда 
на имоти, общинска собственост 

Частна общинска собственост: 
 
за с. Войсил 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 

12019.1.15 
 

7613 Нива 
Господарски 
лъки 

V 

 
 



за с. Строево 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 

69874.45.32 
 
000102 97604 Нива Старите лозя 

V 

 
за с. Трилистник 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 
73122.12.1  52370 Нива Двете юрти ІІІ 
73122.12.67  14569 Нива  Двете юрти V 

 
 
VІІ. В раздел „ХVІ. Прехвърляне безвъзмездно на имоти - публична 
общинска собственост в собственост на държавата“ 
  
1.На МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА за изграждане на обект 
„Рехабилитация на участък Пловдив-Бургас, Фаза 2“, позиция 2 
„Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за 
железопътния участък Пловдив- Бургас“  
 
За с.Войводиново се добавят: 
 
1. Поземлен имот № 11845.59.169 (едно едно осем четири пет точка  
петдесет и девет точка сто шестдесет и девет) с площ  340 кв.м. (триста и 
четиридесет), трайно предназначение на територията: "Територия на 
транспорта", НТП "За път от републиканската пътна мрежа" 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; 
2. Поземлен имот № 11845.59.170 (едно едно осем четири пет точка  
петдесет и девет точка сто и седемдесет) с площ  2398 кв.м. (две хиляди 
триста деветдесет и осем), трайно предназначение на територията: 
"Територия на транспорта", НТП "За път от републиканската пътна мрежа" 
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;  
3. Поземлен имот № 11845.59.171 (едно едно осем четири пет точка  
петдесет и девет точка сто седемдесет и едно) с площ  175 кв.м. (сто 
седемдесет и пет), трайно предназначение на територията: "Територия на 
транспорта", НТП "За път от републиканската пътна мрежа" 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. 
 
За с.Рогош се добавят: 
 
1. Поземлен имот № 62858.11.582   с площ  190 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път“ по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Рогош, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на 
Изп.директор на АГКК-София; 
2. Поземлен имот № 62858.36.71   с площ  577 кв.м., трайно 
предназначение на територията: "Територия на транспорта", НТП "За 
местен път“ по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Рогош, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на 
Изп.директор на АГКК-София; 
3. Поземлен имот № 62858.36.69   с площ  23 кв.м., трайно предназначение 
на територията: "Земеделска", НТП "За селскостопански, горски, 
ведомствен път“ по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Рогош, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на 
Изп.директор на АГКК-София; 
 

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

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 № 408 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правила за ползване  на 

мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 
2021-2022 година), приети и утвърдени с Решениe № 3, взето с протокол № 
1 от 26.01.2021 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1,т. 8 и т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, в 
съответствие с изискванията на чл. 37 и;  чл. 37 о,  ал. 1 и ал. 2  от Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи; чл. 121 и чл. 121 а от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица“ и за целите на чл.41 от Закона за 
подпомагане на земеделските производители. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
І. Общински съвет „Марица”-област Пловдив изменя Раздел ІІІ. Размер и 
местоположение на мерите, пасищата и ливадите на територията на 
Община „Марица”, приети и утвърдени с Решениe № 3, взето с протокол 
№ 1 от 26.01.2021 г., както следва:  
1. В буква 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. Стопанисв
ано от 
общината 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

Кметство 
село 

         

С. 
КОСТИЕ
ВО 

         

 38950.18.
475-Х 
категория 

25730, 
изцяло 
попада в 
СДП 

       

 
За с. Крислово отпада: 
Населено 
място 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № 
на 
имо

кв.м. Стопанисв
ано от 
общината 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад

кв.м. 



т 
лив
ади  

и 

Кметство 
село 

         

С. 
КРИСЛО
ВО 

         

 39918.1.6
5-ІV 
категория 

769        

 
За с. Граф Игнатиево се добавя: 
Населено 
място 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № 
на 
имо
т 
лив
ади  

кв.м. Стопанисв
ано от 
общината 

№ 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 

93 041,  
 изцяло 
попада в 
СДП 

       

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

186592, 
изцяло 
попада в 
СДП 

       

 
За с. Костиево се добавя: 
Населено 
място 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № 
на 
имо
т 
лив
ади  

кв.м. Стопанисв
ано от 
общината 

№ 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, 
изцяло 
попада в 
СДП 

       

 38950.18.
33 
Х 
категория 

9.386,  
изцяло 
попада в 
СДП 

       

 
 
За с. Крислово се добавя: 
Населено 
място 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № 
на 
имо
т 
лив
ади  

кв.м. Стопанисв
ано от 
общината 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

Кметство 
село 

         

С. 
КРИСЛО
ВО 

         

 39918.7.1 
ІV 
категория 

50738 
изцяло 
попада в 
СДП 

       

 39918.3.1
2 
ІV 
категория 

108404 
изцяло 
попада в 
СДП 

       

 39918.5.1
5 
ІV 
категория 

21402, 
от които  
12 736 
м2 в 
южната 
част 
попадат 
в СДП 

       

 
За с. Строево се добавя: 
Населено 
място 

№ на 
имот  

кв.м. № 
на 

кв.м. Стопанис
вано от 

№ на 
имот  

кв.м. № на 
имот 

кв.м.



пасища им
от 
лив
ади 

общината пасищ
а 

лива
ди 

Кметство 
село 

         

С. 
СТРОЕВ
О 

         

 69874.107
.30 
ІV 
категория 

125795 
изцяло 
попада в 
СДП 

       

 
69874.107
.32 ІV 
категория 

149514, 
изцяло 
попада в 
СДП 

       

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

63 352, 
изцяло 
попада в 
СДП 

       

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

23 994 
изцяло 
попада в 
СДП 

       

  
За с. Скутаре се добавя: 
Населено 
място 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № 
на 
имо
т 
лив
ади  

кв.м. Стопанисв
ано от 
общината 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

Кметство 
село 

         

С. 
СКУТАР
Е 

         

 66915.23.
80, обр. 
от ПИ 

60939, 
от които 
41214 

       



№66915.2
3.35  

м2 в 
западнат
а част 
попадат 
в СДП 

 
1. В буква В) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се 
предоставят за устройване на пчелини. 
 
За с. Крислово се добавя: 
населено 
място 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
лива
ди  

кв.м. Стопанисв
ано от 
общината 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

Кметство 
село 
КРИСЛОВ
О 

         

 

39918.1.6
5-ІV 
категория 

769        

 
МОТИВИ:  С Решениe № 3, взето с протокол № 1 от 26.01.2021 г. на 

Общински съвет „Марица“-област Пловдив са приети и утвърдени 
Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска 
собственост (за стопанската 2021-2022 година), като в решението са 
одобрени списъците с общински мери, пасища и ливади и с данни за 
земеделските стопани и/или техни сдружения. Поради приключили 
договори за наем и промяна начина на трайно ползване на имоти с начин 
на трайно ползване „Мера“, „Пасище“, „Ливада“, 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 № 409 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 38950.502.275, частна общинска 
собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Костиево, 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 10220,00 (десет 
хиляди двеста и двадесет) лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), като 
цена за продажба на поземлен имот № 38950.502.275, 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 № 38950.502.275 (три осем девет пет нула точка петстотин 
и две точка двеста седемдесет и пет) с площ  1022 кв.м. (хиляда двадесет и 
два), трайно предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)", при граници и съседи: ПИ № 38950.502.9030; ПИ № 
38950.502.274; ПИ № 38950.502.2277; ПИ № 38950.502.282 по кадастрална 
карта и кадастрални регистри на с.Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София,  номер 
по предходен план: УПИ ІІІ-275, кв.26 по ЗРП, одобр. със Заповед № ИК-
1236/1986 г., ул. "30-та" № 3, на собственика на законовопостроена 
жилищна сграда с идентификатор 38950.502.275.1, с предназначение: Друг 
вид сграда за обитаване, със застроена площ по скица - 68 кв.м., брой 
етажи 2, А. Г. З. за сумата 10220,00 (десет хиляди двеста и двадесет) лева, 
без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС). 
  Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.502.275 е 4592,40 
(четири хиляди  петстотин деветдесет и два лева и 40 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  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 № 410 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 
№ 62858.501.688 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Рогош, 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 13740,00 лева, без 
ДДС (тринадесет хиляди седемстотин и четиридесет лева, без ДДС), по 
12,00 лв/кв.м. без ДДС),  като цена за продажба на поземлен имот № 
62858.501.688, 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 № 62858.501.688 в размер на 13740,00 лева, без ДДС 
(тринадесет хиляди седемстотин и четиридесет лева, без ДДС), по 12,00 
лв/кв.м. без ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 62858.501.688 с площ  1145 кв.м. с 
трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско 
застрояване (до 10 м)" по кадастрална карта на с.Рогош, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК - София, номер по предходен план парцел VІІ-688 от 
кв.45 по ЗРП, при граници:  ПИ № 62858.501.1214; ПИ № 62858.501.1689; 
ПИ № 62858.501.1688; ПИ № 62858.501.1092, адрес: с.Рогош, ул. "Никола 
Д. Петков" № 59, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
3254/11.10.2018  година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.688 е 4711,80 (четири 
хиляди седемстотин и единадесет лева и80 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  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 № 411 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 35300.502.54 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Калековец, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 10899,00 лева, без 
ДДС (десет хиляди осемстотин деветдесет и девет лева, без ДДС), по 21,00 
лв/кв.м.  без ДДС),  като цена за продажба на поземлен имот № 
35300.502.54, 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 № 35300.502.54 в размер на 10899,00 лева, без ДДС 
(десет хиляди осемстотин деветдесет и девет лева, без ДДС), по 21,00 
лв/кв.м. без ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 35300.502.54 с площ  519 кв.м. с 
трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско 
застрояване (до 10 м)" по кадастрална карта на с.Калековец, област 
Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, номер по предходен план 
парцел VІІ-54 от кв.4 по ЗРП, при граници:  ПИ № 35300.502.57; ПИ № 
35300.502.55; ПИ № 35300.502.917; ПИ № 35300.502.953, адрес: 
с.Калековец, ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 8, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 0122-07/27.03.2006 година, надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 35300.502.54 е 2135,70 (две хиляди 
сто тридесет и пет лева и 70 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  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 № 412 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 
№ 35300.502.55 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Калековец, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 11046,00 лева, без 
ДДС (единадесет хиляди четиридесет и шест лева, без ДДС), по 21,00 
лв/кв.м. без ДДС),  като цена за продажба на поземлен имот № 
35300.502.55, 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 № 35300.502.55 в размер на 11046,00 лева, без ДДС 
(единадесет хиляди четиридесет и шест лева, без ДДС), по 21,00 лв/кв.м. 
без ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 35300.502.55 с площ  526 кв.м. с 
трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско 
застрояване (до 10 м)" по кадастрална карта на с.Калековец, област 
Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, номер по предходен план 
парцел VІІІ-55-общ. от кв.4 по ЗРП, при граници:  ПИ № 35300.502.56; ПИ 
№ 35300.502.917; ПИ № 35300.502.54; ПИ № 35300.502.57, адрес: 
с.Калековец, ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 10, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 146/15.07.2005  година, надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 35300.502.55 е 2164,50 (две хиляди 
сто шестдесет и четири 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  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 № 413 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 
№ 12019.501.622 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Войсил, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 15400,00 лева, без 
ДДС (петнадесет хиляди и четиристотин лева, без ДДС), по 20,00 лв/кв.м. 
без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 12019.501.622, въз 
основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за продажба 
на поземлен имот № 12019.501.622  в размер на от 15400,00 лева, без ДДС 
(петнадесет хиляди и четиристотин лева, без ДДС), по 20,00 лв/кв.м. без 
ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 12019.501.622 с площ 770 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 Х-общ., кв.24 по ЗРП, одобрен със 
Заповед № РД-09-198/06.2000 година, при граници ПИ № 12019.501.623; 
ПИ № 12019.501.812; ПИ № 12019.501.621 и ПИ № 12019.501.617, актуван 
с Акт за частна общинска собственост № 1516/16.05.2011 година, 
надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 12019.501.622 е 1768,50 (хиляда 
седемстотин шестдесет и осем лева и 50 ст.) лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 



от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

МОТИВИ:  С оглед осигуряване 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  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 № 414 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 
№ 38950.61.630 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Костиево, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 28175,00 лева, 
(двадесет и осем хиляди сто седемдесет пет) лева, по 5,00 лв/кв.м.), като 
цена за продажба на поземлен имот № 38950.61.630, 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 № 38950.61.630 в размер на от 28175,00 лева, (двадесет и 
осем хиляди сто седемдесет пет) лева, по 5,00 лв/кв.м.). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот идентификатор № 38950.61.630  с 
площ  5635 кв. м., с трайно предназначение на територията "Земеделска” и 
НТП „Нива“, местност „Стари лозя“ по кадастрална карта на с. Костиево, 
област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София,  номер по предходен план: 
38950.61.615, при граници ПИ № 38950.61.631; ПИ № 38950.501.50; ПИ № 
38950.501.49; ПИ № 38950.501.48; ПИ № 38950.61.10; ПИ № 38950.61.14; 
ПИ № 38950.61.7; ПИ № 38950.61.8; ПИ № 38950.61.6; ПИ № 38950.61.9; 
ПИ № 38950.60.593, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
3805/17.02.2021 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.61.630 е 63,40 (шестдесет и 
три лева и 40 ст.)  лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  



5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 
  

МОТИВИ: С оглед осигуряване 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  22 
Гласували  22 

За  21 
Против  0 
Въздържали се 1 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 415 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 
урегулиран поземлен имот № 17806.501.961 в полза на лица с установени 
жилищни нужди. 

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

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в 
размер на 25,00 лева /двадесет и пет/ лева, изготвена от лицензирани 
оценители на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един 
квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж 
на жилищна сграда и определя пазарна цена 25,00 лева /двадесет и пет/ 
лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната застроена площ за 
учредяване право на  строеж на жилищна сграда.  
 2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на С. С. 
А., и Н А К, да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 
Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 17806.501.961 с 
площ 1342 кв.м., с трайно предназначение „Урбанизирана територия” и 
начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до10м)” по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с.Граф Игнатиево, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 год. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София, номер по предходен план: УПИ VІ-937, от кв.70 
по регулационния план,одобрен със Заповед № ИК-663/1987 г., при 
граници на имота: ПИ № 17806.501.1518; ПИ № 17806.501.960; ПИ № 
17806.501.1241; ПИ № 17806.501.1519; ПИ № 17806.501.972; ПИ № 
17806.501.962 за построяване на жилищна сграда, съгласно 
предвижданията на застроителния план на с. Граф Игнатиево, Община 
„Марица”, област Пловдив. 
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 
определената цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените 
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран 
оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от 



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

МОТИВИ:  Заявителите не се легитимират като собственици на 
недвижими имоти на територията на страната и  живеят с осемчленно 
семейство на родителите си. Предвид социалното им положение е налице 
обоснована нужда от решаване на жилищния проблем на лицето. 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 № 416 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне 
на поземлен имот с идентификатор № 66915.24.76 – частна общинска 
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 
РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 26.08.2020 г. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; чл. 3 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица”; във връзка с чл. 59, ал. 1, т.2 от Наредба   № РД-02-20-5 
от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри. 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Разрешава разделянето на поземлен имот с идентификатор №  
66915.24.76, с площ от 15.760 дка, с трайно предназначение „Земеделска 
територия” и начин на трайно ползване „Изоставена орна земя” в 
местността „Чорбалъка“, при граници и съседи: ПИ  № 66915.24.77; ПИ № 
66915.24.54; ПИ № 66915.502.1126; ПИ № 66915.502.1799; ПИ       № 
66915.24.100 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 
РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 26.08.2020 г., актуван 
като частна общинска собственост с Акт № 2526 от  
на два нови поземлени имота с проектни номера, както следва:  
- Проектен ПИ № 66915.24.138, с проектна площ от 3.000 дка, с трайно 
предназначение „Земеделска територия” и начин на трайно ползване 
„Изоставена орна земя” в местността „Чорбалъка“, с. Скутаре, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 
г. на Изпълнителния директор на АГКК, с проектни граници и съседи: ПИ 
№ 66915.24.139; 66915.24.100; 66915.502.1126; 66915.24.54 
и 
- Проектен ПИ № 66915.24.139, с проектна площ от 12.4760 дка, с трайно 
предназначение „Земеделска територия” и начин на трайно ползване 



„Изоставена орна земя” в местността „Чорбалъка“, с. Скутаре, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 
г. на Изпълнителния директор на АГКК, с проектни граници и съседи: ПИ 
№ 66915.24.138; ПИ № 66915.24.100; ПИ № 66915.24.54; ПИ № 
66915.24.77 и  ПИ № 66915.24.54. 
ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т.І. да започне процедура по отразяване на промяната по 
реда на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, 
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните 
регистри. 
ІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила и 
изпълнението на решението по т. ІІ. да започне процедура по отразяване на 
промяната по реда на Закона за общинската собственост.  
 
 

МОТИВИ:  Във връзка с инвестиционно намерение за закупуване 
на част от горния имот, като за целта ще се обособи отделен терен за 
продажба, както и зелена площ от около 3.000 дка за парк в северната част 
на имота. 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 № 417 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен 
имот с идентификатор № 38950.60.604, образуван от поземлен имот с 
идентификатор № 38950.60.600 –публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-84/06.12.2007 
г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, 
засягащо поземления имот от 09.09.2021 г. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 6, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица”. 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив:  
І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в 
частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор  № 
38950.60.604, образуван от поземлен имот с идентификатор № 
38950.60.600 с обща площ от 2.000 дка, с трайно предназначение 
„Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Нива“ в местността 
„Пусковица“, при граници и съседи: ПИ № 38950.501.9013; ПИ № 
38950.60.605 - публична общинска собственост по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, 
засягащо поземления имот от 09.09.2021 г., актуван с акт за общинска 
собственост № 3720 от 03.09.2020 г.  и Акт № 01 от 30.09.2021 г. за 
поправка на Акт за публична общинска собственост № 3720 от 03.09.2020 
година.    
І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по 
т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 
60, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост.  



 

МОТИВИ:  Необходимо е да започне процедура по промяна на 
характера на собствеността на описания по-горе имот с нов начин на 
трайно ползване „Нива ”, от публична общинска собственост в частна 
общинска 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  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 № 418 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен 
имот с идентификатор  № 03839.37.26 – публична общинска собственост 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 
05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 
ККиКР, засягащо поземления имот от 09.09.2021 г. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 6, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица”. 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив:   
І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в 
частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор  № 
03839.37.26, с обща площ от 6.002 дка, с трайно предназначение 
„Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Деградирала орна 
земя“ в местността „СТАР БЕГЛИК“, при граници и съседи: ПИ № 
03839.37.14; ПИ № 03839.34.303; ПИ № 03839.37.32; ПИ № 03839.37.3 и 
ПИ № 03839.37.27 - публична общинска собственост по Кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-81 от 05.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, 
засягащо поземления имот от 09.09.2021 г., актуван с акт за общинска 
собственост № 4012 от 30.09.2021 година.    
І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по 
т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 
60, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост.  
 
 



 
МОТИВИ:  Необходимо е да започне процедура по промяна на 

характера на собствеността на описания по-горе имот с нов начин на 
трайно ползване „Деградирала орна земя ”, от публична общинска 
собственост в частна общинска 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  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 № 419 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен 
имот с идентификатор  № 69874.121.24 – публична общинска собственост 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 
г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, 
засягащо поземления имот от 09.09.2021 г. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 6, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица”. 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив:   
І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в 
частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор  № 
69874.121.24, с обща площ от 2.613 дка, с трайно предназначение 
„Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Пасище“ в 
местността „УМАТА“, при граници и съседи: ПИ № 69874.501.83; ПИ № 
69874.501.959; ПИ № 69874.121.23; ПИ № 69874.93.23 - публична 
общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Строево, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 
РД-18-82/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 09.09.2021 г., актуван с 
акт за общинска собственост № 3722 от 08.09.2020 година.    
 
І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по 
т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 
60, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост. 
 

 



 

МОТИВИ:  Необходимо е да започне процедура по промяна на 
характера на собствеността на описания по-горе имот с нов начин на 
трайно ползване „Деградирала орна земя”, от публична общинска 
собственост в частна общинска 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  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 № 420 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 
трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 78080.36.117, 
образуван от поземлен имот с идентификатор № 78080.36.112 – публична 
общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 
РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост и чл. 78 а от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Пасище” в „Изоставена орна земя“ на общински поземлен 
имот, както следва:    
- Поземлен имот № 78080.36.117, с проектна площ от 0.410 дка, с начин на 
трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, адрес на 
поземления имот местност „Тахталийски азмак”, с. Царацово, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 
05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 
ПИ № 78080.36.116; ПИ № 78080.38.16; ПИ № 78080.38.5;                 ПИ № 
78080.37.111; ПИ № 78080.36.115, за който съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона 
за общинската собственост не се съставя акт за общинска собственост. 
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на 
имота по т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 
от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. 



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

МОТИВИ:  Целесъобразно е с цел ефективното му и ефикасно 
използване по предназначение да се промени начина му на трайно 
ползване, както и собствеността на имота от публична в частна общинска 
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  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 № 421 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на строеж на 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ЮГ” ЕАД, КЕЦ Раковски върху общински 
ПИ № 11845.502.981 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, чл.34, ал.4, чл.37, 
ал.4,т.4 от ЗОС, чл.62, ал.2 от ЗЕ, във връзка с 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 № 11845.502.981 с площ 83кв.м., с трайно 
предназначение "Урбанизирана територия", НТП "За друг вид 
производствен, складов обект" 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 ХХVІ-траф., кв.13 по ЗРП, одобрен със Заповед № РД-09-
409/09.1995 г., ул. "Десислава", актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 4005/20.09.2021 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:  С оглед развитието на електроразпределителната мрежа 
в района и подобряване качеството на електрозахранването на 
потребителите. 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 № 422 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

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

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

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив приема решение за 
безвъзмездно прехвърляне на общински поземлени имоти – публична 
общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Войводиново, област Пловдив, чрез дарение в полза на Министерството 
на транспорта, информационните технологии и съобщенията, със 
седалище: гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 9, Булстат 000695388, 
попадащи в обхвата на обект: „Рехабилитация на участък Пловдив-Бургас, 
Фаза 2“, позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на 
надлези/подлези за железопътния участък Пловдив- Бургас“ на следните 
общински поземлени имоти, както следва: 
с.Войводиново: 
1. Поземлен имот № 11845.59.169 (едно едно осем четири пет точка  
петдесет и девет точка сто шестдесет и девет) с площ  340 кв.м. (триста и 
четиридесет), трайно предназначение на територията: "Територия на 
транспорта", НТП "За път от републиканската пътна мрежа" по 
кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Войводиново, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София, предишен идентификатор: 11845.59.307, при граници и 
съседи: ПИ № 11845.59.168; ПИ № 11845.59.170; ПИ № 11845.52.26; ПИ № 



11845.52.24; ПИ № 11845.52.21; ПИ № 11845.52.22, актуван с Акт за ПОС 
№ 4013/04.10.2021 г.;  
2. Поземлен имот № 11845.59.170 (едно едно осем четири пет точка  
петдесет и девет точка сто и седемдесет) с площ  2398 кв.м. (две хиляди 
триста деветдесет и осем), трайно предназначение на територията: 
"Територия на транспорта", НТП "За път от републиканската пътна мрежа" 
по кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Войводиново, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София, предишен идентификатор: 11845.59.307,  при граници и 
съседи: ПИ № 11845.53.85; ПИ № 11845.53.83; ПИ № 11845.29.26; ПИ № 
11845.29.27; ПИ № 11845.29.28; ПИ № 11845.29.24; ПИ № 11845.29.29, 
актуван с Акт за ПОС № 4014/04.10.2021 г.;  
3. Поземлен имот № 11845.59.171 (едно едно осем четири пет точка  
петдесет и девет точка сто седемдесет и едно) с площ  175 кв.м. (сто 
седемдесет и пет), трайно предназначение на територията: "Територия на 
транспорта", НТП "За път от републиканската пътна мрежа" по 
кадастрална карта и кадастрални  регистри на с.Войводиново, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на Изп.директор 
на АГКК-София, предишен идентификатор: 11845.59.307, при граници и 
съседи: ПИ № 11845.52.26; ПИ № 11845.59.170;  ПИ № 11845.59.172; ПИ 
№ 11845.52.25;, актуван с Акт за ПОС № 4015/04.10.2021 г.; 
ІІ. Упълномощава Кмета на Община „Марица“ – област Пловдив  да 
издаде заповед и сключи договор за дарение, съобразно действащото 
законодателство. 
 

МОТИВИ:  При отчитане на обстоятелството, че общинските имоти 
са необходими на Министерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията за изграждане и реконструкция на 
железопътни линии и обекти на железопътната инфраструктура и 
необходимостта от спешното реализиране на гореописаното строителство, 
считам, че имотите попадащи в обхвата на гореописания обект следва да 
бъдат дарени безвъзмездно в собственост на държавата. Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 423 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на 
поземлени имоти № 73242.65.33 в с. Труд, собственост на „РИГЕЛ - 99“ 
ООД. 

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

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица“ приема дарение от „РИГЕЛ - 99“ ООД със 
седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Централен, бул. 
„Руски“ № 75, ет.1 вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 115304106, представлявано от Васил Петров Шилев в 
качеството му на управител, легитимиращо се като собственик съгласно 
Постановление за възлагане от съдебен изпълнител № 151, том 29, рег. № 
10960 от 08.04.2021 г. на следния поземлен имот:  
І.1. Поземлен имот с идентификатор 73242.65.33 с площ 127 кв. м., в 
местност „ГЕРЕНА“, трайно предназначение на територията „Земеделска“, 
начин на  трайно ползване „За друг поземлен имот за движение и 
транспорт“, предишен идентификатор 73242.65.15, номер по предходен 
план: 65.15, 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: 73242.65.36, 73242.65.35, 
73242.65.34, 73242.65.14, 73242.63.30. 
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 в землището на с. Труд. 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 № 424 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез 

публичен явен търг, за срок от 3 /три/ години  за временно разполагане на  
“Стелажи за продажба на зеленчуци и маса за кантар и касов апарат” в ПИ 
– публична общинска собственост с идентификатор № 35300.503.820 по 
КК на с. Калековец,  пред УПИ ХIХ – 508 от кв.54 / ПИ с идентификатор 
№ 35300.503.508,  съгласно скица с № 15-144532-09.03.2018г./  на с. 
Калековец, Община “Марица” – област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 от 
Закона за общинската собственост,  във вр. чл. 50, чл.140 и 145, ал. 1 от  
НПУРОИ на община „Марица” и чл. 5, ал. 1, ал. 2 и чл. 11  от 
НРУППОТДОДТ  на Община “Марица”. 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет “Марица” –  Област Пловдив дава съгласие да се отдаде 
под наем   за срок от 3 /три/ години чрез публичен явен търг  за временно  
разполагане  на  “Стелажи за продажба на зеленчуци и маса за кантар и 
касов апарат” с обща площ за разполагане – 6,00 кв.м., която площ е част 
от  ПИ № 35300.503.820 – публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, пред УПИ 
ХIХ – 508 от кв.54 / ПИ с идентификатор № 35300.503.508,  съгласно скица 
с № 15-144532-09.03.2018г./  на с. Калековец, Община “Марица” – област 
Пловдив, както следва: 
           Част от терен публична общинска собственост – с обща площ  за 
разполагане 6,00 кв.м. за временно разполагате  на обект  “Стелажи за 
продажба на зеленчуци и маса за кантар и касов апарат ” с обща площ на 
разполагане – 6,00 кв.м.  , съгласно схема за временно разполагане,  приета 
и одобрена от Директора на д-я УТ на Община „Марица“, с Протокол № № 
9 от 16.03.2021 г. на ЕСУТ, Община “Марица”, съгл. чл.142, ал.6, т.1 от 
ЗУТ, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и НРУППОТДОДТ, както и от Общински 
съвет на Община “Марица” с Решение № 143, взето с Протокол № 5 от  
20.04.2021 г. в част от ПИ № 35300.503.820, целият с площ от 938 кв.м., с 
трайно предназначение на територията “Урбанизирана”, с начин на трайно 
ползване “За друг поземлен имот за движение и транспорт”, при граници и 
съседи: 35300.503.982, 35300.503.502, 35300.503.984, 35300.503.503, 



35300.503.504, 35300.503.505, 35300.503.507, 35300.503.508, 35300.502.499, 
35300.503.509, 35300.503.490, 35300.502.926 по КК и КР  на с. Калековец, 
Община “Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-
13/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК – София. 
 ІІ. Отдаването под наем на описаният в т. І. имот да се извърши чрез 
провеждане на публичен явен търг, като началната тръжна месечна наемна 
цена е в размер на 1.50 лв. /един  лев и петдесет стотинки / на кв.м. без 
ДДС или 9,00 лв. /девет лева / без ДДС за 6 кв.м., определена, съгласно 
приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на 
началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска 
собственост на Община “Марица” и Тарифата към нея. 
 Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната 
месечната наемна цена при сключване на договора за наем.  
ІІІ. Депозит за участие - 30% от  началната тръжна месечна наемна цена.           
ІV. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 
предприеме необходимите действия за откриване провеждането на 
процедура за отдаване под наем за срок от 3/три/ години на описаният в т. І  
общински терен, чрез публичен явен търг, при стриктно спазване 
правилата на Глава Шеста от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, да организира 
и проведе търга за отдаване под наем и сключи наемния договор, 
съобразно действащото законодателство. 
 

МОТИВИ:  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  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 № 425 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез 
публичен явен търг, за срок от 10 /десет/ години на част от oбщински имот, 
представляващ терен за разполагане на преместваем обект - „ Вендинг 
автомат  /кафе/ ” в с. Калековец. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 от 
Закона за общинската собственост, във вр. чл. 50, чл.140 и 145, ал. 1  от 
НПУРОИ на Община „Марица” и чл. 5 и чл. 11 от НРУППОТДОДТ  на 
Община “Марица” 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие да се отдаде 
под наем за срок от 10 /десет/ години,  след провеждане на публичен явен 
търг за разполагане на преместваем обект  - „Вендинг автомат /кафе/ ” – 1 
брой - в част от имот с идентификатор  № 35300.502.496, публична 
общинска собственост по КК и КР на с. Калековец, за поставяне на 
тротоара  преместваем обект - „ Вендинг автомат /кафе/”, за срок от 10 
/десет/ години, пред  УПИ VI-418, от кв. 30 /ПИ с идентификатор № 
35300.502.518, съгласно Кадастрално – административна информационна 
система на АГКК/ по плана на с. Калековец, Община „Марица“ – област 
Пловдив, както следва: 
 Терен  с площ от 0.46 кв. м., представляващ  част от имот - публична 
общинска собственост, за поставяне на стационарен преместваем обект – 
“Вендинг автомат  /кафе/”, съгласно схема за временно разполагане,  
приета и одобрена  от Директора на д-я УТ на Община “Марица”, с 
Протокол № 21 от  11.06.2021 г. на ЕСУТ, Община “Марица”, съгл. чл.142, 
ал.6, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и НРУППОТДОДТ, както и от 
Общински съвет на Община “Марица” с Решение № 286, взето с Протокол 
№ 8 от  06.07.2021 г.   в  част от 35300.502.496, целият с площ от  1134 
кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на 
трайно ползване: За второстепенна улица, по КК и КР  на с. Калековец, при 
граници и съседи: ПИ №№ 35300.502.518, 35300.502.426, 35300.502.495, 
35300.502.427, 35300.502.497, 35300.502.421, 35300.502.417, 35300.502.418 
по КК и КР  на с. Калековец, Община “Марица” одобрени със Заповед № 



РД 18-13/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София. 
ІІ. Отдаването под наем на описаният в т. I имот да се извърши чрез 
провеждане на публичен явен търг, като началната тръжна месечна наемна 
цена е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ без ДДС за 1 брой 
“Вендинг автомат  /кафе/”,  определена съгласно раздел V “Други“ Б. т.1  
„Автомати за напитки“ от „Тарифа за началния размер на наема за 
помещения и терени общинска собственост по категория на населените 
места в Община „Марица“, Област Пловдив“, представляваща Приложение 
№ 1 към Методика за определяне на началния размер на наемните цени за 
помещения и терени общинска собственост на Община „Марица“.  
 Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната 
месечната наемна цена при сключване на договора за наем.  
III. Депозит за участие - 30% от  началната тръжна месечна наемна цена.     
ІV. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 
предприеме необходимите действия за откриване провеждането на 
процедура за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на описаният в 
т. І  общински терен, чрез публичен явен търг, при стриктно спазване 
правилата на Глава Шеста от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, да организира 
и проведе търга за отдаване под наем и сключи наемния договор, 
съобразно действащото законодателство. 
 

МОТИВИ:  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  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 № 426 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез 
публичен явен търг за срок от  5 /пет/ години на самостоятелен обект - част 
от нежилищна сграда в с. Труд, община “Марица” – област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 и  чл. 14, ал. 7 от 
ЗОС, във вр. чл. 50, чл.140 и чл. 145, 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 отдаде  
под наем чрез публичен явен търг за срок от 5 /пет/ години, ведно с 
правото на достъп до общите и обслужващи части, както следва: 
- Самостоятелен обект с идентификатор № 73242.501.785.1.4, с площ от 
26,00 кв.м., с предназначение „ Друг вид самостоятелен обект в сграда”, 
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под 
обекта: 73242.501.785.1.1,  над обекта: няма. 
Самостоятелният обект се намира на етаж 2  в сграда с идентификатор № 
73242.501.785.1, с предназначение „Административна делова сграда“, 
разположена в поземлен имот с идентификатор №73242.501.785 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община 
“Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-76/20.11.2007 
г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, последно изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащ самостоятелния 
обект е със Заповед 18-5837-28.05.2021г. на началник на СГКК – Пловдив, 
актуван като публична общинска собственост с Акт № 14 от 23.03.2001 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията. 
Самостоятелният обект е с площ за наемане 26,00 кв.м. и целта на 
отдаването му под наем е използването му за “офис дейности“ 
ІІ. Приема и одобрява отдаването под наем да се извърши при начална 
тръжна месечна наемна  цена в размер на 2.00 лв. /два лева/ за кв.м. без 
ДДС или 52,00 лв. /петдесет и два лева /  без ДДС за 26,00 кв.м., 
определена, съгласно раздел II “Критерии при определяне размера на 
наемните цени”, т. II.3 от приетата от Общински съвет „Марица“, 
Методика за определяне на началния размер на наемните цени за 



помещения и терени общинска собственост на Община “Марица” и 
тарифата към нея. 
Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната 
месечната наемна цена при сключване на договора за наем.  
IIІ. Отдаването под наем на описаният в т. І самостоятелен обект за офис 
дейности,  да се извърши, ведно с правото на достъп до общите и 
обслужващи части, чрез провеждане на публичен явен търг по реда на 
Глава Шеста „Провеждане на публични търгове и публично оповестени 
конкурси“, раздел втори „Търгове“ от НПУРОИ на Община „Марица“. 
ІV. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 
предприеме необходимите действия за откриване провеждането на 
процедура за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на описаният в т. І  
самостоятелен обект, чрез публичен явен търг, при стриктно спазване 
правилата на Глава Шеста от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, да организира 
и проведе търга за отдаване под наем и сключи наемния договор, 
съобразно действащото законодателство. 
 

МОТИВИ:  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  21 
Гласували  21 

За  20 
Против  0 
Въздържали се 1 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 427 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от П. И. П. и Х. Р. Н. за изменение  на 
Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на 
структурна единица 419-Жм (жилищна структурна единица/зона), като 
собственици на поземлени имоти 11845.19.72 и 11845.19.73  по 
кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Када пара“, Община 
„Марица“, област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 
във връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 
16а от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
опазване на земеделските земи 

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община 
„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 419-Жм (жилищна 
структурна единица/зона), включващо поземлени имоти с идентификатори 
11845.19.72 и 11845.19.73 -  частни имоти  и част от ПИ с идентификатор 
11845.19.175 – общинска собственост , по кадастралната карта на 
с.Войводиново, местност “Када пара“, Община „Марица“, област Пловдив, 
съгласно приложеното предложение. 
Възлага на П. И. П. и Х. Р. Н., да извършат последващи действия по 
изменение на ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и 
нормативи за прилагане на същия. 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП.  
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 



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

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

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 428 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от М. Д. Т. за изменение  на Общ 
устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на 
структурна единица 536 -Жм (жилищна структурна единица/зона), като 
собственик на поземлен имот 66915.22.19  по кадастралната карта на 
с.Скутаре, местност “Дикилиташ“, 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 456-Жм (жилищна 
структурна единица/зона), включващо поземлен имот с идентификатор 
66915.22.19 -  частен имот  , по кадастралната карта на с.Скутаре, местност 
“Дикилиташ“, Община „Марица“, област Пловдив, съгласно приложеното 
предложение. 
Възлага на М. Д. Т., 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  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 № 429 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от „ЕНДЖИПИ ГРУП“ ЕООД за 
изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо 
разширение на структурна единица 178-Смф (смесена 
многофункционалана структурна единица/зона), като собственик на 
поземлен имот 78080.86.8 по кадастралната карта на с.Царацово, местност 
“Две могили“, Община „Марица“, област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 
във връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 
16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
опазване на земеделските земи 

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община 
„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 178 - Смф (смесена 
многофункционална структурна единица/зона), включващо поземлен имот 
с идентификатор 78080.86.8-частен имот и част от поземлен имот с 
идентификатор 78080.94.297 - общински полски път по кадастралната 
карта на с.Царацово, местност “Две могили“, Община „Марица“, област 
Пловдив, съгласно приложеното предложение. 
 Възлага на „ЕНДЖИПИ ГРУП“ 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  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 № 430 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение от „ЕР ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ“ 

ЕООД за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица” , 
касаещо разширение на структурна единица 239-Смф (смесена 
многофункционална структурна единица/зона), като собственик на 
поземлен имот 73242.225.14 по кадастралната карта на с.Труд, местност 
“Кошовете“, 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 239-Смф (смесена 
многофункционална структурна единица/зона), включващо поземлени 
имоти с идентификатор 73242.225.14 -  частен имот  и части от ПИ 
73242.225.881 и ПИ 73242.225.66 , по кадастралната карта на с.Труд, 
местност “Кошовете“, Община „Марица“, област Пловдив, съгласно 
приложеното предложение. 
Възлага на ЕР ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ“ 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  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 № 431 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за временно 
разполагане на временен преместваем обект: „Кафе автомат“ в ПИ 
69874.501.1002, на тротоара пред УПИ VI-398, кв.60, по плана на с. 
Строево, Община „Марица“, във връзка с процедура по отдаване под наем 
на част от общински имот. 

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

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема за временно 
разполагане на „Кафе автомат“ в ПИ 69874.501.1002, на тротоара пред 
УПИ VI-398, кв.60, по плана на с. Строево, Община „Марица“. 
 Общата площ за разполагане на обекта е 0,53 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  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 № 432 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за временно 
разполагане на: „Кафе автомат“ в ПИ 69874.501.1056, по кадастралната 
карта на с. Строево, пред обект: „Автосервиз  – ателие за вулканизиране на 
гуми“, намиращ се в УПИ X-44, кв.7, по плана на с. Строево, във връзка с 
процедура по отдаване под наем на част от общински имот. 

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

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема за временно 
разполагане на: „Кафе автомат“ в ПИ 69874.501.1056, по кадастралната 
карта на с. Строево, пред обект: „Автосервиз  – ателие за вулканизиране на 
гуми“, намиращ се в УПИ X-44, кв.7, по плана на с. Строево, Община 
„Марица“. 
 Общата площ за разполагане на обекта е 0,47 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  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 № 433 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за временно 
разполагане на: „Маси за открито сервиране“ в ПИ 73242.501.1747, по 
кадастралната карта на с. Труд, към обект: „Заведение за обществено 
хранене – бърза закуска“, намиращ се в УПИ I-307, кв.64, по плана на с. 
Труд, във връзка с процедура по отдаване под наем на част от общински 
имот. 

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

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 
 Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема за временно 
разполагане на „Маси за открито сервиране“ в ПИ 73242.501.1747, по 
кадастралната карта на с. Труд, към обект: „Заведение за обществено 
хранене – бърза закуска“, намиращ се в УПИ I-307, кв.64, по плана на с. 
Труд, Община „Марица“. 
 Общата площ за разполагане на обекта е 45,83 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  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 № 434 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за временно 
разполагане на: „Кафе автомат“ в ПИ 73242.501.1802, по КК на с. Труд, 
пред УПИ IV-310, кв.64, по плана, на с. Труд, Община „Марица“, във 
връзка с процедура по отдаване под наем на част от общински имот. 

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

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема за временно 
разполагане на „Кафе автомат“ в ПИ 73242.501.1802, по КК на с. Труд, 
пред УПИ IV-310, кв.64, по плана, на с. Труд, Община „Марица“.  
  Общата площ за разполагане на обекта е 0,56 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  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 № 435 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за временно 
разполагане на: „Кафе автомат“ в ПИ 73242.501.1807, по КК на с. Труд, 
пред жилищна сграда до зеленчуков магазин, намиращи се в УПИ V-
501.2694, жил. стр. и ООД, кв.43, по плана, на с. Труд, Община „Марица“, 
във връзка с процедура по отдаване под наем на част от общински имот. 

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

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема за временно 
разполагане на „Кафе автомат“ в ПИ 73242.501.1807, по КК на с. Труд, 
пред жилищна сграда до зеленчуков магазин, намиращи се в УПИ V-
501.2694, жил. стр. и ООД, кв.43, по плана, на с. Труд, Община „Марица“.  
  Общата площ за разполагане на обекта е 0,47 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  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 № 436 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за временно 

разполагане на: „Кафе автомат“ в ПИ 73242.501.1807, по КК на с. Труд, 
пред кафене, намиращо се в УПИ I-501.2734, КОО, кв.40, по плана, на с. 
Труд, Община „Марица“, във връзка с процедура по отдаване под наем на 
част от общински имот. 

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

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема за временно 
разполагане на „Кафе автомат“ в ПИ 73242.501.1807, по КК на с. Труд, 
пред кафене, намиращо се в УПИ I-501.2734, КОО, кв.40, по плана, на с. 
Труд, Община „Марица“.  
  Общата площ за разполагане на обекта е 0,47 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  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 № 437 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за временно 
разполагане на: „Вендинг автомат“ в ПИ 35300.503.968, по КК на с. 
Калековец, пред магазин, намиращ се в УПИ X-714, кв.64, по плана, на с. 
Калековец, Община „Марица“, във връзка с процедура по отдаване под 
наем на част от общински имот. 

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

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема за временно 
разполагане на „Вендинг автомат“ в ПИ 35300.503.968, по КК на с. 
Калековец, пред магазин, намиращ се в УПИ X-714, кв.64, по плана, на с. 
Калековец, Община „Марица“.  
  Общата площ за разполагане на обекта е 0,47 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  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 № 438 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
ОТНОСНО: Вземане на решение за ползване на част от натрупаните 

средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл.20 от 
Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци, за разработване на общинска програма за управление на 
отпадъците на Община „Марица“ за периода 2021-2028 г. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.24, ал.1, т.7 от Наредба №7 
от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Дава съгласие за ползване на част от натрупаните средства, 
представляващи отчисления за депониране на битови отпадъци на обект 
„Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по 
закрит способ“ в с. Шишманци, в общ размер на 35 400,00 (тридесет и пет 
хиляди и четиристотин) лева с ДДС за разработване на Програма за 
управление на отпадъците на Община „Марица“ за периода 2021-2028 
година. 

МОТИВИ: Като източник на финансиране на разработването на 
програмите, общините могат да ползват натрупаните средства от 
отчисления по чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци. 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 № 439 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
ОТНОСНО: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги 

в Община „Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 23, от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.1-3 от 
Закона за социалните услуги /ЗСУ/. 

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 Създава Съвет по въпросите на социалните услуги в Община 
„Марица“ със следния състав: 
1. Николай Атанасов Стаматов – Зам. Кмет по социални политики, 
младежки дейности, култура и спорт в Община „Марица“ 
2. Соня Василева Кунева – Директор „Програми и Проекти“ в Община 
„Марица“ 
3. Димитрина Георгиева Стойчева – Ръководител „Други дейности по 
образованието“ в Община „Марица“ 
4. Соня Стоянова Петлешкова – Началник отдел „Индивидуални оценки, 
хора с увреждания и социални услуги" в Дирекция социално подпомагане 
„Марица“. 
5. Василка Тодорова Йотова – майка на дете, ползващо социални услуги. 
 Съветът по въпросите на социалните услуги да организира дейността 
си в съответствие с изискванията на  ЗСУ, с цел провеждане на социалната 
политика на територията на община „Марица“. 
 
 МОТИВИ: С цел провеждане на социалната политика на 
територията на община „Марица“, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 
ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 
зам. Председател на ОбС “Марица” 
(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 440 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 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 връзкка с чл. 
12, ал. 3 от Правилника за реда и начина за отпискане на еднократна 
финансова помощ. 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 Общински съвет „Марица“ отпуска еднократна финансова помощ на: 
 
И. Г. Т., с. Строево в размер на 1 000 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 № 441 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 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 връзкка с чл. 
12, ал. 3 от Правилника за реда и начина за отпискане на еднократна 
финансова помощ. 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 Общински съвет „Марица“ отпуска еднократна финансова помощ на: 
 
П. Г. Б., с. Граф Игнатиево в размер на 1 000 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 № 442 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 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 връзкка с чл. 
12, ал. 3 от Правилника за реда и начина за отпискане на еднократна 
финансова помощ. 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 Общински съвет „Марица“ отпуска еднократна финансова помощ на: 
 
И. М. Г., с. Граф Игнатиево, в размер на 1 000 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 № 443 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 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 връзкка с чл. 
12, ал. 3 от Правилника за реда и начина за отпискане на еднократна 
финансова помощ. 

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

Ц. С. Г с. , Рогош, в размер на 1 000 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 № 444 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

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

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

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ 
под формата на средства за пътуване срещу разходо-оправдателен 
документ /фактура/ на:   

 
В. К. 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 № 445 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

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

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

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ 
под формата на средства за пътуване срещу разходо-оправдателен 
документ /фактура/ на:   
 
А. И. А.,  

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 № 446  

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ. 

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

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 Общински съвет „Марица“ отпуска еднократна финансова помощ на: 
 
Й.Т. Н., , с. Бенковски, в размер на 500 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 № 447 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Допълнителни възнаграждения на кмет на община и 

кметове на кметства 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.5 и ал. 2 от ЗМСМА и  чл.4, ал.5  от 
ПМС № 67/2010г. 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

1. Определя на кмета на общината и кметовете на кметства в 
Община „Марица”, допълнително възнаграждение, както следва: 

  /Съгласно списък/ 
 
 

2. Допълнителните възнаграждения да се включат във ведомостите 
за работни заплати за м. октомври 2021 г. 

 
  

МОТИВИ:  На основание чл.26, ал.1 и чл.21 ал.1, т.5 от ЗМСМА 
общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на 
кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за 
работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на 
кмета на общината. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 448 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
ОТНОСНО: Подготовка на проектобюджета за 2022 и 

актуализираната бюджетна прогноза за 2023 и 2024 г на Община „Марица” 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и  чл.28, ал.1 и ал.2 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната 
прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет на Община „Марица” 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 Общински съвет „Марица” одобрява бюджетна прогноза за периода 
2022–2024 г. на Община „Марица” втори етап, както следва: 
1. Проектобюджета за 2022 и актуализираната бюджетна прогноза за 2023 
и 2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни 
дейности – Приложение № 1; 
2. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за 
разходи – Приложение № 1а; 
3. Прогноза за общинския дълг /вкл. и намеренията за нов/ и разходите за 
лихви по него за периода 2022–2024 г. – Приложение № 6г; 
4. Формуляр за приоритетен инвестиционен проект и справка към него – 2 
броя 
5. Прогноза на сметки за средствата от Европейския съюз за периода 2022–
2024 г. – без промяна от първи етап. 
 

МОТИВИ:  Съгласно указанията на Министерството на финансите и 
изискванията на Закон за публичните финанси. 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 № 449  

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчет за 

изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и годишния 
отчет за състоянието на общинския дълг на Община „Марица” към 
31.12.2020 год. 

ОСНОВАНИЕ: Чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал.1, т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, 
чл.140, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.9 от Закона за 
общински дълг.  

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
1. Приема отчета за касовото изпълнение на Община „Марица” към 
31.12.2020 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1. 
2. Приема изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и 
сметки за чужди средства на Община „Марица” към 31.12.2020 г., съгласно 
Приложения № 2, № 3, № 4, № 5и № 6. 
3. Приема отчета и информацията за касовото изпълнение на бюджета, 
сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства към 31.12.2020 г. 
– обобщен -  Приложение № 7.  
4. Приема отчета за изпълнението на инвестиционната програма на 
Община „Марица” . към 31.12.2020 г., съгласно Приложение № 8. 
5. Приема отчет на план-сметка за приходите и разходите за 
сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в 
депа или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване за 2020 г., съгласно Приложение № 9. 

МОТИВИ:  Настоящото  предложение  е в изпълнение на 
разпоредбите на Закона за публичните финанси и Закона за общинския 
дълг. 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 № 450 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчет за 
изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и годишния 
отчет за състоянието на общинския дълг на Община „Марица” към 
31.12.2020 год. 

ОСНОВАНИЕ: Чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал.1, т.6 и ал. 2  от ЗМСМА, 
чл.140, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.9 от Закона за 
общински дълг. 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг на 
Община „Марица” към 31.12.2020 год., съгласно Приложение № 10. 
  

МОТИВИ: Настоящото  предложение  е в изпълнение на 
разпоредбите на Закона за публичните финанси и Закона за общинския 
дълг. 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 № 451 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община 

„Марица” за 2021 г. 

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

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

№ 
§§   
ЕБК 

Д-ст 
ЕБК 

Наименование на 
обекта от КР 

източник на финансиране 
цел.субсидия за КР от  РБ  

източник на финансиране 
собствени средства 

1 2 3 4 
Било 
5 

Става 
6 

Разлика 
7=6-5 

Било 
8 

Става 
9 

Разлика 
10=8-9 

      ВСИЧКО 61 000 61 000 0 
 
43 480 

 
43 480 

 
0 

1 52-06 603 

Изграждане на 
хидромелиоративно 
съоръжение под 
напоителен канал 
78080.137.18 
с.Царацово - 
инженеринг, в т.ч. 
стр.надзор - 1000лв. 

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

2 52-06 745 

Изграждане на навес 
гробищен парк 
с.Манолско Конаре - 
инженеринг 

25 000 24 978 - 22 0 22 + 22 

3 51-00 122 

Основен ремонт на 
покрив кметство – 
инженеринг 
с.Крислово 

0 36 022 + 36 022 42 480 6 458    -36 022 

 
 



 

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

 

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 № 452 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 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.1 и 
ал.2  от ЗПФ. 

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

№ 
по 
ред 

§§ 
№ д-

ст Източник на финансиране, обекти, 
наименование на разхода 

Всичко   
/лева/ 

В т. ч.  
с-но с-но държ. дофин. местни  
ЕБК ЕБК д-ти д-ти д-ти  

1 2 3 4  5 6 7 8  

   
П Р И Х О Д И 

+494249 0 0 +494249  

1 40-40  Постъпления от продажба на земя +350000   +350000  

2 76-00 
 Временни безлихвени заеми между 

бюджети и сметки за средства от 
ЕС +144249  +144249  

 
  

Р А З Х О Д И 
+494249 0 0 +494249

1 52-02 714 
Проектиране и изграждане на 
спортна зала с. Рогош - инженеринг 

+350000  +350000

2 51-00 322 

Конструктивно укрепване, ремонт и 
саниране на сградата на ОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“ - с. Войводиново  
-  ВРБ +10000 

 

+10000  

3 00-98 998 Резерв -10000  -10000  

4 10-15 239 Материали -2000 -2000  

5 52-01 239 
Придобиване на компютри и 
хардуер +2000 +2000  



6 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" 

+3745  +3745

 

7 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" 

+3215  +3215

 

8 52-06 603 

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

+1315  +1315

 

9 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 

+17475  +17475

 

10 52-06 603 
КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА 
С.БЕНКОВСКИ - ЕТАП 1 (канали 
по ул.15) 

+22437  +22437
 

11 52-06 603 
КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА 
С.БЕНКОВСКИ - ЕТАП 1 (канали 
по ул.7-ма и ул.22-ра 

+86366  +86366
 

12 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“ 

+9696  +9696

 
 

МОТИВИ:  Необходимост от осигуряване на компютри за 
функциониране на приемните помещения на районните полицейски 



инспектори по докладна записка на началника на РПУ-Труд, осигуряване 
на допълнителни средства във връзка с ремонта на училището в с. 
Войводиново, както и за изграждане на спортната зала в с. Рогош. 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 № 453 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от Д. С. С. и Н. Т. Д. за издаване на 

разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
11845.16.154 в м. ”Када пара” по кадастралната карта на с.Войводиново, 
Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
отреждане на урегулирани поземлени имоти за  „Обществено обслужващи 
дейности и жилищно строителство“. 

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

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот 
с идентификатор № 11845.16.154 в м. ”Када пара”  по кадастралната карта 
на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по 
ЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за   
 
 
      „Обществено обслужващи дейности и жилищно строителство“. 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор № 11845.16.154 в м. ”Када пара” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска 
област попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 427-Смф с нетни устройствени показатели Пз<50%, 
Кинт – 1,0,  Поз>40%  и височина  на застрояване до 10 м. 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 



обект.  
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ 
и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 
при спазване на следните изисквания. 
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 
такива. 
Възложителите  Д. С. С. и Н.Т. Д. да изготвят проектите от името на 
общината, както и да представлява общината при съгласуване и 
одобряване пред съответните институции.  
Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за 
опазване на земеделските земи за провеждане на процедура по промяна на 
предназначението на имоти- 
общинска собственост, за които е необходимо, във връзка с изготвяне на 
проекти на техническата инфраструктура. 
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 
– две години.  
 Възлага на Д. С. С. и Н. Т. Д. да проведат процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 
на проекти на техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 
План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 



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

МОТИВИ:  Във връзка с 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  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 № 454 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от „РАЙЧЕВ СТРОЙ“ ЕООД за 
изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо 
разширение на структурна единица 114-Жм (жилищна структурна 
единица/зона), като собственик на поземлен имот                  № 03839.24.1 
по кадастралната карта на с.Бенковски, местност “Шишков герен“, 
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 114-Жм (жилищна 
структурна единица/зона), включващо поземлени имоти с идентификатоир 
03839.24.1-частен имот  и части от ПИ № 03839.27.73, № 03839.28.33 и № 
03839.24.30 – общински имоти   по кадастралната карта на с.Бенковски,  
местност “Шишков герен“, Община „Марица“, област Пловдив, съгласно 
приложеното предложение. 
 
Възлага на „РАЙЧЕВ СТРОЙ“ 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  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 № 455 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
ОТНОСНО: Заявление с №53-01-94-(10)/20.10.2021г. от „ А1 

България „ ЕАД заодобряване  на   ПУП – Парцеларен план,  част от 
комплексен проект за строеж: „Изграждане на ЕСМ на „ А1 БЪЛГАРИЯ“ 
ЕАД от съществуваща шахта на „Виваком“ ж.п. прелез на км. 9+180 в 
междугарието Филипово – Скутаре / нова шахта на „ А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД 
(КШ 5) в ПИ  с идентификатор 11845.59.168, землищ. с.ВОЙВОДИНОВО, 
община „Марица“/  до съществуваща шахта на „ А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД в 
ПИ с идентификатор 62858.39.57 землище на 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, във връзка с чл. 
110, ал.1, т,5 и чл. 129, ал.1 от ЗУТ и 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  за обект: „Изграждане на ЕСМ на „ А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД от 
съществуваща шахта на „Виваком“ ж.п. прелез на км. 9+180 в 
междугарието Филипово – Скутаре / нова шахта на „ А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД 
(КШ 5) в ПИ  с идентификатор 11845.59.168, землищ. с.ВОЙВОДИНОВО, 
община „Марица“/  до съществуваща шахта на „ А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД в 
ПИ с идентификатор 62858.39.57 землище на с. Рогош, община „ Марица“ 
по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект ПУП-
ПП и регистър на засегнатите от трасето имоти.  

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  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 № 456 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване на комплексен проект по 150 от ЗУТ, 
касаещо одобряване на  ПУП – Парцеларен план (ПП) за елементите на 
техническата инфраструктура и работен проект за обект: 
ВТОРОСТЕПЕННА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ЗА ДЪЖДОВНИ 
ВОДИ Ф400 с дължина L=290м по част от ул. „1-ва“, ул. „20-та“ и трасе 
през ПИ с ИД №87669.17.39, м. „Осените“, с. Ясно поле, Община 
„Марица“. 

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

 
  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Одобрява проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен 
план /ПП/ за обект: „ВТОРОСТЕПЕННА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА 
ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ Ф400 с дължина L=290м по част от ул. „1-ва“, ул. 
„20-та“ и трасе през ПИ с ИД №87669.17.39, м. „Осените“, с. Ясно поле, 
Община „Марица“ по следата на вариант единствен, нанесен върху 
приложения проект на ПУП-ПП. 
 Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК пред 
административен съд – гр. Пловдив в 30 дневен срок от обнародването му 
в държавен вестник. 
 

МОТИВИ: 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  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 № 457 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план 
(ПП),   на трасе на кабелна линия 20kV между БКТП „ Куков“ в УПИ 
80.297 – търговски логистичен център, м. „Радиновски герен“, по КК на с. 
Царацово и БКТП „Керамик“ в УПИ 40.712 – магазин и склад за 
промишлени стоки, по КК на с.Костиево., по следата на вариант единствен, 
нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка 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 проект за Подробен устройствен план ПУП – Парцеларен 
план (ПП) за обект : Кабелна линия 20kV между БКТП „ Куков в УПИ 
80.297 –търговски логистичен център, м. „Радиновски герен“, по КК на с. 
Царацово и БКТП „Керамик“ в УПИ 40.712 – магазин и склад за 
промишлени стоки, по КК на с.Костиево.по следата на вариант единствен, 
нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП и регистър на засегнатите 
от трасето имоти. 
 

МОТИВИ: С цел осъществяването 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  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 № 458 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците в община „Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 196, 
ал. 1 и ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица“ приема Анализ на потребностите от 
подкрепа за личностно рзвитие на децата и учениците от община 
„Марица“. 

2.  Възлага на кмета на община „Марица“ последващите съгласно 
закона действия. 

 
МОТИВИ: Анализът на потребностите от подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците от община „Марица“ е разработен на 
основание чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното 
образование. Той включва основни цели и приоритети на процеса на 
приобщаващо образование в образователните институции и изконното 
право на всяко дете да бъде преобщено и ценено, да се гарантира достъпа 
му до подкрепа за личностно развитие в зависимост от неговите 
индивидуални потребности. 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 № 459 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
ОТНОСНО: Съгласие да се предостави на Община „Марица“ за 

управление имот, публична държавна собственост, представляващ сграда с 
идент. 61412.501.141.5 по кад.карта на с.Радиново. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  чл.15, ал. 1 и ал.2 от Закона за 
държавната собственост, чл.6, ал.2 от ПП на Закона за държавната 
собственост 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие да се 
предостави на Община „Марица“ за  управление сграда с идент. 
61412.501.141.5, с предназначение „Друг вид обществена сграда“ със ЗП 31 
кв.м., публична държавна собственост, актувана с Акт за държавна 
собственост № 10312/17.03.2021 година, разположена в ПИ № 
61412.501.141 по кад.карта и кадастралните регистри на с.Радиново, област 
Пловдив, с цел трайно задоволяване на обществените потребности и 
осъществяване на дейности от местно значение за населението на 
с.Радиново. 
ІІ. Възлага на кмета на Община „Марица“ да предприеме необходимите 
действия за изпълнението на решението. 
  

МОТИВИ: След провеждане на съответната законова процедура по 
предоставяне за управление от Министерски съвет, същата да бъде 
използвана за пенсионерски клуб, с цел поддържане на социалните 
контакти на хората, социалната интеграция и жизнен стандарт на 
пенсионерите в селото. 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 № 460 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от Г. Д. К. за изменение  на Общ 
устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна 
единица 518-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона) 
като собственик на поземлен имот с идентификатор 62858.18.77  в 
м.“АВРАМИЦА“ по кадастралната карта на с.Рогош, 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 518-Смф (смесена 
многофункционална структурна единица/зона), включващо поземлени 
имоти с идентификатори № 62858.18.77  - частен имот  и част от 
поземлени имоти № 62858.18.183 и  № 62858.20.214  в м.” АВРАМИЦА“ 
по кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област,  
съгласно приложеното предложение. 
Възлага на  Георги Димитров Костов 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  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 № 461 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от „РАЙЧЕВ СТРОЙ“ ЕООД за 
изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо 
разширение на структурна единица 129-Псп (складово - производствена 
структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот 03839.33.21 
по кадастралната карта на с.Бенковски, местност “Пръднев кладенец“, 
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 129-Псп (складово 
- производствена структурна единица/зона), включващо поземлен имот с 
идентификатор 03839.33.21-частен имот по кадастралната карта на 
с.Бенковски, местност “Пръднев кладенец“, Община „Марица“, област 
Пловдив, съгласно приложеното предложение. 

Възлага на „РАЙЧЕВ СТРОЙ“ 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  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 № 462 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 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 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 
П. С. Б., постоянен адрес с. Радиново, от друга страна, 
на основание чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, чл. 200, ал. 2 от ЗУТ, чл. 19 от ЗЗД, чл. 
34, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 108 от НПУРОИ, като се взеха предвид Заповед 
№ РД-09-896 от 08.09.2021 г. на кмета на община „Марица“, Решение № 3, 
взето с протокол № 31 от 08.09.2021 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 Х-181, кв. 24 /съставляващ 
ПИ с идентификатор 61412.501.764 по КК на с. Радиново/ по плана на с. 
Радиново и ПИ с идентификатор 61412.501.763 по КК на с. Радиново, 
Община „Марица“, област Пловдив с цел образуване на нов УПИ с 
отреждане за жил. строителство, се сключи настоящия предварителен 
договор. 
 
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 
1. ОБЩИНА МАРИЦА, представлявана от кмета Димитър Иванов Иванов 
се задължава след влизане в сила на изменение на подробен устройствен 



план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), допуснат във връзка 
със Заповед № РД-09-896 от 08.09.2021 г. на кмета на община „Марица“ да 
прехвърли на П. С. Б., собствеността върху следния недвижими имот  – 
общинска собственост, а именно:  
1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 61412.501.763 /шест, едно, 
четири, едно, две, точка, пет, нула, едно, точка, седем, шест, три/ находящ 
се в с. Радиново, община „Марица“, област Пловдив, област Пловдив, 
ЕКАТЕ 61412, с площ от 141 /сто четиридесет и един/ квадратни метра по 
кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 
РД-18-77 от 30.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК-София, 
трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно 
ползване: „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, предишен 
идентификатор 61412.501.450, при граници и съседи: 61412.501.630, 
61412.501.449, 61412.501.764, 61412.501.181, включен в новообразувания 
УПИ Х-501.767 – жилищно строителство, кв. 24 /съгласно проект за 
изменение на ПУП-ПРЗ, приет с решение № 3, взето с протокол № 31 от 
08.09.2021 г. на ЕСУТ при община „Марица”/,  
който поземлен имот се обединява с ПИ с идентификатор 61412.501.764 
(шест, едно, четири, едно, две, точка, пет, нула, едно, точка, седем, шест, 
четири), находящ се в с. Радиново, община „Марица“, област Пловдив, 
област Пловдив, ЕКАТЕ 61412, с площ от 974 (деветстотин седемдесет и 
четири) квадратни метра по кадастралната карта и кадастрални регистри, 
одобрени със Заповед № РД РД-18-77 от 30.11.2007 г. на изпълнителния 
директор на АГКК-София, трайно предназначение на територията: 
„Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „Ниско застрояване (до 10 m)“ 
при граници на поземления имот: 61412.501.763, 61412.501.449, 
61412.501.180, 61412.501.179, 61412.501.182, 61412.501.451, 61412.501.181, 
собственост на Петър Стоянов Балдиков 
на стойност 4 230 /четири хиляди двеста и тридесет/ лева без ДДС, 
определена от Общински съвет „Марица“ на база пазарна оценка от 
лицензиран оценител, която стойност П. С. Б. 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 Решение 
на Общински съвет „Марица“ за преобразуване вида на собствеността от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост на 
поземления имот предмет на настоящия договор.   
2. В случай че изменението на ПУП-ПРЗ, приет с Решение № 3, взето с 
протокол № 31 от 08.09.2021 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 П. С. Б.  
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 Решението на 
Общински съвет „Марица“ за преобразуване на вида на собствеността му 



от публична общинска собственост в частна общинска собственост. 
4. Преди сключване на окончателния договор П. С. Б., 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 П. С. 
Б., не могат да черпят 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                                                  
II. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС 
върху разходите са за сметка на купувача. 
III. Възлага на кмета на общината да сключи предварителен договор при 
условията на настоящото решение. 
 

МОТИВИ:  Във връзка с уреждане на имуществени отношения,   
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 № 463 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на 
поземлени имоти с идентификатори 11845.44.143 и 11845.44.27 по 
кадастралната карта и регистри на с. Войводиново, собственост на 
Венцислав Христов Николов. 

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 В. Х. Н., легитимиращ се 
като собственик съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижими имоти № 4, том 83, дело № 16904/30.10.2020 г. на следния 
поземлен имот: 
І.1. Поземлен имот с идентификатор № 11845.44.143 с площ 25 кв. м., с 
трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно 
ползване „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, предишен 
идентификатор: 11845.44.10, номер по предходен план: 044143, парцел 
част от 044010, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Войводиново, одобрени със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: ПИ № 
11845.44.27; 11845.44.24; 11845.44.146; 11845.44.126. 
І.2. Поземлен имот с идентификатор № 11845.44.27 с площ 430 кв. м., с 
трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно 
ползване „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, предишен 
идентификатор: 11845.44.10, номер по предходен план: 044027, парцел 
044010-IV-улица тупик, по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Войводиново, одобрени със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: ПИ № 
11845.44.142; 11845.44.140; 11845.44.139; 11845.44.138, 11845.44.137, 
11845.44.26, 11845.44.25, 11845.44.126, 11845.44.24, 11845.44.143. 
ІІ. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява описаните в точка 
І.1 и точка І.2, поземлени имоти за публична общинска собственост, 
считано от деня, следващ датата на договора за дарение на тези имоти, 



сключен между дарителя и Кмета на Община „Марица“.     
ІІІ. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси върху 
разходите са за сметка на Община „Марица“.  
ІV. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив възлага на кмета на 
общината да извърши всички правни и фактически действия по 
процедурата за дарението и сключи договор за дарение, съобразно 
действащото законодателство. 
 

МОТИВИ:  С 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 

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 № 464 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на 
поземлен имот № 73242.150.500 в с. Труд, собственост на „ЮРО 
ПАКЕДЖИНГ“ ЕООД. 

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

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица“ приема дарение от „ЮРО ПАКЕДЖИНГ“ 
ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Северен, ул. 
„Никола Караджов“ № 1, ет.2, ап.6 вписано в Търговския регистър при 
Агенция по вписванията с ЕИК 205865412, представлявано от Павел 
Стоянов Джумерски в качеството му на управител, легитимиращо се като 
собственик съгласно Нотариален договор за покупко-продажба на 
недвижими имоти № 151, том 26, рег. № 9881, дело 5237 от 31.03.2021 г. на 
следния поземлен имот:  
І.1. Поземлен имот с идентификатор 73242.150.500 с площ 17 кв. м., трайно 
предназначение на територията „Земеделска“, начин на  трайно ползване 
„За второстепенна улица“, предишен идентификатор 73242.150.202, номер 
по предходен план: 150.202, 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: 73242.150.300, 
73242.150.499. 
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 

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 № 465 

Взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на 
поземлени имоти № 66915.30.33 и № 66915.30.47 в с. Скутаре, собственост 
на „ВАСТО“ ООД. 

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

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица“ приема дарение от „ВАСТО“ ООД със 
седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Северен, ул. „Хан 
Пресиян“ № 27А, вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 115846103, представлявано от Васил Стойчев 
Бебелеков в качеството му на управител, легитимиращо се като собственик 
съгласно Нотариален акт за доброволна делба на недвижими имоти № 207, 
том 10, рег. № 26977 от 21.10.2020 г. и Постановление за възлагане от 
съдебен изпълнител № 119, том 65, рег. 23566, дело 1093 от 06.08.2015 г., 
на следните поземлени имоти:  
І.1. Поземлен имот с идентификатор 66915.11.258 с площ 328 кв. м., в 
местност „УЗУН ГЬОЛ“, трайно предназначение на територията 
„Земеделска“, начин на  трайно ползване „За друг поземлен имот за 
движение и транспорт“, предишен идентификатор 66915.30.31, номер по 
предходен план: 30.31, по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Скутаре, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 66915.30.29, 
66915.30.47, 66915.30.17, 66915.30.37. 
І.2. Поземлен имот с идентификатор 66915.30.47 с площ 392 кв. м., в 
местност „УЗУН ГЬОЛ“, трайно предназначение на територията 
„Земеделска“, начин на  трайно ползване „За друг поземлен имот за 
движение и транспорт“, предишен идентификатор 66915.30.32, номер по 
предходен план: 30.32, по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Скутаре, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 66915.30.29, 
66915.30.45, 66915.30.46, 66915.30.37, 66915.30.33. 



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

МОТИВИ: С 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 

29 

Присъствали  20 
Гласували  20 

За  20 
Против  0 
Въздържали се 0 


