
 

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 № 466 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община „Марица” – област Пловдив за 2021 година”. 

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

Закон за общинската собственост. 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

 Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема предложените 

актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – 

област Пловдив за 2021 година”, както следва: 

І. В раздел „VІ. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а от ЗОС“ 

За с.Костиево се добавя: 

ПИ 501.920   НТП Ниско застрояване (до 10 м)      -      838 кв.м.     

За с.Скутаре се добавя: 

ПИ 502.454   НТП Ниско застрояване (до 10 м)      -      644 кв.м. за 

изграждане на втора жилищна сграда     

 

 

ІІ. В раздел VІІІ. Свободни общински имоти  за отдаване под наем/аренда 

на имоти, общинска собственост 

Частна общинска собственост: 

 

за с. Труд се добавя: 

 
НОВ НОМЕР 

ПО КАД. 

КАРТА 

СТАР 

НОМЕР 

ПО КВС 

ПЛОЩ В 

КВ.М 

НАЧИН НА 

ТРАЙНО 

ПОЛЗВАНЕ 

АДРЕС/МЕС

ТНОСТ 

КАТЕГОРИ

Я  ПРИ 

НЕПОЛИВН

И 

УСЛОВИЯ 

1 2 3 4 5 6 

73242.165.241   0.241 12390 Рибарник КРИВАТА 

ВАДА 

 

 



 

ІІІ. В раздел Х. Мери, пасища и ливади – общинска собственост. 

 

1. В буква А) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, за общо 

ползване по землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи) 

 

За с. Крислово отпада: 

 
населено 

място 

№ на 

имот  

пасища 

кв.м. № на 

имот 

лива

ди  

кв.м. Стопанис

вано от 

общината 

№ на 

имот  

пасища 

кв.м. № на 

имот 

ливад

и 

кв.м. 

Кметство 

село 

КРИСЛОВ

О 

         

 

39918.1.6

5-ІV 

категория 

769        

 

За с. Граф Игнатиево се добавя: 

 
Населено 

място 

№ на имот  

пасища 

кв.м. № 

на 

им

от 

ли

вад

и  

кв.м. Стопани

свано от 

общинат

а 

№ на 

имот  

пасища 

кв.м. № на 

имот 

ливад

и 

кв.м. 

Кметство 

село 

         

С. ГРАФ 

ИГНАТИЕ

ВО 

         

 17806.61.1 

VІ 

категория, 

24188  м2, 

част в 

северната 

част 

свободни 

24188, 

изцяло 

попада 

в СДП 

       

 17806.61.2 

VІ 

категореия 

165925 м2,  

част в 

северната 

част 

165925

,  

 изцяло 

попада 

в СДП 

       



свободни  

 17806.61.39

1 

VІ 

категория, 

21360    м2, 

част в 

югоизточна

та част 

свободни 

21360, 

изцяло 

попада 

в СДП 

       

 17806.61.39

1 

VІ 

категория, 

250315    

м2, част в 

северната 

част 

свободни 

250315

, 

изцяло 

попада 

в СДП 

       

 17806.61.39

6 

VІ 

категория, 

141913   

м2, част в 

северната 

част 

свободни 

141913

, 

изцяло 

попада 

в СДП 

       

 17806.61.39

8 

VІ 

категория 

39998, 

изцяло 

попада 

в СДП 

       

 

 

2. 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. Стопанис

вано от 

общината 

№ на 

имот  

пасища 

кв.м. № на 

имот 

ливад

и 

кв.м. 

Кметство 

село 

КРИСЛОВ

О 

         

 

39918.1.6

5-ІV 

категория 

769        

 



 

ІV. Създава се нов раздел ХVІІ „Дарение на имоти, общинска 

собственост“. 

 

Добавя се: 

 

С.Граф Игнатиево 

ПИ № 17806.47.934  

ПИ № 17806.47.900 

Част от ПИ № 17806.47.560 

Част от ПИ № 17806.47.937 

 

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  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 № 467 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 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 ал. 2 от ЗМСМА, в съответствие с 

изискванията на чл. 37 и; чл. 37 к и чл. 37 о 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. Граф Игнатиево се добавя: 

 
Населено 

място 

№ на 

имот  

пасища 

кв.м. № на 

имот 

лива

ди  

кв.м. Стопани

свано от 

общинат

а 

№ на 

имот  

пасища 

кв.м. № на 

имот 

ливад

и 

кв.м

. 

Кметство 

село 

         

С. ГРАФ 

ИГНАТИ

ЕВО 

         



 17806.61.

1 

VІ 

категория

, 24188  

м2, част в 

северната 

част 

свободни 

24188, 

изцяло 

попада 

в СДП 

       

 17806.61.

2 

VІ 

категореи

я 165925 

м2,  част 

в 

северната 

част 

свободни  

165925

,  

 изцяло 

попада 

в СДП 

       

 17806.61.

391 

VІ 

категория

, 21360    

м2, част в 

югоизточ

ната част 

свободни 

21360, 

изцяло 

попада 

в СДП 

       

 17806.61.

391 

VІ 

категория

, 250315    

м2, част в 

северната 

част 

свободни 

250315

, 

изцяло 

попада 

в СДП 

       

 17806.61.

396 

VІ 

категория

, 141913   

м2, част в 

северната 

част 

свободни 

141913

, 

изцяло 

попада 

в СДП 

       



 17806.61.

398 

VІ 

категория 

39998, 

изцяло 

попада 

в СДП 

       

 
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, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, желаещи да наемат 

свободни общински мери, пасища и ливади за стопанската 2021-2022 г. на 

територията на Община „Марица“ и се дава съгласие за предоставянето им 

под наем по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи и за предоставянето им за общо ползване от населението. Ето защо , 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 468 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на полски пътища, собственост  на 

Община „Марица“, включени в заповедта на директора на областна 

дирекция "Земеделие" по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи за ползване, и в масивите за ползване на 

споразумения/разпределение за стопанската 2021/2022 година. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с  чл. 

37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и 

чл.75б от ЗСПЗЗ и чл. 75б от ППЗСПЗЗ 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

1. Одобрява и дава съгласие полските пътища или части от тях, които не са 

необходими за осигуряване достъп до конкретни имоти, описани в 

заявления от участници в споразумения/разпределение за стопанската 

2021/2022 година за землищата на с. Желязно, с. Калековец, с.Труд, които 

са приложени към писмо-искане входирано в Община „Марица“  с № 94-

00-2221/11.11.2021 г.  и в Общински съвет „Марица“ с № ОбС – 

537/09.11.2021  г. на Областна дирекция „Земеделие“- Пловдив, да се 

предоставят на ползвателите, подали заявления, неразделна част от 

настоящото решение, при цена за декар в размер на средното годишно 

рентно плащане за „Нива“ за съответното землище. Предоставянето да се 

извърши съобразно изискванията на чл.37в, ал.16 и ал.17 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи. 

2. Ползвателите, на които се предоставени полските пътища и или части от 

тях са длъжни да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за 

ползване в реални граници.  

3. Ползвателите, след изтичане на наемния договор или при необходимост, 

в периода на договора, са длъжни да възстановят полските пътища, 

съобразно начина им на трайно ползване във вид, който да отговаря на 

предназначението им. 

 

МОТИВИ:  Ползвателят, на който са предоставени полските 

пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване 

в реални граници през следващата стопанска година. Предоставянето се 

извършва по цена в размер на средното годишно рентно плащане за 



„Нива“ за съответното землище. Ето защо Общински съвет „Марица“ 

намира решението за целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 469 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Отмяна на точка I. 2 от Решение № 463, взето с 

протокол № 12 от 28.10.2021 г. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

1. Общински съвет „Марица“ отменя точка I.2 от Решение № 463, взето 

с протокол № 12 от 28.10.2021 г. 

 
МОТИВИ: С оглед на неспазените процесуални разпоредби, следва 

така взетото решение да бъде отменено. Ето защо Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 470 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Отмяна на решение № 57, взето с протокол № 3 от 

25.02.2021 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право 

на строеж на К. И. Т., с постоянен адрес с. Скутаре, върху общински 

урегулиран поземлен имот № 66915.502.1221 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Скутаре. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 89, ал. 3, т. 9 от Наредбата 

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

на община „Марица“ 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

1. Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № 57, взето с протокол 

№ 3 от 25.02.2021 г. на Общински съвет „Марица” - Пловдив за учредяване 

право на строеж на К. И. Т., с постоянен адрес с. Скутаре върху общински 

урегулиран поземлен имот № 66915.502.1221, с площ 682 кв.м., с трайно 

предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на трайно ползване 

„Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Скутаре, област Пловдив одобрени със заповед № РД-18-

36/06.03.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София,  УПИ ХІІ-

общ., кв. 79 по действащия регулационен план на селото, съгласно  

одобрен ПУП – ПРЗ със Заповед № РД-09-37/01.02.1999 година на кмета 

на общината, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 57 от 13.06.2003 година година.  

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

Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 

по отмяната на горецитираното решение, съгласно изискванията на Закона 

за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

 

МОТИВИ:  Не са спазени условията по т. ІV, т.1 от договора, като в 

посочения/определения 6-месечен срок не е издадена виза за проектиране 

и няма внесен за одобряване инвестиционен проект за жилищна сграда, 

при което следва да се предприемат действия по отмяна на 



горепосоченото решение на общинския съвет за учредяване възмездно 

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

целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 471 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

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

21.12.2020 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право 

на строеж на Д. Ф. А., с постоянен адрес с. Динк, върху общински 

урегулиран поземлен имот № 21169.501.334 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Динк. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 89, ал. 3, т. 9 от Наредбата 

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

на община „Марица“ 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

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

№ 13 от 21.12.2020 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване 

право на строеж на Д. Ф. А., с постоянен адрес с. Динк върху общински 

урегулиран поземлен имот № 21169.501.334  с площ 728 кв.м., с Трайно 

предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване 

„Ниско застрояване (до10м)” по кадастралната карта на с.Динк, област 

Пловдив одобрена със Заповед № РД-18-16/19.02.2008 год. на 

Изпълнителния директор на АГКК-София, номер по предходен план: УПИ 

ІХ, кв.1 по ЗРП, одобрен със Заповед № РД-09-59/1994 година на кмета на 

Община „Марица“, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 2758 от 22.11.2016 

година.  

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

Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 

по отмяната на горецитираното решение, съгласно изискванията на Закона 

за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

 
МОТИВИ:  Не са спазени условията по т. ІV, т.1 от договора, като в 

посочения/определения 6-месечен срок няма внесен за одобряване 

инвестиционен проект за жилищна сграда, при което следва да се 

предприемат действия по отмяна на горепосоченото решение на 

общинския съвет за учредяване възмездно право. Ето защо, Общински 

съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 



 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 472 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 66915.502.862 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 

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

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

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

НПУРОИ 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 15780,00 лева, без 

ДДС (петнадесет хиляди седемстотин и осемдесет лева, без ДДС), по 20,00 

лв/кв.м. без ДДС),  като цена за продажба на поземлен имот № 

66915.502.862, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 

оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за продажба 

на поземлен имот № 66915.502.862 в размер на 15780,00 лева, без ДДС 

(петнадесет хиляди седемстотин и осемдесет 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 № 66915.502.862 с площ  789 кв.м. с 

трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско 

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

одобрена със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК-София, номер по предходен план парцел ІХ-862 от 

кв.28, при граници:  ПИ № 66915.502.293; ПИ № 66915.502.294; ПИ № 

66915.502.1049; ПИ № 66915.502.292, адрес: с.Скутаре, ул. "Стефан 

Караджа" № 3, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

4018/11.10.2021 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 

Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 66915.502.862 е 3545,40 (три 

хиляди петстотин четиридесет и пет лева и 80 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 на приходната част на бюджета, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 473 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 47113.10.69 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 

Манолско Конаре, 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 15855,00 лева, 

(петнадесет хиляди осемстотин петдесет и пет) лева, по 1100 лв/дка), като 

цена за продажба на поземлен имот № 47113.10.69, 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 № 47113.10.69 в размер на от 15855,00 лева, (петнадесет 

хиляди осемстотин петдесет и пет) лева, по 1100 лв/дка). 

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

извърши продажба на поземлен имот № 47113.10.69  с площ  14414 кв.м., 

трайно предназначение "Земеделска територия", НТП "Изоставена орна 

земя", местност "Делника" по кадастрална карта и кадастрални регистри на 

с.Манолско Конаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-

62/19.10.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, номер по предходен 

план им. № 000215 по КВС, при граници: ПИ № 47113.10.72; ПИ № 

47113.502.543; ПИ № 47113.502.530; ПИ № 47113.10.73, актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 4011/29.09.2021 година, надлежно вписан 

в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 47113.10.69 е 1765,70 (хиляда 

седемстотин шестдесет и пет лева и 70 ст.) лева. 

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

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  

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

от купувача на имота по т.3. 

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



Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 

за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 

 
МОТИВИ: С оглед осигуряване на приходната част на бюджета, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  24 

Гласували  24 

За  24 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 474 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.16.7 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 

Войводиново, 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 70 000,00 лева, 

(седемдесет хиляди) лева, по 4,00 лв/кв.м.), като цена за продажба на 

поземлен имот № 11845.16.7, 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 № 11845.16.7 в размер на от 70 000,00 лева, (седемдесет 

хиляди) лева, по 4,00 лв/кв.м.). 

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

извърши продажба на поземлен имот идентификатор № 11845.16.7  с площ  

17500 кв. м., с трайно предназначение на територията "Земеделска” и НТП 

„Нива“, местност „Када пара“ по кадастралната карта и кадастралните 

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

18-99/12.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, при 

граници ПИ № 11845.16.6; ПИ № 11845.16.10; ПИ № 11845.16.11; ПИ № 

11845.16.133 и ПИ № 11845.16.9, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 0939-02/07.08.2009 година, надлежно вписан в Служба по 

вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.16.7 е 2596,30 (две хиляди 

петстотин деветдесет и шест лева и 30 ст.) лева. 

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

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  

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

от купувача на имота по т.3. 

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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 



за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ:  С оглед осигуряване на приходната част на бюджета, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

  

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  24 

Гласували  24 

За  24 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 475 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 35300.503.423, частна общинска 

собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по 

кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Калековец, област 

Пловдив. 

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

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

разпореждане с общинско имущество 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 12240,00 

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

без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 35300.503.423, въз 

основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

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

поземлен имот № 35300.503.423 с площ 612 кв. м., с трайно 

предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 

10м)"  по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Калековец, област 

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

на АГКК-София,  номер по предходен план: УПИ ІІІ-503.423, жил.стр., 

кв.82 съгл. ПУП-ПРЗ, одобр. със Заповед № РД-09-330/18.03-2021 година, 

при граници и съседи: ПИ № 35300.503.433; ПИ № 35300.503.424; ПИ № 

35300.503.432; ПИ № 35300.503.422 и ПИ № 35300.503.421, адрес: Т. А. Д., 

и Т. К. Д., и двамата с постоянен адрес: с.Калековец, собственици на 

сграда с идент. 35300.503.423.1, със ЗП 76 кв.м., с предназначение: 

Жилищна сграда –еднофамилна, със степен на зъавършеност 63% (груб 

строеж) за сумата 12240,00 (дванадесет хиляди двеста и четиридесет) лева, 

без ДДС, по 20,00 лв/кв.м. без ДДС). 

 Данъчната оценка на поземлен имот № 35300.503.423 е 2518,40 (две 

хиляди  петстотин и осемнадесет 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 на приходната част на бюджета, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  24 

Гласували  24 

За  24 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 476 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 21169.9.79 с.Динк, 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 14,00 /четиринадесет/ 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 14,00 /четиринадесет/  лева за 1 кв.м. /един 

квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж 

на жилищна сграда.  

2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на В. А. С.  

с.Динк, да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 

върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 

Право на строеж върху поземлен имот № 21169.9.79 с площ 500 кв.м., с 

трайно предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно 

ползване „Ниско застрояване (до10м)” по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Динк, област Пловдив, одобрени със Заповед 

№ РД-18-16/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 

съответстващ на УПИ VІ-9.79, жил. строителство, от кв.52, съгласно 

одобрен ПУП-ПРЗ със Заповед № РД-09-1219/18.09.2015 г., при граници 

на имота: ПИ № 21169.9.85; ПИ № 21169.9.84; ПИ № 21169.9.83; ПИ № 

21169.9.80; ПИ 21169.9.89 и ПИ № 21169.9.78 за построяване на жилищна 

сграда, съгласно предвижданията на застроителния план на с. Динк, 

Община „Марица”, област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 

вече определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно 

одобрените архитектурни проекти с установена площ за застрояване от 

лицензиран оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и 

чл.77 от НПУРОИ. 

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



Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 

по учредяване на гореописаното право на строеж, съгласно изискванията 

на Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

МОТИВИ:  Заявителката не се легитимира като собственик на 

недвижими имоти на територията на страната и  живее с децата си в 

семейната къща на родителите си. Предвид социалното им положение е 

налице обоснована нужда от решаване на жилищния проблем на 

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

целесъобразно. 

 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  24 

Гласували  24 

За  24 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 477 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 21169.501.377 с.Динк, 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 14,00 /четиринадесет/ 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 14,00 /четиринадесет/  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 Г. А. В.  с 

с.Динк, да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 

върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 

Право на строеж върху поземлен имот № 21169.501.377 с площ 821 кв.м., с 

трайно предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно 

ползване „Ниско застрояване (до10м)” по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Динк, област Пловдив, одобрени със Заповед 

№ РД-18-16/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 

номер по предходен план: УПИ ІІІ-270, от кв.32 по регулационния план на 

с.Динк, при граници на имота: ПИ № 21169.501.376; ПИ № 21169.501.268; 

ПИ № 21169.501.378 и ПИ № 21169.501.433 за построяване на жилищна 

сграда, съгласно предвижданията на застроителния план на с. Динк, 

Община „Марица”, област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 

вече определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно 

одобрените архитектурни проекти с установена площ за застрояване от 

лицензиран оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и 

чл.77 от НПУРОИ. 

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

Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 



по учредяване на гореописаното право на строеж, съгласно изискванията 

на Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

МОТИВИ: Заявителката не се легитимира като собственик на 

недвижими имоти на територията на страната и  живее с децата си в 

семейната къща на родителите си. Предвид социалното им положение е 

налице обоснована нужда от решаване на жилищния проблем на 

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

целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  24 

Гласували  24 

За  24 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 478 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 47086.22.312 в полза на лица с установени 

жилищни нужди. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 49а, ал. 1 от 

ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена в 

размер на 15,00  /петнадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 

разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване 

на жилищна сграда в ПИ № 47086.22.312 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив, 

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

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

2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на Н. 

Й. Н.  с. Маноле, да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно 

право върху недвижим имот – частна общинска собственост, 

съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 

47086.22.312, с площ 500 кв.м., с трайно предназначение на територия 

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

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

Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2008 год. на 

Изпълнителния директор на АГКК-София, изменени със Заповед № КД-

14-16-1656/09.10.2013 година на Началника на СГКК- Пловдив,  УПИ Х-

22.312, кв.95, съгласно  одобрен ПУП – ПРЗ със Заповед № РД-09-

1016/13.08.2013 година на кмета на общината, с отреждане за нискоетажно 

жилищно застрояване, при граници на имота: ПИ № 47086.22.321; ПИ № 

47086.502.313; ПИ № 47086.502.396 и ПИ № 47086.22.311 за построяване 

на жилищна сграда, съгласно предвижданията на застроителния план на с. 

Маноле, Община „Марица”, област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 

вече определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно 

одобрените архитектурни проекти с установена площ за застрояване от 

лицензиран оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и 



чл.77 от НПУРОИ. 

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

Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 

по учредяване на гореописаното право на строеж, съгласно изискванията 

на Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

МОТИВИ:  Заявителят не се легитимира като собственик на 

недвижими имоти на територията на страната. По данни на кмета на 

селото Наско Николов и семейството му живеят под наем при роднини от 

много години. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за 

целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  24 

Гласували  24 

За  24 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 479 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 66915.502.1914 в полза на лица с установени 

жилищни нужди. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 49а, ал. 1 от 

ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена в 

размер на 20,00  /двадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 

застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване на жилищна 

сграда в ПИ № 66915.502.1914 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив, въз основа на 

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

оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на П. 

Г. К.,  с. Скутаре, да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно 

право върху недвижим имот – частна общинска собственост, 

съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 

66915.502.1914 с площ 475 кв. м., с Трайно предназначение „Урбанизирана 

територия” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до10м)” по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Скутаре, област 

Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор 

на АГКК-София, при граници на имота: ПИ № 66915.502.1912; ПИ № 

66915.502.1915; ПИ № 66915.502.1180; ПИ № 66915.502.1911, номер по 

предходен план: 502.606, УПИ ХХVІІ-502.1914, жил.строителство, кв.58, с 

отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, , актуван с 

3801/12.02.2021 година,  за построяване на жилищна сграда, съгласно 

предвижданията на застроителния план на с. Скутаре, Община „Марица”, 

област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 

вече определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно 

одобрените архитектурни проекти с установена площ за застрояване от 

лицензиран оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и 

чл.77 от НПУРОИ. 



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

Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 

по учредяване на гореописаното право на строеж, съгласно изискванията 

на Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 
МОТИВИ: Заявителката не се легитимира като собственик на 

недвижими имоти на територията на страната и  живее в семейната къща 

на родителите си. Предвид социалното им положение е налице 

обоснована нужда от решаване на жилищния проблем на заявителката. 

Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 

целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  24 

Гласували  24 

За  24 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 480 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 61412.26.41 – 

публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните 

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

със Заповед № РД-18-77/30.11.2007 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 с идентификатор № 61412.26.41 /номер по предходен 

план: 0.46/, с обща площ от 0.378 дка, с трайно предназначение 

„Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Пасище“ в 

местността „Дзънгарица“, при граници и съседи: ПИ № 61412.26.13; ПИ № 

61412.501.246; ПИ № 61412.501.642; ПИ № 61412.26.46;  ПИ № 

61412.26.11 - публична общинска собственост по кадастралната карта и 

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

Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77/30.11.2007 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за общинска собственост 

№ 4030 от 16.11.2021 година.  

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 на трайно ползване 

на ПИ  № 61412.26.41, както и собствеността му 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  24 

Гласували  24 

За  24 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 481 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 73242.613.32 

/номер по предходен план 0.832/ – публична общинска собственост по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община 

„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-76 от 

20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с 

чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

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

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

промени от „Напоителен канал” в „За селскостопански, горски, ведомствен 

път“ на общински поземлен имот, както следва:  

- Поземлен имот № 73242.613.32 /номер по предходен план 0.832/, с площ 

от 0.435 дка, с трайно предназначение „Територия, заета от води и водни 

обекти” и начин на трайно ползване „Напоителен канал” в местността 

„Герена“, при граници и съседи: ПИ № 73242.613.31; 73242.613.16; 

73242.613.30; 73242.613.10; 73242.613.11; 73242.613.12; 73242.613.13 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община 

„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-76 от 

20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с Акт за 

публична общинска собственост               № 4029 от 11.11.2021 година. 

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

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

всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на 

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

Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота  да 

започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 

общинската собственост. 

 



МОТИВИ: На терен каналът не функционира като такъв, на места е 

напълно заравнен и се използва от собствениците на съседните му имоти в 

масива като път за достъп. В района има тенденция за промяна 

предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди с цел 

извършване на производствени, жилищни и други дейности.  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 № 482 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.12.67 – 

публична 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. 

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 с идентификатор № 66915.12.67 с обща площ от 4.214 дка, 

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

ползване „Пасище“ в местността „Герена“, при граници и съседи: ПИ № 

66915.502.1023; ПИ № 66915.12.66; ПИ № 66915.12.196;  ПИ № 

66915.12.195; ПИ № 66915.12.68; ПИ № 66915.12.194; ПИ № 66915.12.173; 

ПИ № 66915.12.172; ПИ № 66915.12.201 - публична 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, актуван с акт за общинска 

собственост № 0703-14 от 02.10.2008 г.  

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

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

всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на 

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

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

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

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

издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

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

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

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



общинската собственост. 

 

МОТИВИ:  Целесъобразно е с цел ефективното му и ефикасно 

използване по предназначение да се промени начина на трайно ползване 

на ПИ  № 66915.12.67, както и собствеността му 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  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 483 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне 

на поземлен имот с идентификатор № 66915.22.126 – 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 кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот от 12.10.2021 година. 

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 №  

66915.22.126, с площ от 84.562 дка, с трайно предназначение „Земеделска 

територия” и начин на трайно ползване „Нива” в местността „Дикилиташ“, 

при граници и съседи: ПИ № 66915.22.206; ПИ № 66915.22.107; ПИ № 

66915.22.97; ПИ № 66915.22.128; ПИ № 66915.22.35; ПИ № 66915.22.129; 

ПИ № 66915.22.127 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 12.10.2021 г., актуван 

като частна общинска собственост  

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

- Проектен ПИ № 66915.22.211, с проектна площ от 64.562 дка, с начин на 

трайно ползване „Нива“ в местността „Дикилиташ“, 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 

№ 66915.22.212; ПИ № 66915.22.26; ПИ № 66915.22.127; ПИ № 

66915.22.107; ПИ № 66915.22.206; ПИ № 66915.22.97 

и 

- Проектен ПИ № 66915.22.212, с проектна площ от 20.000 дка, с начин на 



трайно ползване „Нива“ в местността „Дикилиташ“, 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 

№ 66915.22.211; ПИ № 66915.22.26; ПИ № 66915.22.35; ПИ № 66915.22.97. 

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 с площ от около 20.000 дка в източната му част, като 

останалата част от парцела остане общинска собственост и се отдава под 

наем.  , 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 № 484 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне 

на поземлен имот с идентификатор № 17806.47.937 – частна общинска 

собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф 

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

РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

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

самоуправление и местната администрация; чл. 3 от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

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

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

кадастралната карта и кадастралните регистри. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

І. Разрешава разделянето на поземлен имот с идентификатор № 

17806.47.937, с площ от 13.427 дка, с трайно предназначение „Територия, 

заета от води и водни обекти” и начин на трайно ползване „Напоителен 

канал”, при граници и съседи: ПИ № 17806.47.112; ПИ № 17806.47.111; 

ПИ № 17806.12.35; ПИ № 78171.77.44;  ПИ № 17806.13.29; ПИ № 

17806.47.1;  ПИ № 17806.47.100; ПИ № 17806.12.902; ПИ № 17806.12.1248; 

ПИ № 17806.10.52; ПИ № 17806.8.62; ПИ № 17806.10.610; ПИ № 

17806.8.64; ПИ № 17806.8.936; ПИ № 17806.8.1; ПИ № 17806.8.77; ПИ № 

17806.8.78; ПИ № 17806.8.3; ПИ № 17806.8.4; ПИ № 17806.8.73; ПИ № 

17806.8.74; ПИ № 17806.8.75; ПИ № 17806.8.76; ПИ № 17806.8.6; ПИ № 

17806.8.7;  ПИ № 17806.8.99; ПИ № 17806.10.6; ПИ № 17806.10.5; ПИ № 

17806.10.77; ПИ № 17806.10.76; ПИ № 17806.10.60; ПИ № 17806.10.59; ПИ 

№ 17806.10.58; ПИ № 17806.10.57; ПИ № 17806.10.56; ПИ № 17806.10.2; 

ПИ № 17806.10.1;  ПИ № 17806.47.560; ПИ № 17806.1.1; ПИ № 

17806.11.31; ПИ № 17806.12.1229 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица” - област Пловдив, 

одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009  г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, последно изменение, засягащо поземления имот от 

23.02.2021 г., актуван с Акт за частна общинска собственост № 3797 от 

22.01.2021 година, 

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

- Проектен ПИ № 17806.47.1112, с проектна площ от 12.321 дка, с начин на 

трайно ползване „ Напоителен канал “по кадастралната карта и 

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

Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009  г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, с проектни граници и съседи: ПИ № 

17806.47.1113; ПИ № 17806.47.560; ПИ № 17806.1.1; ПИ № 17806.47.112; 



ПИ № 17806.47.111; ПИ № 17806.13.29; ПИ № 17806.47.100; ПИ № 

17806.47.1;  ПИ № 17806.12.902; ПИ № 17806.12.35; ПИ № 17806.12.1229; 

ПИ № 17806.12.1248; ПИ № 17806.11.31; ПИ № 17806.10.1;  ПИ № 

17806.10.2; ПИ № 17806.10.56; ПИ № 17806.10.57; ПИ № 17806.10.58; ПИ 

№ 17806.10.59; ПИ № 17806.10.60; ПИ № 17806.10.76; ПИ № 17806.10.77; 

ПИ № 17806.10.5; ПИ № 17806.10.6; ПИ № 17806.10.52; ПИ № 

17806.10.610; ПИ № 17806.8.1; ПИ № 17806.8.77; ПИ № 17806.8.78; ПИ № 

17806.8.3; ПИ № 17806.8.4; ПИ № 17806.8.73; ПИ № 17806.8.74; ПИ № 

17806.8.75; ПИ № 17806.8.76; ПИ № 17806.8.6; ПИ № 17806.8.7;  ПИ № 

17806.8.99 и 

- Проектен ПИ № 17806.47.1113, с проектна площ от 1.106 дка, с начин на 

трайно ползване „Напоителен канал “по кадастралната карта и 

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

Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009  г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, с проектни граници и съседи:               

ПИ № 17806.47.1112; ПИ № 17806.47.560; ПИ № 17806.1.1; 17806.8.62; 

17806.8.936. 

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

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

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

създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните 

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

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

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

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

промяната по реда на Закона за общинската собственост. 

МОТИВИ:  Целта на придобиването на частта от горния имот е 

това, че на Летище „Граф Игнатиево“ се изгражда нова и ще се 

модернизира съществуващата инфраструктура. Бъдещото строителство е 

свързано с движение на тежка строителна техника и механизация, което 

ще се осъществява не само през КПП-север, но и през път, започващ от 

КПП-юг. Част от бъдещия път в момента е отразена в кадастралната карта 

и кадастралните регистри като общински напоителен канал. 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 № 485 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне 

на поземлен имот с идентификатор № 17806.47.560 – публична общинска 

собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф 

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

РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

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

самоуправление и местната администрация; чл. 3 от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

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

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

кадастралната карта и кадастралните регистри. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

І. Разрешава разделянето на поземлен имот с идентификатор № 

17806.47.560, с площ от 8.154 дка, с трайно предназначение „Земеделска 

територия” и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, 

ведомствен път“, при граници и съседи: ПИ № 17806.47.935; ПИ № 

17806.47.937;  ПИ № 17806.9.12; ПИ № 17806.9.9; ПИ № 17806.9.8; ПИ № 

17806.9.7; ПИ № 17806.9.6; ПИ № 17806.9.5; ПИ № 17806.9.4; ПИ № 

17806.9.3; ПИ № 17806.9.2; ПИ № 17806.9.1;  ПИ № 17806.1.1; ПИ № 

17806.47.900 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф 

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

РД-18-4/22.01.2009  г. на Изпълнителния директор на АГКК, публична 

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

общинската собственост не се съставя акт за общинска собственост, 

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

- Проектен ПИ с идентификатор № 17806.47.8, с проектна площ от 7.985 

дка, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен 

път“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф 

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

РД-18-4/22.01.2009  г. на Изпълнителния директор на АГКК, с проектни 

граници и съседи: ПИ № 17806.47.9; ПИ № 17806.9.12; ПИ № 17806.9.9; 

ПИ № 17806.9.8; ПИ № 17806.9.7; ПИ № 17806.9.6; ПИ № 17806.9.5; ПИ № 



17806.9.4; ПИ № 17806.9.3; ПИ № 17806.9.2; ПИ № 17806.9.1; ПИ № 

17806.47.900; ПИ № 17806.47.935; ПИ № 17806.1.1; ПИ № 17806.47.937 

  и 

- Проектен ПИ с идентификатор № 17806.47.9, с проектна площ от 0.169 

дка, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен 

път“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф 

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

РД-18-4/22.01.2009  г. на Изпълнителния директор на АГКК, с проектни 

граници и съседи: ПИ № 17806.47.8; ПИ № 17806.1.1; ПИ № 17806.47.937. 

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

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

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

създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните 

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

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

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

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

промяната по реда на Закона за общинската собственост.  

 

МОТИВИ: Летище „Граф Игнатиево“ осигурява охраната и 

отбраната на въздушните граници на Република България, то е от състава 

на Военновъздушните сили (ВВС) на Българската армия. За реализацията 

на инвестиционните намерения на Министерство на отбраната на 

Република България е необходимо приобщаването към територията на 

летището на имоти, общинска собственост, което ще осигури възможност 

за изграждането и експлоатацията на всички системи и съоръжения, 

необходими за функционирането на летищния комплекс. 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 № 486 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на 

поземлен имот № 66915.12.348 в с. Скутаре, собственост на Я.З. З., Д. М. 

К. и А. Г. И.. 

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 Я.З. З., Д. М. К. и А. Г. И.., 

легитимиращи се като собственици съгласно Нотариален акт № 137, том 5, 

рег. 2030, дело 854/28.01.2021 г.; Нотариален акт № 175, том 9, рег. 3596, 

дело 1741/10.02.2021 г. на следния поземлен имот: 

І.1. Поземлен имот с идентификатор № 66915.12.348 с площ 163 кв. м., с 

трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно 

ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, предишен 

идентификатор: 66915.12.74, номер по предходен план: 012074, по 

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

Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 

последно изменение на кадастралната карта засягащо поземления имот е 

от 22.02.2021 г., при граници и съседи: 66915.12.345; 66915.12.69; 

66915.12.346; 66915.12.73; 66915.12.68. 

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 до имоти, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 487 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Дарение на поземлен имот с идентификатор № 

17806.47.934 – частна общинска собственост по кадастралната карта и 

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

Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК. 

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

самоуправление и местната администрация; чл.7, ал.3, чл. 34, ал.4 и чл.35, 

ал.5 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.30 от Закона за 

горите и чл.18, ал.1, т.7 от Наредбата за реда за управление на горските 

територии, и във връзка с чл.43б, изр. второ от Закона за държавната 

собственост 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

І. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие  да бъде 

извършено дарение в полза на Министерство на отбраната на Република 

България на следния недвижим имот, частна собственост на Община 

„Марица“ – област Пловдив, както следва:  

- Поземлен имот № 17806.47.934, с площ от 4853 кв.м., с трайно 

предназначение на територията „Горска“, с начин на трайно ползване 

„Широколистна гора“, номер по предходен план: 000934, в местността 

„Малък бозалък“, при граници и съседи: ПИ № 17806.47.900 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, 

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

4/22.01.2009  г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 2303 от 19.08.2014 година, надлежно 

вписан в Служба по вписванията – гр.Пловдив.  

ІІ. Общински съвет „Марица”- област Пловдив възлага на кмета на 

Община „Марица” след влизане в сила на решението, да извърши всички 

правни и фактически действия по процедурата за дарението и да сключи 

договор за дарение, съобразно действащато законодателство. 

 
МОТИВИ: Летище „Граф Игнатиево“ осигурява охраната и 



отбраната на въздушните граници на Република България, то е от състава 

на Военновъздушните сили (ВВС) на Българската армия. За реализация на 

инвестиционното им намерение е необходимо приобщаване към 

територията на летището на имоти, общинска собственост, което ще 

осигури възможност за изграждането и експлоатацията на всички системи 

и съоръжения, необходими за функционирането на летищния комплекс. 

Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 488 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

ОТНОСНО: Прехвърляне безвъзмездно на имоти публична 

общинска собственост в собственост на държавата на Министерството на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията за изграждане и 

въвеждане в експлоатация от страна на надарения на обект „Рехабилитация 

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

и изграждане на надлези/подлези за железопътния участък Пловдив- 

Бургас“ 

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

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

общинската собственост, във връзка с чл. 34а, ал. 5 и §1 от ДР от Закона за 

държавната собственост и писмо вх. № 04-12-2 от 03.09.2020 г., постъпило 

в деловодството на Община „Марица“ от Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив приема решение за 

безвъзмездно прехвърляне на общински поземлени имоти – публична 

общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Рогош, област Пловдив, чрез дарение в полза на Министерството на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията, със седалище: 

гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 9, Булстат 000695388, попадащи в 

обхвата на обект: „Рехабилитация на участък Пловдив-Бургас, Фаза 2“, 

позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за 

железопътния участък Пловдив- Бургас“, Подобект 1 "Пътен прелез на км 

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

общински поземлени имоти, както следва: 

с.Рогош: 

1. Поземлен имот № 62858.36.71  с площ  577 кв.м., трайно предназначение 

на територията: "Територия на транспорта", НТП "За местен път", при 

граници и съседи: ПИ № 62858.62.6; ПИ № 62858.36.70; ПИ № 

62858.501.1203; ПИ № 62858.36.66; ПИ № 62858.40.31; ПИ № 62858.36.67; 

ПИ № 62858.36.69; ПИ № 62858.40.32; ПИ № 62858.36.72; ПИ № 

62858.62.5, предишен идентификатор:62858.36.338 по кадастрална карта и 

кадастрални  регистри на с.Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед 

№ РД-18-34/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, актуван с Акт 

за ПОС № 4026/03.11.2021 г.;  



2. Поземлен имот № 62858.36.69   с площ  23 кв.м., трайно предназначение 

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

горски, ведомствен път", местност „Годжуците“, при граници и съседи: ПИ 

№ 62858.36.71; ПИ № 62858.36.67; ПИ № 62858.36.66; ПИ № 62858.36.68; 

ПИ № 62858.40.31; ПИ № 62858.40.32, предишен 

идентификатор:62858.36.339  по кадастрална карта и кадастрални  

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

34/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, актуван с Акт за ПОС № 

4027/03.11.2021 г.; 

3. Поземлен имот № 62858.11.582  с площ  190 кв.м., трайно 

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

местен път", при граници и съседи: ПИ № 62858.11.583; ПИ № 

62858.11.581; ПИ № 62858.11.584, предишен идентификатор:62858.11.103, 

номер по предходен план: 0.46  по кадастрална карта и кадастрални  

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

34/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, актуван с Акт за ПОС № 

4028/03.11.2021 г.;  

ІІ. Упълномощава Кмета на Община „Марица“ – област Пловдив  да 

издаде заповед и сключи договор за дарение, съобразно действащото 

законодателство. 

 

МОТИВИ:  При отчитане на обстоятелството, че общинските имоти 

са необходими на Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията за изграждане и реконструкция на 

железопътни линии и обекти на железопътната инфраструктура и 

необходимостта от спешното реализиране на гореописаното строителство, 

считам, че имотите попадащи в обхвата на гореописания обект следва да 

бъдат дарени безвъзмездно в собственост на държавата. Отчитайки 

обществената полза от реализирането на обекта, намирам за оправдано и 

целесъобразно имотите - общинска собственост, попадащи в обхвата на 

обект: „Рехабилитация на участък Пловдив-Бургас, Фаза 2“, позиция 2 

„Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за 

железопътния участък Пловдив- Бургас“ да се дарят на държавата. Ето 

защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  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 № 489 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Предложение от Ж. А. К. и Б. Н. К. за изменение  на 

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

структурна единица 341 - Ок (устройствена структурна единица/зона за 

курорт и допълващи функции), като собственици на поземлен имот с 

идентификатор 35300.3.66 по кадастралната карта на с.Калековец, 

местност “Кичуковите“, 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 341 - Ок 

(устройствена структурна единица/зона за курорт и допълващи функции), с 

част от зона 342- Оз (устройствена структурна единица/зона за 

озеленяване),  включващо част от поземлени имоти с идентификатори 

35300.3.66 – частен имот и 35300.3.14 – общински имот  по кадастралната 

карта на с.Калековец, местност “Кичуковите“, Община „Марица“, област 

Пловдив, съгласно приложеното предложение. 

Възлага на възложителите Ж. А. К. и Б. Н. К., 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: Възложителя ще провежда процедура по промяна 

предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по Закона 

за опазване на земеделските земи в обхвата на поземлен имот с 

идентификатор 35300.3.66 за промяна предназначението на земеделската 

земя за неземеделски нужди за „Зона за отдих и рекреация“. 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 № 490 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Предложение от М. К. Я. за изменение  на Общ 

устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна 

единица Псп - 605 (складово – производствена структурна единица/зона), 

като собственик на поземлен имот   № 87669.25.7  по кадастралната карта 

на с.Ясно поле, местност “Лозята“, 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 605-Псп (складово-

производствена структурна единица/зона), включващо ПИ № 87669.25.7 , 

ПИ с идентификатор 87669.24.90 и част от ПИ с идентификатор 

87669.25.10  по кадастралната карта на с.Ясно поле, местност “Лозята“, 

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

Възлага на М. К. Я., да извърши последващи действия по изменение на 

ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи за 

прилагане на същия. 

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

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

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

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

съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 

изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 

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

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

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 

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

упражняване на държавен здравен контрол. 

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

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

оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 

изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 



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

Одобрява приложеното техническо задание изготвено на основание чл. 125 

от ЗУТ. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

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

публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 

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

 

МОТИВИ:  С цел осъществяване на инвестиционно намерение, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  22 

Гласували  22 

За  22 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 491 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Заявление от „КОДАГ“ ЕООД № 53-01-

461/27.10.2021Г. за одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен 

план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 

419 - Жм (жилищна  устройствена структурна единица/зона) по 

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

„Марица“.  

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация 

(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен 

план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с 

идентификатор 11845.27.16 по кадастралната карта на с.Войводиново, 

местност “Вельовица“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ 

земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно 

изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен 

имот за  „Жилищно строителство“. 

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

във вр. с чл.136, ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ 

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна 

част от настоящата докладна, касаещо разширение на  структурна единица 

419-Жм (жилищна структурна единица/зона), включващо поземлени имоти 

с идентификатори  идентификатори    11845.27.16 и част от 11845.27.50 по 

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

„Марица“, област Пловдив, съгласно приложения проект. 

Да се  извършат всички последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените 

към ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия, относно влизане в 

сила на изменението на ОУП на Община „Марица“.  

Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План 

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

След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение 

на ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване проект на 

ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и 

застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на 

техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор   № 



11845.27.16 по кадастралната карта на с.Войводиново, местност 

“Вельовица“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ 

земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно 

изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен 

имот за 

 

„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“. 

  

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 

 

Поземлен имот с идентификатор 11845.27.16 по кадастралната карта на 

с.Войводиново, местност “Вельовица“, Община „Марица“, област 

Пловдив, попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 

структурна единица 419-Жм (жилищна структурна единица/зона). 

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

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

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

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

съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 

изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 

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

изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 

сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по 

отношение съгласуваност на проектите във всички части.  

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

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

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 

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

упражняване на държавен здравен контрол. 

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

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

оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 

изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 

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

С подробните устройствени планове и парцеларните планове на трасетата 

на техническата инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, 

да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и 

ПИ, ако има такива. 

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

На възложителя „КОДАГ“  ЕООД се дава предварително съгласие за 

провеждане на процедура по промяна на предназначението на имоти-

общинска собственост, за които е необходимо, във връзка с изготвяне на 

проекти на техническата инфраструктура. 

Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 

– две години.  



Общината да проведе процедурата по промяна на предназначението на 

имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на проекти на 

техническата инфраструктура.    

Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 

необходимост и със специализираните контролни органи и 

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

Решението се обнародва в Държавен вестник.  

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

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

публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 

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

 
МОТИВИ: Във връзка с 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  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 № 492 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Заявление № 94-02-146/26.10.2021г. от „ЕВРОИНВЕСТ 

ИМОТИ“ЕООД, „САС ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ЕООД, „ЕЛЕНА 

ПРОПЪРТИС“ и „РАТА АГРО“ООД  за разрешение  за изработване 

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

поземлeн  имот с идентификатор № 78080.66.227  в м.”Лисичи могили” по 

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

за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 

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

„Сгради за производствени и складови дейности  и ООД“. 

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

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

прилагане на Закона за опазване на земеделските земи 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

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

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

с идентификатор № 78080.66.227  в м.”Лисичи могили” по кадастралната 

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

по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 

по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ , за изграждането на обект :  

 

„Сгради за производствени и складови дейности  и ООД“. 

 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Поземлeн имот с идентификатор № 78080.66.227  в м.”Лисичи могили” по 

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

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

единица 190-Псп с нетни устройствени показатели Пз < 60%, Кинт – 1.2,  

Поз > 30% , съгласно правила и нормативи  за прилагане на ОУП на 

Община „Марица“ 

  

Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 

елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 



във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 

обект.  

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

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

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

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

съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 

изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 

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

Проектите да изследват да отразяват всички имоти със сменено 

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

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

проектите във всички части.  

 

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

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

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 

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

упражняване на държавен здравен контрол. 

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

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

оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 

изготвени върху актуална цифрова извадка от кадастралната карта на 

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

63 от ЗУТ при спазване на следните изисквания. 

В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 

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

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

такива. 

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

представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 

институции.  

 

Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на 

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

във връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 

Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 

– две години.  

 Възлага на собствениците да проведат процедурата по промяна на 

предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 

на проекти на техническата инфраструктура.    

Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 

необходимост и със специализираните контролни органи и 

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

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

Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План 



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

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

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

публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 

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

 

МОТИВИ:  С цел осъществяване на инвестиционно намерение, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  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 № 493 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за временно 

разполагане на: „Магазин за нехранителни стоки“ в УПИ VIII-Общежитие 

и здравна служба, кв.38, по плана на с. Царацово, 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 „Магазин за нехранителни стоки“ в УПИ VIII-Общежитие 

и здравна служба, кв.38, по плана на с. Царацово, Община „Марица“. 

 Общата площ за разполагане на обекта е 30,00 кв.м. 

 
МОТИВИ:  С цел осъществяване на инвестиционно намерение, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  22 

Гласували  22 

За  22 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 494 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за временно 

разполагане на: „Кафе автомат“ в ПИ 69874.501.1065, по КК на с. Строево, 

пред УПИ I-914-OOД, кв.36, 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 69874.501.1065, по КК на с. Строево, 

пред УПИ I-914-ООД, от кв.36, по плана на с. Строево, Община „Марица“ 

с приложеното към нея становище по част „Електро“. 

 Общата площ за разполагане и обслужване на кафе автомата е 0,96кв.м. 

 

МОТИВИ: С цел осъществяване на инвестиционно намерение, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  22 

Гласували  22 

За  22 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 495 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

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

част от комплексен проект  на трасе на КАБЕЛНИ ЛИНИИ Н.Н. ОТ 

ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТЕПО, МОНТИРАНО НА СЪЩЕСТВУВАЩ 

СТЪЛБ ОТ ВМрНН № 1А4 В ПИ 61.45 ДО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА 

В УПИ 61.57 – жилищно застрояване ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА 

с.ТРУД ЗА ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА И 

РАБОТИЛНИЦА ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА МЕБЕЛИ И ДОГРАМА по 

следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-

ПП. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2  от ЗМСМА и чл. 129(1) от 

ЗУТ, във връзка с Правилника за прилагане на Закона за опазване на 

земеделските земи 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

Одобрява проект за Подробен устройствен план ПУП – Парцеларен план 

(ПП) на трасе на КАБЕЛНИ ЛИНИИ Н.Н. ОТ ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО 

ТЕПО, МОНТИРАНО НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТЪЛБ ОТ ВМрНН № 1А4 

В ПИ 61.45 ДО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА В УПИ 61.57 – жилищно 

застрояване ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА с.ТРУД ЗА ЕЛ. 

ЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА И РАБОТИЛНИЦА ЗА 

СГЛОБЯВАНЕ НА МЕБЕЛИ И ДОГРАМА  

по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на 

ПУП-ПП и регистър на засегнатите от трасето имоти. 

 
МОТИВИ:  Във връзка с електрозахранване на жилищна сграда и на 

работилница за сглобяване на мебели и дограма. 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 № 496 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Допускане за изработване на проект за изменение на 

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

УПИ Х-озеленяване в кв.91 по регулационния план на с.Граф 

Игнатиево,община Марица. 

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

чл.134, ал.1, t.2 от ЗУТ. 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

1. Допуска изработването на ПУП-ПРЗ на УПИ Х-Зеленина в кв.91 по 

плана на с.Граф Игнатиево,община Марица 

2. С образуването на новите УПИ за жилищно застрояване променя 

собствеността от публична в частна общинса собственост. 

 

МОТИВИ: С цел „Жилищно застрояване“ е необходимо промяна на 

собствеността от публична в частна.Мероприятията по озеленяване на 

имота не са осъществени. Няма изградени паркове, градини, площадки за 

игри и културни дейности, както и мемориални обекти /паметници или 

паметни плочи/. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението 

за целесъобразно. 

 

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 № 497 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Свикване на извънредно общо събрание на 

акционерите на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ“ АД на 25.11.2021 г. от 11,00 часа в 

заседателната зала на болницата, находяща се в гр. Пловдив, бул. 

„България“ № 234, сектор „В“, етаж 1 и извънредно общо събрание на 

акционерите на 15.12.2021 г. от 11,00 часа в заседателната зала на 

болницата, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор „В“, 

етаж 1 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.9 и ал. 2 от ЗМСМА  във връзка с чл. 

226 от Търговския закон и чл. 11 и чл. 32  от Наредбата за условията и реда 

за упражняване правата на Община „Марица” – гр. Пловдив върху 

общинската част от капитала на търговските дружества 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

1. Определя Йордан Янков Дамбулев , който да представлява Община 

„Марица“ в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - 

ПЛОВДИВ“ АД, свикано с покана с вх. № 92-01-238/26.10.2021 г. от 

„УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив на 25.11.2021 г. от 11,00 часа, 

което ще се проведе в заседателната зала на болницата, находяща се в град 

Пловдив, бул. “България“ № 234, сектор „В“, етаж 1 и за извънредното 

общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД, свикано с 

покана с № П-738/04.11.2021 г. от „УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив 

на 15.12.2021 г. от 11,00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на 

болницата, находяща се в град Пловдив, бул. “България“ № 234, сектор 

„В“, етаж 1.  

2. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 

гласува „ЗА“ решението по т. 1 от дневния ред на Общото събрание, 

свикано с покана вх. № 92-01-238/26.10.2021 г. от „УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ 

АД гр. Пловдив.  

3. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 

гласува „ЗА“ решението по т. 2 от дневния ред на Общото събрание, 

свикано с покана вх. № 92-01-238/26.10.2021 г.  от „УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ 

АД гр. Пловдив.  



4. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 

гласува „ЗА“ решението по т. 1 от дневния ред на Общото събрание, 

свикано с покана с вх. № 92-01-261/16.11.21г. и с изх.  № П-738/04.11.2021 

г. от „УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив на 15.12.2021 г. от 11,00 часа, 

което ще се проведе в заседателната зала на болницата, находяща се в град 

Пловдив, бул. “България“ № 234, сектор „В“, етаж 1.  

5. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ със 

същите права ако при липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от 

Търговския закон извънредното общо събрание на акционерите в „УМБАЛ 

Пловдив“-АД град Пловдив бъде отложено за 10.12.2021 година от 11:00 

часа на същото място и при същия дневен ред. 

6. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ със 

същите права ако при липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от 

Търговския закон извънредното общо събрание  на акционерите в 

„УМБАЛ Пловдив“-АД град Пловдив, свикано с покана изх.№П-

738/04.11.2021 г.  бъде отложено за 30.12.2021 година от 11:00 часа на 

същото място и при същия дневен ред. 

     

МОТИВИ: Във връзка с получени Покани в деловодството на община 

„Марица“ с вх. № 92-01-238/26.10.2021 г. и вх. № 92-01-261/16.11.21г. от 

„УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив, относно свикване на извънредно 

общо събрание на акционерите на дружеството на 25.11.2021 г. от 11,00 

часа и с оглед участието на Общината като акционер в горепосоченото 

дружество, е необходимо да бъде проведена сесия на Общински съвет 

„Марица“ до 24.11.2021 г., за изрично упълномощаване на представител, 

който да участва и гласува, по представения в поканата дневен ред. 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 № 498 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 474, взето с протокол № 13 

от 21.12.2020 г. относно удължаване срока на възстановяване на безлихвен 

заем, предоставен на СНЦ  „Местна инициативна група – Община Марица“ 

ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал.2 от ЗМСМА 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

1. Изменя свое  Решение № 474, взето с протокол № 13 от 21.12.2020г., 

като удължи срока на възстановяването му до 30.09.2025 г. 

2. Упълномощавам Кмета на община Марица да подпише договор за 

удължаване срока на предоставения безлихвен заем при условията на 

настоящето решение. 

 

МОТИВИ:  Към настоящия момент, безлихвеният заем, който 

сдружението продължава да ползва по договор № 216/20.12.2016 г. дава 

възможност на МИГ да изпълнява одобрени дейности по управление и 

популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие 

(СВОМР) на територията на община „Марица“, както и да реализира 

планираните приеми на проекти на бенефициенти по мерки от 

Стратегията. 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 № 499 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ 

послучай коледните и новогодишните празници на деца и ученици, без 

един или двама родители и на деца до 18 години с увреждания. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

1.Общински съвет „Марица” определя еднократна финансова помощ в 

размер на 111,11 лв. /сто и единадесет лева и  11 стотинки/ послучай 

коледните и новогодишните празници на деца и ученици, без един или 

двама родители с постоянен адрес в община „Марица”, по списъци 

представени от кметовете на кметства.  

 

2.Общински съвет „Марица” определя еднократна финансова помощ в 

размер на 100 лв. /сто лева/ послучай коледните и новогодишните 

празници на деца до 18 години с увреждания  50 % и над 50% оценка на 

работоспособността, съгласно експертно решение на ТЕЛК, с постоянен 

адрес в община „Марица”, по списъци представени от кметовете на 

кметства. 

 
МОТИВИ: Стана традиция в навечерието на коледните и 

новогодишни празници, да се предоставя еднократна финансова помощ на 

деца и ученици, без един или двама родители и на деца до 18 години. 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 № 500 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под 

формата на средства за лечение. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА  във връзка с чл. 

12, ал. 3 от Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на:   

 

Х. Г. И., , с. Царацово, в размер на 500лв. 

 

МОТИВИ:  Приложени са необходимите документи във връзка с 

Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 

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

целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  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 № 501 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под 

формата на средства за лечение. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА  във връзка с чл. 

12, ал. 3 от Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на:   

 

Р. А. И. , с. Скутаре, в размер на 500лв. 

 
МОТИВИ:  Приложени са необходимите документи във връзка с 

Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 

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

целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  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 № 502 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 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 разходно-оправдателен документ 

/фактура/ на:   

 

Е. А. А. –, с. Динк, , ученик в ПГКИТ „Д-р Иван Богоров“, гр. Пловдив. 

 

МОТИВИ:  Приложени са необходимите документи във връзка с 

Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 

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

целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  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 № 503 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 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 разходно-оправдателен документ 

/фактура/ на:   

 

В. Х. А., , с. Динк, , ученик в 8 клас на ПГКИТ „ Д-р Иван Богоров“ – гр. 

Пловдив. 

 
МОТИВИ:  Приложени са необходимите документи във връзка с 

Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 

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

целесъобразно. 

 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  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 № 504 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 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 разходно-оправдателен документ 

/фактура/ на:   

 

Д. А. Р., с. Динк, , ученик в 6 клас в ОбУ „Йордан Йовков“, гр. Пловдив. 

 

МОТИВИ:  Приложени са необходимите документи във връзка с 

Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 

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

целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  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 № 505 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 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 разходно-оправдателен документ 

/фактура/ на:   

 

А. Т. А., , с. Динк, , ученик в ПГКИТ „Д-р Иван Богоров“, гр. Пловдив. 

 

 
МОТИВИ: Приложени са необходимите документи във връзка с 

Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 

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

целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  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 № 506 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Отпувскане на еднократна финансова помощ за 

инвитро процедура. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА  и във връзка с 

чл. 18 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности 

по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни 

начала с репродуктивни проблеми  на територията на Община „Марица“. 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

Общински съвет „Марица“ отпуска еднократна финансова помощ в размер 

на 3 000 лв / три хиляди лева/ на Н. Г. К., , за лечение на безплодие чрез 

инвитро процедура и дейности по асистрирана репродукция. 

 

МОТИВИ:  Приложени са необходимите документи във връзка с 

Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 

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

целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  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 № 507 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Предложения 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.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 120 000 120 000 0 
 

45 835 

 

45 835 

 

0 

1 52-06 622 

Озеленяване и 

изграждане на 

оросителна система 

парк с.Труд - ПИ 

73242.501.324 

120 000 74 165 - 45 835 0 45 835 + 45 835 

2 51-00 738 

Осн.ремонт покрив 

читалище с.Динк – 

инженеринг 

0 27 605 +27605 27 605 0 - 27 605 

3 51-00 898 

Осн.ремонт 

общинска сграда 

/здравна служба/ 

с.Рогош – 

инженеринг 

0 18 230 + 18 230 18 230 0    -18 230 

 
 

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  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 № 508 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Предложение за компенсирани промени по бюджета на 

община „Марица“. 

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 

ре

д 

§§ 

№ д-

ст 

Източник на финансиране, обекти, 

наименование на разхода 

Всичко   

/лева/ 

В т. ч.  

с-но с-но държ. 

до

фи

н. местни  

ЕБК ЕБК д-ти д-ти д-ти  

1 2 3 4  5 6 7 8  

   П Р И Х О Д И + 25000   + 25000  

1 72-02  

Възстан. суми по възм. финанс. 

помощ 
+ 25000 

  + 25000  

   Р А З Х О Д И +25000   
+ 25000 

 

1 
01-01 369 

Заплати по трудови 

правоотношения + 450   + 450  

2 05-51 369 Държавно обществено осигуряване + 50   + 50  

3 05-60 369 Здравно-осигурителни вноски + 20   + 20  

4 05-80 369 Допълн. задължително осигуряване + 15   + 15  

5 01-01 589 
Заплати по трудови 

правоотношения + 500 
 

 + 500  

6 05-51 589 Държавно обществено осигуряване + 60   + 60  

7 05-60 589 Здравно-осигурителни вноски + 30   + 30  

8 05-80 589 Допълн. задължително осигуряване + 20   + 20  

9 01-01 714 
Заплати по трудови 

правоотношения 
+ 700   + 700 

 

10 05-51 714 Държавно обществено осигуряване + 80   + 80  

11 05-60 714 Здравно-осигурителни вноски + 40   + 40  

12 05-80 714 Допълн. задължително осигуряване + 20   + 20  



13 01-01 898 
Заплати по трудови 

правоотношения 
- 1650   -1650 

 

14 05-51 898 Държавно обществено осигуряване -190   -190  

15 05-60 898 Здравно-осигурителни вноски -90   -90  

16 05-80 898 Допълн. задължително осигуряване - 55   -55  

17 01-01 282 
Заплати по трудови 

правоотношения 
+ 2 300 +2 300   

 

18 05-51 282 Държавно обществено осигуряване +267 +267    

19 05-60 282 Здравно-осигурителни вноски +110 +110    

20 05-80 282 Допълн. задължително осигуряване +64 +64    

21 10-15 282 Материали - 2 741 -27 41    

22 52-01 239 Придобиване на компютри + 1 663 +1 663    

23 10-15 239 Материали - 1 663 -1 663    

24 52-01 122 Придобиване на компютри + 1200   +1 200  

25 10-15 122 Материали - 1 200   -1 200  

26 52-05 623 
Многофункционална кофа с 

грайфер 
+ 6 840   +6 840 

 

27 10-16 604 Вода, горива и ел.енергия + 50 000   + 50 000  

28 00-98 998 
Резерв за непредвидени и 

неотложни разходи 
-67 212   -67 212 

 

29 
42-14 123 

Помощи по решение на общински 

съвет 
+ 25000 

  
+ 25000 

 

30 01-01 589 
Заплати по трудови 

правоотношения +8700   +8700  

31 05-51 589 Държавно обществено осигуряване + 1254   + 1254  

32 05-60 589 Здравно-осигурителни вноски + 418   + 418  

  

МОТИВИ:Необходимо е осигуряване на многофункционална кофа 

с грайфер за дейността на Чиста Марица ЕООД, допълнителни средства за 

ел. енергия за уличното осветление по селата, закупуване на преносим 

компютър и мултифункционални устройства, както и компенсирани 

промени между дейности и параграфи. 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 № 509 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на 

поземлен имот № 61412.14.205 в с. Радиново, собственост на 

„ИНТЕРЛИНК ГРУП“ АД. 

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 „ИНТЕРЛИНК ГРУП“ АД 

със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ 

№ 55, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 

201336486, представлявано от Здравко Тодоров Линкин в качеството му на 

Изпълнителен директор, легитимиращо се като собственик съгласно 

Нотариален акт за покупко-продажба № 178, том 60, рег. № 21445, дело 

12183 от 31.07.2019 г. на следния поземлен имот:   

І.1. Поземлен имот с идентификатор 61412.14.205 с площ 848 кв. м., в 

местност „ТУЗЛИ“, трайно предназначение на територията „Земеделска“, 

начин на  трайно ползване „За второстепенна улица“, предишен 

идентификатор 66915.14.191, номер по предходен план: 14.189, 14.190, 

14.191 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, 

одобрени със Заповед № РД-18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, при граници и съседи: 61412.14.204, 61412.14.91, 

61412.14.206, 61412.14.192, 61412.14.32, 61412.14.209, 61412.14.202, 

61412.14.201. 

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 до имоти, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ПЛАМЕН ПЕТКОВ …………… 

зам. Председател на ОбС “Марица” 

(Избран с Решение № 4, взето с протокол № 2 от 26.11.2019 г.) 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  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 № 510 

Взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на: Краткосрочна  програма за насърчаване 

използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2021-2024 

година 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 10, ал.1и ал.2 

от Закона за възобновяеми  енергийни източници (ЗЕВИ): 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

 Краткосрочна програма за насърчаване използването на 

възобновяеми енергийни източници за периода 2021-2024 година 

 

МОТИВИ: Изпълнението на Общинската програма за насърчаване 

на използване на ВЕИ е задължителна част от поетите ангажименти на 

държавата в областта на Енергийната Ефективност.  Предвиждането на 

мерки ще допринесат за изпълнението на индикативните цели за 

енергийни спестявания и за устойчиво енергийно развитие на община 

Марица като развиваща се община, с ниско потребление на енергия, 

редуцирани въглеродни емисии и съхранена околна среда. 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 


