
                                                                                                         
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 № 511 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 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 „ІІІ. По предложения от кметове на населени  места и общинска 
администрация за започване на процедура за продажба  по чл.35 от ЗОС“: 
За с.Бенковски се добавя: 
ПИ 37.26      НТП Деградирала орна земя         -     6002 кв.м. 
За с.Строево се добавя: 
ПИ 121.24      НТП Деградирала орна земя       -     2613 кв.м. 
За с.Рогош се добавя: 
ПИ 501.2088   НТП Ниско застрояване (до 10м)    -   1065 кв.м.  
За с.Труд се добавя: 
ПИ 501.1255     НТП Ниско застрояване (до 10м)    -   675 кв.м.  
ПИ 501.2828     НТП Ниско застрояване (до 10м)    -   778 кв.м.  
 
ІІ.  В раздел VІІІ. Свободни общински имоти  за отдаване под наем/аренда 
на имоти, общинска собственост 

Частна общинска собственост: 
 
 



 
 
за с. Войводиново 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 
11845.5.6  3001 Нива Крушака ІV 
11845.5.8  5002 Нива Крушака ІV 
11845.6.38  626 Нива Крушака ІV 
11845.16.27  2524 Нива Када пара ІV 
11845.19.7  2999 Нива Када пара ІV 
11845.27.24  9999 Нива Вельовица ІV 
11845.33.14  3255 Нива Гъсти могили ІV 
11845.37.19  2848 Нива Дим пара ІV 
11845.39.8  3002 Нива Каскията ІV 
11845.39.16  7739 Нива Каскията ІV 
11845.39.19  2135 Нива Каскията ІV 
11845.39.45  4250 Нива Каскията ІV 
11845.40.7  4233 Нива Каскията ІV 
11845.40.21  2894 Нива Каскията ІV 
11845.40.24  5001 Нива Каскията ІV 
11845.40.26  3552 Нива Каскията ІV 
11845.41.2  7847 Нива Каскията ІV 

 
Забележка: Отдаването под наем да се извърши след изтичане на договора 
за наем на имотите на 10.12.2021 г. 
 
за с. Маноле се добавя: 
 
НОВ НОМЕР 
ПО КАД. 
КАРТА 

СТАР 
НОМЕР 
ПО КВС 

ПЛОЩ В 
КВ.М 

НАЧИН НА 
ТРАЙНО 
ПОЛЗВАНЕ 

АДРЕС/ 
МЕСТНОСТ 

КАТЕГОРИ
Я  ПРИ 
НЕПОЛИВН
И 
УСЛОВИЯ 

1 2 3 4 5 6 

Кметство село       
  

С. МАНОЛЕ       
  

47086.3.5 
 

3052 Нива Желязков 
бунар 

V 



47086.4.49 
 

1694 Нива Желязков 
бунар 

V 

47086.5.199 
 

5523 Нива Пенчов бунар V 

47086.5.201 
 

7000 Нива Пенчов бунар V 

47086.5.144 
 

4666 Нива Пенчов бунар V 

47086.9.66 
 

2077 Оризище Таушана ІІІ 

47086.10.133 
 

1898 Нива Горни тирове ІІІ 

47086.10.134 
 

2306 Нива Горни тирове V 

47086.12.15 
 

7797 Нива Делника ІV 

47086.12.25 
 

3460 Нива Делника ІV 

47086.12.36 
 

6803 Нива Делника ІV 

47086.37.3 
 

6641 Оризище Арман тарла VІ 

47086.37.39 
 

2850 Оризище Арман тарла VІ 

47086.37.51 
 

5005 Оризище Арман тарла VІ 

47086.37.52 
 

2677 Оризище Арман тарла VІ 

47086.37.53 
 

6657 Оризище Арман тарла VІ 

47086.37.56 
 

2389 Оризище Арман тарла VІ 

47086.40.77 
 

5129 Нива Калинкин 
бунар 

V 

47086.40.79 
 

4316 Нива Калинкин 
бунар 

V 

47086.42.16 
 

9277 Оризище Азмак тарла ІV 

47086.42.33 
 

8928 Оризище Азмак тарла ІV 

47086.42.37 
 

2799 Оризище Азмак тарла ІV 

47086.42.38 
 

9417 Оризище Азмак тарла ІV 

47086.42.49 

 

9995 Оризище Азмак тарла ІV 

47086.42.51 
 

2182 Оризище Азмак тарла ІV 

47086.46.4 
 

4988 Нива Далаков бунар V 

47086.46.5 
 

2497 Нива Далаков бунар V 

47086.46.19 
 

6521 Нива Далаков бунар V 



47086.46.27 
 

2993 Нива Далаков бунар ІV 

 
 
Забележка: Отдаването под наем да се извърши след изтичане на 
договорите за наем на имотите на 04.12.2021 г. и на 10.12.2021 г. 
 

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

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 512 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 
ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 496, взето с протокол № 13 от 

23.11.2021 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив, с което е допуснато 
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. 2, във връзка с чл. 45, ал. 9, предл. първо 
от ЗМСМА 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № 496, взето с 
протокол № 13 от 23.11.2021 г.  
 

МОТИВИ: Във връзка с упражнявания контрол за законосъобразност 
върху решенията на Общински съвет „Марица”, Областният управител на 
област Пловдив връща за ново обсъждане Решение № 496, взето с 
протокол № 13 от 23.11.2021 г., вследствие на изложени доводи сочещи 
незаконосъобразност на така взетото решение с разпоредбите на ЗОС и 
Закона за устройство на територията. Ето защо Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
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 № 513 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 120, взето с протокол № 

6/21.03.2019 г. за учредяване право на строеж върху общински поземлен 
имот № 38950.57.101 по КК на с. Костиево 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: 
 

І. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив изменя свое Решение 
№ 120, взето с протокол № 6/21.03.2019  г., както следва: 
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена в 
размер на 10,00  /десет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване на жилищна 
сграда в ПИ № 38950.57.165 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Костиево, 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 
Станко Асенов Митренов, с постоянен адрес с. Костиево, ул. „Извън 
регулация - изток” № 9 да бъде учредено следното ограничено възмездно 
вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, 
съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 
38950.57.165 с площ 400 кв.м., трайно предназначение "Урбанизирана 
територия", НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кадастрална карта и 
кадастрални регистри на с.Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, 
местност "Манастира", съответстващ на УПИ V-57.165-жил.стр. с 
отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, при граници на имота: 
ПИ № 38950.57.167; ПИ № 38950.57.107; ПИ № 38950.57.106; ПИ № 
38950.57.100; ПИ № 38950.502.9029 за построяване на жилищна сграда, 



съгласно предвижданията на застроителния план на с. Костиево, 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:  Предвид извършеното изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 
№38950.57.101 и образуване на нов поземлен имот № 38950.57.165, за 
учреденото право на строеж на Станко Асенов Митренов с Решение № 
120, взето с протокол № 6/21.03.2019 г. на ОбС „Марица“ и сключено 
допълнително споразумение към предварителен договор за учредяване 
право на строеж между община „Марица“ и Станко Асенов Митренов, 
съгласно който се удължава срока за сключване на окончателен договор 
между общината и Станко Асенов Митренов, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
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 № 514 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1145 – 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 18 000,00 лева, 
(осемнадесет хиляди) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС), като цена 
за продажба на поземлен имот № 11845.502.1145, 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 № 11845.502.1145 в размер на 18 000,00 лева, 
(осемнадесет хиляди) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1145  с площ  600 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.27.29; 
ПИ № 11845.502.1233; ПИ № 11845.502.1146; ПИ № 11845.502.1160, номер 
по предходен план: УПИ І-502.1145, жил.стр., кв.58, съгласно Заповед №  
№ РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за 
одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно 
застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3562 от 
14.02.2020 год., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1145 е 2469,10 (две 
хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и 10 ст.) лева. 



4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 515 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1146 – 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 18 000,00 лева, 
(осемнадесет хиляди) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС), като цена 
за продажба на поземлен имот № 11845.502.1146, 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 № 11845.502.1146 в размер на 18 000,00 лева, 
(осемнадесет хиляди) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1146  с площ  600 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1233; 
ПИ № 11845.502.1147; ПИ № 11845.502.1160; ПИ № 11845.502.1145, номер 
по предходен план: УПИ ІІ-502.1146, жил.стр., кв.58, съгласно Заповед №  
№ РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за 
одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно 
застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3563 от 
14.02.2020 год., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1146 е 2469,10 (две 
хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и 10 ст.) лева. 



4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 516 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1147 – 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 18 000,00 лева, 
(осемнадесет хиляди) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС), като цена 
за продажба на поземлен имот № 11845.502.1147, 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 № 11845.502.1147 в размер на 18 000,00 лева, 
(осемнадесет хиляди) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1147  с площ  600 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1233; 
ПИ № 11845.502.1148; ПИ № 11845.502.1160; ПИ № 11845.502.1146, номер 
по предходен план: УПИ ІІІ-502.1147, жил.стр., кв.58, съгласно Заповед №  
№ РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за 
одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно 
застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3564 от 
14.02.2020 год., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1147 е 2469,10 (две 
хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и 10 ст.) лева. 



4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 517 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1148 – 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 18 000,00 лева, 
(осемнадесет хиляди) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС), като цена 
за продажба на поземлен имот № 11845.502.1148, 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 № 11845.502.1148 в размер на 18 000,00 лева, 
(осемнадесет хиляди) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1148  с площ  600 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1233; 
ПИ № 11845.502.1149; ПИ № 11845.502.1160; ПИ № 11845.502.1147, номер 
по предходен план: УПИ ІV-502.1148, жил.стр., кв.58, съгласно Заповед №  
№ РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за 
одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно 
застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3565 от 
14.02.2020 год., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1148 е 2469,10 (две 
хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и 10 ст.) лева. 



4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 518 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1149 – 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 18 000,00 лева, 
(осемнадесет хиляди) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС), като цена 
за продажба на поземлен имот № 11845.502.1149, 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 № 11845.502.1149 в размер на 18 000,00 лева, 
(осемнадесет хиляди) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1149  с площ  600 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1233; 
ПИ № 11845.502.1150; ПИ № 11845.502.1160; ПИ № 11845.502.1148, номер 
по предходен план: УПИ V-502.1149, жил.стр., кв.58, съгласно Заповед №  
№ РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за 
одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно 
застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3566 от 
17.02.2020 год., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1149 е 2469,10 (две 
хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и 10 ст.) лева. 



4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 519 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1150 – 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 18 000,00 лева, 
(осемнадесет хиляди) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС), като цена 
за продажба на поземлен имот № 11845.502.1150, 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 № 11845.502.1150 в размер на 18 000,00 лева, 
(осемнадесет хиляди) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1150  с площ  600 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1233; 
ПИ № 11845.502.1151; ПИ № 11845.502.1160; ПИ № 11845.502.1149, номер 
по предходен план: УПИ VІ-502.1150, жил.стр., кв.58, съгласно Заповед №  
№ РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за 
одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно 
застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3567 от 
17.02.2020 год., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1150 е 2469,10 (две 
хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и 10 ст.) лева. 



4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 520 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1151 – 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 18 000,00 лева, 
(осемнадесет хиляди) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС), като цена 
за продажба на поземлен имот № 11845.502.1151, 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 № 11845.502.1151 в размер на 18 000,00 лева, 
(осемнадесет хиляди) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1151  с площ  600 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1233; 
ПИ № 11845.502.1152; ПИ № 11845.502.1160; ПИ № 11845.502.1150, номер 
по предходен план: УПИ VІІ-502.1151, жил.стр., кв.58, съгласно Заповед №  
№ РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за 
одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно 
застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3569 от 
17.02.2020 год., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1151 е 2469,10 (две 
хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и 10 ст.) лева. 



4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 521 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1152 – 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 18 000,00 лева, 
(осемнадесет хиляди) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС), като цена 
за продажба на поземлен имот № 11845.502.1152, 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 № 11845.502.1152 в размер на 18 000,00 лева, 
(осемнадесет хиляди) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1152  с площ  600 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1233; 
ПИ № 11845.502.1153; ПИ № 11845.502.1160; ПИ № 11845.502.1151, номер 
по предходен план: УПИ VІІІ-502.1152, жил.стр., кв.58, съгласно Заповед 
№  № РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за 
одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно 
застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3570 от 
17.02.2020 год., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1152 е 2469,10 (две 
хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и 10 ст.) лева. 



4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 522 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1153 – 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 18 000,00 лева, 
(осемнадесет хиляди) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС), като цена 
за продажба на поземлен имот № 11845.502.1153, 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 № 11845.502.1153 в размер на 18 000,00 лева, 
(осемнадесет хиляди) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1153  с площ  600 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1233; 
ПИ № 11845.502.1154; ПИ № 11845.502.1160; ПИ № 11845.502.1152, номер 
по предходен план: УПИ ІХ-502.1153, жил.стр., кв.58, съгласно Заповед №  
№ РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за 
одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно 
застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3571 от 
17.02.2020 год., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1153 е 2469,10 (две 
хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и 10 ст.) лева. 



4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 523 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1154 – 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 18 000,00 лева, 
(осемнадесет хиляди) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС), като цена 
за продажба на поземлен имот № 11845.502.1154, 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 № 11845.502.1154 в размер на 18 000,00 лева, 
(осемнадесет хиляди) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1154  с площ  600 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1233; 
ПИ № 11845.502.1155; ПИ № 11845.502.1160; ПИ № 11845.502.1153, номер 
по предходен план: УПИ Х-502.1154, жил.стр., кв.58, съгласно Заповед №  
№ РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за 
одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно 
застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3572 от 
17.02.2020 год., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1154 е 2469,10 (две 
хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и 10 ст.) лева. 



4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 524 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1155 – 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 18 000,00 лева, 
(осемнадесет хиляди) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС), като цена 
за продажба на поземлен имот № 11845.502.1155, 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 № 11845.502.1155 в размер на 18 000,00 лева, 
(осемнадесет хиляди) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1155  с площ  600 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1233; 
ПИ № 11845.502.1156; ПИ № 11845.502.1160; ПИ № 11845.502.1154, номер 
по предходен план: УПИ ХІ-502.1155, жил.стр., кв.58, съгласно Заповед №  
№ РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за 
одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно 
застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3573 от 
17.02.2020 год., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1155 е 2469,10 (две 
хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и 10 ст.) лева. 



4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 525 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1158 – 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 18 000,00 лева, 
(осемнадесет хиляди) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС), като цена 
за продажба на поземлен имот № 11845.502.1158, 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 № 11845.502.1158 в размер на 18 000,00 лева, 
(осемнадесет хиляди) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1158  с площ  600 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1233; 
ПИ № 11845.502.1159; ПИ № 11845.502.1160; ПИ № 11845.502.1157, номер 
по предходен план: УПИ ХІV-502.1158, жил.стр., кв.58, съгласно Заповед 
№  № РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за 
одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно 
застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3576 от 
17.02.2020 год., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1158 е 2469,10 (две 
хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и 10 ст.) лева. 



4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 526 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1159 – 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 19 830,00 лева, 
(деветнадесет хиляди осемстотин и тридесет) лева, без ДДС, по 30,00 
лв/кв.м., без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 
11845.502.1159, 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 № 11845.502.1159 в размер на 19 830,00 лева, 
(деветнадесет хиляди осемстотин и тридесет), без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., 
без ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1159  с площ  661 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1233; 
ПИ № 11845.502.1160; ПИ № 11845.502.1158, номер по предходен план: 
УПИ ХV-502.1159, жил.стр., кв.58, съгласно Заповед №  № РД-09-
1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  
ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 3577 от 17.02.2020 год., надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1159 е 2720,10 (две 



хиляди седемстотин и двадесет лева и 10 ст.) лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 527 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1161 – 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 10 600,00 лева, 
(десет хиляди и шестстотин) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м., без ДДС), 
като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1161, 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 № 11845.502.1161 в размер на 10 600,00 лева, (десет 
хиляди и шестстотин) 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 № 11845.502.1161  с площ  530 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1231; 
ПИ № 11845.502.1232; ПИ № 11845.502.1167; ПИ № 11845.502.1162, номер 
по предходен план: УПИ І-502.1161, жил.стр., кв.59, съгласно Заповед №  
№ РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за 
одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно 
застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3578 от 
20.02.2020 год., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1161 е 1880,20 (хиляда 
осемстотин и осемдесет лева и 20 ст.) лева. 



4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
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 № 528 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1162 – 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 10 600,00 лева, 
(десет хиляди и шестстотин) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м., без ДДС), 
като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1162, 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 № 11845.502.1162 в размер на 10 600,00 лева, (десет 
хиляди и шестстотин) 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 № 11845.502.1162  с площ  530 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1231; 
ПИ № 11845.502.1161; ПИ № 11845.502.1167; ПИ № 11845.502.1165, ПИ № 
11845.502.1163, номер по предходен план: УПИ ІІ-502.1162, жил.стр., 
кв.59, съгласно Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на 
Община "Марица" за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за 
нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 3579 от 20.02.2020 год., надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1162 е 1880,20 (хиляда 



осемстотин и осемдесет лева и 20 ст.) лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
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 № 529 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1163 – 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 10 600,00 лева, 
(десет хиляди и шестстотин) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м., без ДДС), 
като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1163, 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 № 11845.502.1163 в размер на 10 600,00 лева, (десет 
хиляди и шестстотин) 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 № 11845.502.1163  с площ  530 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1231; 
ПИ № 11845.502.1162; ПИ № 11845.502.1165; ПИ № 11845.502.1164, номер 
по предходен план: УПИ ІІІ-502.1163, жил.стр., кв.59, съгласно Заповед №  
№ РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за 
одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно 
застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3580 от 
20.02.2020 год., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1163 е 1980,50 (хиляда 
деветстотин и осемдесет лева и 50 ст.) лева. 



4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
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 № 530 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1164 – 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 10 600,00 лева, 
(десет хиляди и шестстотин) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м., без ДДС), 
като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1164, 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 № 11845.502.1164 в размер на 10 600,00 лева, (десет 
хиляди и шестстотин) 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 № 11845.502.1164  с площ  530 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1163; 
ПИ № 11845.502.1231; ПИ № 11845.502.1233; ПИ № 11845.502.1165, номер 
по предходен план: УПИ ІV-502.1164, жил.стр., кв.59, съгласно Заповед №  
№ РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за 
одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно 
застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3581 от 
20.02.2020 год., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1164 е 1980,50 (хиляда 
деветстотин и осемдесет лева и 50 ст.) лева. 



4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
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 № 531 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1165 – 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 30 000,00 лева, 
(тридесет хиляди) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м., без ДДС), като цена за 
продажба на поземлен имот № 11845.502.1165, 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 № 11845.502.1165 в размер на 30 000,00 лева, (тридесет 
хиляди) 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 № 11845.502.1165  с площ  1500 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1167; 
ПИ № 11845.502.1233; ПИ № 11845.502.1166; ПИ № 11845.502.1164; ПИ 
№ 11845.502.1163; ПИ № 11845.502.1162, номер по предходен план: УПИ 
V-502.1165, жил.стр., кв.59, съгласно Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  
год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с 
отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 3582 от 20.02.2020 год., надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1165 е 5605,10 (пет 



хиляди шестстотин и пет лева и 10 ст.) лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 532 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1166 – 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 12 020,00 лева, 
(дванадесет хиляди и двадесет) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м., без ДДС), 
като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1166, 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 № 11845.502.1166 в размер на 12 020,00 лева, 
(дванадесет хиляди и двадесет) лева, 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 № 11845.502.1166  с площ  601 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1232; 
ПИ № 11845.502.1233; ПИ № 11845.502.1165; ПИ № 11845.502.1167, номер 
по предходен план: УПИ VІ-502.1166, жил.стр., кв.59, съгласно Заповед №  
№ РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за 
одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно 
застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3583 от 
20.02.2020 год., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1166 е 2245,80 (две 



хиляди двеста четиридесет и пет лева и 80 ст.) лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
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 № 533 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1167 – 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 30 000,00 лева, 
(тридесет хиляди) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м., без ДДС), като цена за 
продажба на поземлен имот № 11845.502.1167, 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 № 11845.502.1167 в размер на 30 000,00 лева, (тридесет 
хиляди) 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 № 11845.502.1167  с площ  1500 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1232; 
ПИ № 11845.502.1166; ПИ № 11845.502.1165; ПИ № 11845.502.1162; ПИ 
№ 11845.502.1161, номер по предходен план: УПИ VІІ-502.1167, жил.стр., 
кв.59, съгласно Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на 
Община "Марица" за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за 
нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 3584 от 20.02.2020 год., надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1167 



 е 5605,10 (пет хиляди шестстотин и пет лева и 10 ст.) лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 534 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1207 – 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 12280,00 лева, 
(дванадесет хиляди двеста и осемдесет) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м., 
без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1207, 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 № 11845.502.1207 в размер на 12280,00 лева, (дванадесет 
хиляди двеста 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 № 11845.502.1207  с площ  614 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1206; 
ПИ № 11845.502.1219; ПИ № 11845.502.1218; ПИ № 11845.502.1217; ПИ 
№ 11845.502.1208; ПИ № 11845.502.1232, номер по предходен план: УПИ 
ХІ-502.1207, жил.стр., кв.61, съгласно Заповед №  № РД-09-
1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  
ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 3632 от 20.03.2020 год., надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1207 е 2178,20 (две 



хиляди сто седемдесет и осем лева и 20 ст.) лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
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 № 535 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1208 – 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 12280,00 лева, 
(дванадесет хиляди двеста и осемдесет) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м., 
без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1208, 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 № 11845.502.1208 в размер на 12280,00 лева, (дванадесет 
хиляди двеста 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 № 11845.502.1208  с площ  614 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1207; 
ПИ № 11845.502.1218; ПИ № 11845.502.1217; ПИ № 11845.502.1216; ПИ 
№ 11845.502.1209; ПИ № 11845.502.1232, съответстващ УПИ ХІІ-502.1208, 
жил.стр., кв.61, съгласно Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  год. на 
кмета на Община "Марица" за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за 
нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 3633 от 20.03.2020 год., надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1208 е 2178,20 (две 



хиляди сто седемдесет и осем лева и 20 ст.) лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
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 № 536 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1209 – 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 12280,00 лева, 
(дванадесет хиляди двеста и осемдесет) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м., 
без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1209, 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 № 11845.502.1209 в размер на 12280,00 лева, (дванадесет 
хиляди двеста 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 № 11845.502.1209  с площ  614 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1208; 
ПИ № 11845.502.1217; ПИ № 11845.502.1216; ПИ № 11845.502.1215; ПИ 
№ 11845.502.1210; ПИ № 11845.502.1232, съответстващ на УПИ ХІІІ-
502.1209, жил.стр., кв.61, съгласно Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  
год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с 
отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 3634 от 20.03.2020 год., надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1209 е 2178,20 (две 



хиляди сто седемдесет и осем лева и 20 ст.) лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
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 № 537 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1210 – 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 12280,00 лева, 
(дванадесет хиляди двеста и осемдесет) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м., 
без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1210, 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 № 11845.502.1210 в размер на 12280,00 лева, (дванадесет 
хиляди двеста 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 № 11845.502.1210  с площ  614 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1232; 
ПИ № 11845.502.1209; ПИ № 11845.502.1216; ПИ № 11845.502.1215; ПИ 
№ 11845.502.1214; ПИ № 11845.502.1211, съответстващ на УПИ ХІV-
502.1210, жил.стр., кв.61, съгласно Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  
год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с 
отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 3635 от 23.03.2020 год., надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1210 е 2178,20 (две 



хиляди сто седемдесет и осем лева и 20 ст.) лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
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 № 538 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1211 – 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 12280,00 лева, 
(дванадесет хиляди двеста и осемдесет) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м., 
без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1211, 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 № 11845.502.1211 в размер на 12280,00 лева, (дванадесет 
хиляди двеста 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 № 11845.502.1211  с площ  614 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1232; 
ПИ № 11845.502.1210; ПИ № 11845.502.1215; ПИ № 11845.502.1214; ПИ 
№ 11845.502.1212, съответстващ на УПИ ХV-502.1211, жил.стр., кв.61, 
съгласно Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на Община 
"Марица" за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно 
жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
3636 от 23.03.2020 год., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1211 е 2178,20 (две 



хиляди сто седемдесет и осем лева и 20 ст.) лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
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 № 539 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1214 – 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 11720,00 лева, 
(единадесет хиляди седемстотин и двадесет) лева, без ДДС, по 20,00 
лв/кв.м., без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 
11845.502.1214, 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 № 11845.502.1214 в размер на 11720,00 лева, (единадесет 
хиляди седемстотин и двадесет) 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 № 11845.502.1214  с площ  586 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1215; 
ПИ № 11845.502.1213; ПИ № 11845.502.1212; ПИ № 11845.502.1211; ПИ 
№ 11845.502.1210; ПИ № 11845.502.1233, номер по предходен план: УПИ 
ХVІІІ-502.1214, жил.стр., кв.61, съгласно Заповед №  № РД-09-
1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  
ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 3637 от 24.03.2020 год., надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1214 е 2078,80 (две 



хиляди седемдесет и осем лева и 80 ст.) лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
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 № 540 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1215 – 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 11720,00 лева, 
(единадесет хиляди седемстотин и двадесет) лева, без ДДС, по 20,00 
лв/кв.м., без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 
11845.502.1215, 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 № 11845.502.1215 в размер на 11720,00 лева, (единадесет 
хиляди седемстотин и двадесет) 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 № 11845.502.1215  с площ  586 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1216; 
ПИ № 11845.502.1214; ПИ № 11845.502.1211; ПИ № 11845.502.1211; ПИ 
№ 11845.502.1233; ПИ № 11845.502.1210; ПИ № 11845.502.1209, номер по 
предходен план: УПИ ХІХ-502.1215, жил.стр., кв.61, съгласно Заповед №  
№ РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за 
одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно 
застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3638 от 
24.03.2020 год., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1215 е 2078,80 (две 



хиляди седемдесет и осем лева и 80 ст.) лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
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 № 541 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1216 – 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 11720,00 лева, 
(единадесет хиляди седемстотин и двадесет) лева, без ДДС, по 20,00 
лв/кв.м., без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 
11845.502.1216, 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 № 11845.502.1216 в размер на 11720,00 лева, (единадесет 
хиляди седемстотин и двадесет) 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 № 11845.502.1216  с площ  586 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1217; 
ПИ № 11845.502.1215; ПИ № 11845.502.1233; ПИ № 11845.502.1210; ПИ 
№ 11845.502.1209, номер по предходен план: УПИ ХХ-502.1216, жил.стр., 
кв.61, съгласно Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на 
Община "Марица" за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за 
нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 3639 от 24.03.2020 год., надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1216 е 2078,80 (две 



хиляди седемдесет и осем лева и 80 ст.) лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
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 № 542 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1217 – 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 11720,00 лева, 
(единадесет хиляди седемстотин и двадесет) лева, без ДДС, по 20,00 
лв/кв.м., без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 
11845.502.1217, 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 № 11845.502.1217 в размер на 11720,00 лева, (единадесет 
хиляди седемстотин и двадесет) 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 № 11845.502.1217  с площ  586 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1218; 
ПИ № 11845.502.1216; ПИ № 11845.502.1233; ПИ № 11845.502.1209; ПИ 
№ 11845.502.1208 и ПИ № 11845.502.1207, номер по предходен план: УПИ 
ХХІ-502.1217, жил.стр., кв.61, съгласно Заповед №  № РД-09-
1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  
ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 3640 от 24.03.2020 год., надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1217 е 2078,80 (две 



хиляди седемдесет и осем лева и 80 ст.) лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
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 № 543 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1218 – 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 11720,00 лева, 
(единадесет хиляди седемстотин и двадесет) лева, без ДДС, по 20,00 
лв/кв.м., без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 
11845.502.1218, 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 № 11845.502.1218 в размер на 11720,00 лева, (единадесет 
хиляди седемстотин и двадесет) 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 № 11845.502.1218  с площ  586 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. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1219; 
ПИ № 11845.502.1217; ПИ № 11845.502.1233; ПИ № 11845.502.1208; ПИ 
№ 11845.502.1207; ПИ № 11845.502.1206, номер по предходен план: УПИ 
ХХІІ-502.1218, жил.стр., кв.61, съгласно Заповед №  № РД-09-
1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  
ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 3641 от 24.03.2020 год., надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1218 е 2078,80 (две 



хиляди седемдесет и осем лева и 80 ст.) лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
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 № 544 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 66915.502.1214 – 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 10350,00 лева, без 
ДДС (десет хиляди триста и петдесет лева, без ДДС), по 15,00 лв/кв.м. без 
ДДС),  като цена за продажба на поземлен имот № 66915.502.1214, 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 № 66915.502.1214 в размер на 10350,00 лева, без ДДС 
(десет хиляди триста и петдесет лева, без ДДС), по 15,00 лв/кв.м. без ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 66915.502.1214 с площ  690 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 ІІ-1214 от 
кв.79, съгл. Заповед № РД-09-668/2011 г., при граници:  ПИ № 
66915.502.1213; ПИ № 66915.502.1218; ПИ № 66915.502.1217; ПИ № 
66915.502.1215 и ПИ № 66915.502.1051, адрес: с.Скутаре, ул. "Пирин", 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 50/13.06.2003 година, 
надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 66915.502.1214 е 2839,40 (две 
хиляди осемстотин тридесет и девет лева и 40 ст.) лева. 



4. Продажбата на имота да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 
 

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

 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
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 № 545 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.18.19 – 
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, 
последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 12.11.2021 
година. 

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 № 66915.18.19 с обща площ от 5.849 дка, с трайно 
предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Пасище“ в местността „Вардалите“, при граници и съседи: ПИ № 
66915.502.1197; ПИ № 66915.18.146; ПИ № 66915.18.89 - 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, последно 
изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 12.11.2021 година, 
актуван с акт за общинска собственост № 1300 от 28.10.2010 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: С цел ефективното и ефикасно използване по 
предназначение да се промени начина на трайно ползване на ПИ  № 
66915.18.19, както и собствеността му от публична в частна общинска 
собственост. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 546 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 78080.53.2 – 
публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени 
със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Пасище” в „За селскостопански, горски, ведомствен път“ на 
общински поземлен имот, както следва:     
- Поземлен имот с идентификатор № 78080.53.2, с обща площ от 4.129 дка, 
с трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно 
ползване „Пасище“ в местността „Долни ливади“, при граници и съседи: 
ПИ № 78080.53.177; ПИ № 78080.53.175; ПИ № 78080.53.28; ПИ № 
78080.53.29; ПИ № 78080.53.172; ПИ № 78080.53.3; ПИ № 78080.143.173; 
ПИ № 78080.143.164; ПИ № 78080.53.40; ПИ № 78080.53.31; ПИ № 
78080.53.38 и ПИ № 78080.53.39 - публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 
г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за общинска 
собственост № 0674-18 от 30.07.2008 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:  Парцелът затваря достъпа на частни имоти, повечето от 
които са с променено предназначение, превърнал се е естествено в част от 
селскостопанския път и не се използва от населението за паша. Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
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 № 547 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен 
имот с идентификатор № 38950.502.189 с площ 37 кв.м., включен в І-
502.190-жил.стр.,  в кв.14 в с.Костиево. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив: 
 
І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в 
частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор   № 
38950.502.189, с площ 37 кв.м., с трайно предназначение на територията 
"Урбанизирана",  НТП "Ниско застрояване (до 10м)" по кадастрална карта 
и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на 
Изп.директор на АГКК-София,   включен в новообразувания УПИ І-
502.190-жил.стр., кв.14, съгласно заповед № РД-09-618/13.05.2021 г. на 
кмета на Община „Марица“ за одобряване проект за изменение на ПУП-
ПРЗ, актуван с Акт за ПОС № 4056/14.12.2021 година, надлежно вписан в 
СВ – гр.Пловдив. 
І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по 
т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 
60, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост. 
 

МОТИВИ:  Необходимо е да започне процедура по промяна на 
характера на собствеността от публична общинска собственост в частна 



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

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 548 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен 
имот с идентификатор № 47086.49.76, образуван от поземлен имот с 
идентификатор  №  47086.49.66 – публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед   № РД-18-37/08.05.2009 
г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, 
засягащо поземления имот от 01.12.2021 г. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив:   
І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в 
частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор  № 
47086.49.76, образуван от поземлен имот с идентификатор № 47086.49.66, 
с обща площ от 5.000 дка, с трайно предназначение „Земеделска 
територия” и с начин на трайно ползване „Деградирала орна земя“ в 
местността „Велчова поляна“, при граници и съседи: ПИ № 47086.49.69; 
ПИ № 47086.49.65 и ПИ № 47086.49.77 - публична общинска собственост 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 
г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, 
засягащо поземления имот от 01.12.2021 г., актуван с акт за общинска 
собственост № 3715 от 18.08.2020 година и Акт № 01 от 02.12.2021 г. за 
поправка на Акт за публична общинска собственост № 3715 от 18.08.2020 
година.  
І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 



решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по 
т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 
60, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост.  
 

МОТИВИ:  Необходимо е да започне процедура по промяна на 
характера на собствеността на описания по-горе имот с нов начин на 
трайно ползване „Деградирала орна земя ”, от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост.  Ето защо Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
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 № 549 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне 

на поземлен имот с идентификатор № 66915.17.167 – частна общинска 
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 
РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 13.10.2020 г. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
І. Разрешава разделянето на поземлен имот с идентификатор №  
66915.17.167, с площ от 75.833 дка, с трайно предназначение „Земеделска  
територия” и начин на трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя“ 
в местността „Када пара“, при граници и съседи: ПИ № 66915.17.168; ПИ 
№ 66915.17.165; ПИ № 66915.17.166; ПИ № 66915.17.71; ПИ № 
66915.17.75; ПИ № 66915.17.72; ПИ № 66915.17.61; ПИ № 66915.17.59; ПИ 
№ 66915.17.79; ПИ № 66915.17.57; ПИ № 66915.17.80; ПИ № 66915.17.161; 
ПИ № 66915.17.76 и ПИ № 66915.17.94 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 13.10.2020 г., актуван като частна общинска 
собственост с Акт № 1530 от 28.05.2011 година,    

на пет нови поземлени имота с проектни номера, както следва:                                  
1. Проектен ПИ № 66915.17.190, с проектна площ от 59.185 дка, с трайно 
предназначение „Земеделска  територия” и начин на трайно ползване 
„Гори и храсти в земеделска земя“ в местността „Када пара“, с проектни 
съседи: ПИ № 66915.17.191; ПИ № 66915.17.75; ПИ № 66915.17.71; ПИ № 
66915.17.166; ПИ № 66915.17.168; ПИ № 66915.17.94; ПИ № 66915.17.76; 
ПИ № 66915.17.161; ПИ № 66915.17.57; 
2. Проектен ПИ № 66915.17.191, с проектна площ от 2.312 дка, с трайно 
предназначение „Земеделска  територия” и начин на трайно ползване 



„Гори и храсти в земеделска земя“ в местността „Када пара“, с проектни 
съседи: ПИ № 66915.17.190; ПИ № 66915.17.57; ПИ № 66915.17.192; ПИ № 
66915.17.59; ПИ № 66915.17.193; ПИ № 66915.17.194; ПИ № 66915.17.72; 
ПИ № 66915.17.75;  
3. Проектен ПИ № 66915.17.192, с проектна площ от 2.783 дка, с трайно 
предназначение „Земеделска  територия” и начин на трайно ползване 
„Гори и храсти в земеделска земя“ в местността „Када пара“, с проектни 
съседи: ПИ № 66915.17.191; ПИ № 66915.17.57; ПИ № 66915.17.79; ПИ № 
66915.17.59;  
4. Проектен ПИ № 66915.17.193, с проектна площ от 1.597 дка, с трайно 
предназначение „Земеделска  територия” и начин на трайно ползване 
„Гори и храсти в земеделска земя“ в местността „Када пара“, с проектни 
съседи: ПИ № 66915.17.194; ПИ № 66915.17.61; ПИ № 66915.17.59; ПИ № 
66915.17.191; 
5. Проектен ПИ № 66915.17.194, с проектна площ от 9.956 дка, с трайно 
предназначение „Земеделска  територия” и начин на трайно ползване 
„Гори и храсти в земеделска земя“ в местността „Када пара“, с проектни 
съседи: ПИ № 66915.17.191; ПИ № 66915.17.193; ПИ № 66915.17.61; ПИ № 
66915.17.72.  
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:  Част от общинския имот е застроена, друга постоянно се 
наводнява от граничещите с него клетки на рибарници и част от имота на 
терен представлява път за достъп. Ето защо Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 550 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 290, взето с протокол № 9 от 

29.08.2016 г. на ОбС „Марица“ и предоставяне за безвъзмездно управление 
на РУ „Полиция“ с. Труд при ОД на МВР гр. Пловдив на собствена 
движима вещ - общинска собственост – лек автомобил марка „ВАЗ 21214” 
с регистрационен номер РВ 2772 ВС, за нуждите на РПУ с.Труд. 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.24 от ЗМСМА, вр.чл.12, ал.3 от 
Закона за общинската собственост, чл.74, ал.4 от НПУРОИ. 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица“ – област отменя свое Решение № 290, взето с 
протокол № 9 от 29.08.2016 година на ОбС „Марица“, с което е 
предоставил безвъзмездно за управление на „Напоителни системи“ ЕАД – 
София, клон Марица – гр. Пловдив, ЕИК 8311600780112, с управител 
Петко Николаев Димов, лек автомобил марка VAZ 21214, с 
регистрационен номер РВ 2772 ВС, рама № ХТА21214081894594, цвят 
бордо. 
2. Общински съвет „Марица” предоставя безвъзмездно за управление на 
РУ „Полиция“ с. Труд при ОД на МВР гр. Пловдив, с цел обезпечаване 
необходимостта от автомобилен транспорт за осъществяване функциите на 
РПУ с.Труд подробно описаната по-долу вещ общинска собственост, както 
следва: Лек автомобил марка „ВАЗ 2121, с регистрационен номер РВ 2772 
ВС, рама № ХТА21214081894594, цвят бордо. 
3. Гореописаната вещ се предоставя за управление безсрочно, но под 
условие, че се ползва единствено за целта, за която е предоставена, като 
собствеността й не може да бъде придобивана по давност или по друг 
начин.  
4. Възлага на кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 
предприеме необходимите действия за предоставяне управлението на 
вещта и да предаде фактическото владение на РУ „Полиция“ с. Труд при 
ОД на МВР гр. Пловдив. 
 



МОТИВИ:  РУ „Полиция“ с. Труд е самостоятелно юридическо 
лице на бюджетна издръжка, и отчитайки обстоятелството, че подробно 
описаната по-горе вещ – общинска собственост към настоящия момент не 
е необходима за нуждите на органите на общината, а е нужна на органите 
на реда за осъществяване на всекидневните им задължения по опазване на 
обществения ред и спокойствието на гражданите на територията на 
община „Марица“. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно.  

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
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 № 551 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на 

поземлен имот № 61412.21.215 в с. Радиново, собственост на 
„ИНТЕРЛИНК ГРУП“ АД. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1 т. 8 и ал.2 отЗМСМА, при условията на 
чл.31, ал.1, т.1 и чл. 35 от НПУРОИ и чл. 34,ал. 1 от ЗОС 

  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 № 53, том 37, рег. № 13801, дело 
7401 от 30.04.2018 г. на следния поземлен имот:   
І.1. Поземлен имот с идентификатор 61412.21.215 с площ 474 кв. м., в 
местност „КРИВАТА НИВА“, трайно предназначение на територията 
„Земеделска“, начин на  трайно ползване „Комплексно застрояване“, стар 
идентификатор 66915.21.207, номер по предходен план: 21.207 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: 61412.21.9, 61412.21.216, 61412.21.11, 
61412.18.200. 
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:  Във връзка с изграждането на обект: „Южен 
околовръстен път“ на с. Радиново. Ето защо Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
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 № 552 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 
ОТНОСНО: Отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен 

план на Община „Марица”, за поземлени имоти с идентификатори № 
47086.26.63 , № 47086.26.105 , № 47086.26.106 , № 47086.26.107, № 
47086.26.108 , № 47086.26.109 , № 47086.26.110 , № 47086.26.111, № 
47086.26.112, № 47086.26.113, № 47086.26.114 , № 47086.26.115  местност 
„Ясаците“ по кадастралната карта на с.Маноле и отразяването им  в 
структурна единица Жм - 622 / жилищна структурна зона / 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.5 във 
връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ и 
във  връзка чл.44, ал.1 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на 
Община „Марица“ 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
Дава съгласие за отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план 
на Община „Марица”, като поземлени имоти с идентификатори № 47086.26.63 
, № 47086.26.105 , № 47086.26.106 , № 47086.26.107, № 47086.26.108 , № 
47086.26.109 , № 47086.26.110 , № 47086.26.111, № 47086.26.112, № 
47086.26.113, № 47086.26.114 , № 47086.26.115  местност „Ясаците“ по 
кадастралната карта на с.Маноле и се отразят  в структурна единица Жм - 622 / 
жилищна структурна зона /. Община „Марица“  служебно да извърши 
действията по отстраняване техническата грешка в ОУП. 
 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 отстраняване на техническа грешка,  
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 1 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 553 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от „ИВАН МАДЖАРОВ АУТО“ ЕООД  за 

одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен план на Община 
„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 219 - Смф ( 
смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по 
кадастралната карта на с.Труд , местност „Гарваница“, 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 на част от ПИ с 
идент. 73242.101.39 по кадастралната карта на с.Труд, местност 
„Гарваница“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ 
земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ  и обединяването му с УПИ 101.197 – 
произв. и склад. дейноси, ООД, търговска дейност  / ПИ 73242.101.197/ и 
образуването на нов УПИ с отреждане за „Произв. и склад. дейноси, ООД, 
търговска дейност  “. 

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

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна 
част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 
219 - Смф ( смесена многофункционална устройствена структурна 
единица/зона), включващо поземлен имот с идентификатор 73242.101.39 – 
частен имот, по кадастралната карта на с.Труд, местност „Гарваница“, 
Община „Марица“, област Пловдив  
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 на ПУП – 



План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване 
(ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата 
инфраструктура на част от ПИ с идент. 73242.101.39 по кадастралната 
карта на с.Труд, местност „Гарваница“, Община „Марица“, област 
Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ  и 
обединяването му с УПИ 101.197 – произв. и склад. дейноси, ООД, 
търговска дейност  / ПИ 73242.101.197/ и образуването на нов УПИ с 
отреждане за  
 „Производствени и складови дейности , ООД и търговска дейност“. 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 
Поземлен имот с идентификатор 73242.101.39 по кадастралната карта на 
с.Труд, местност “Гарваница“, Община „Марица“, област Пловдив, попада 
по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 219 
- Смф ( смесена многофункционална устройствена структурна 
единица/зона) с нетни устройствени показатели Пз < 60%, Кинт – 1,2,  Поз 
> 30%  . 
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 „ИВАН МАДЖАРОВ АУТО“ 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:  С цел осъществяване на инвестиционно намерение, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 554 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от „Русалов“ ООД за издаване на 

разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлени имоти с идентификатор № 
73242.32.17, № 73242.32.18 и № 73242.32.19 в м. ”Шумака” по 
кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за 
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  
за  „Производствена и складова дейност и обществено обслужваща 
дейност“. 

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

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлени 
имоти с идентификатор № 73242.32.17, № 73242.32.18 и № 73242.32.19 в м. 
”Шумака” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, 
Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на 
урегулиран поземлен имот  за  
 
        „Производствена и складова дейност и обществено обслужваща 
дейност“. 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeни имоти с идентификатори  № 73242.32.17, № 73242.32.18 и № 
73242.32.19 в м. ”Шумака” по кадастралната карта на с.Труд, Община 
„Марица”, Пловдивска област попадат по Общ устройствен план на 



Община „Марица” в структурна единица 220-Соп  с нетни устройствени 
показатели Пз<60%, Кинт – 1,2,  Поз>40% .  
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 
обект.  
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ 
и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 
при спазване на следните изисквания. 
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 
такива. 
Възложителя  „РУСАЛОВ“ ООД да изготви проектите от името на 
общината, както и да представлява общината при съгласуване и 
одобряване пред съответните институции.  
Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за 
опазване на земеделските земи за провеждане на процедура по промяна на 
предназначението на имоти- 
общинска собственост, за които е необходимо, във връзка с изготвяне на 
проекти на техническата инфраструктура. 
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 
– две години.  
 Възлага на „РУСАЛОВ“ ООД 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.  
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 
План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 

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

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 555 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от „Пасо 2002“ ЕООД № 53-01-

441/1/18.10.2021г. за одобрение на проект за изменение  на Общ 
устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на 
структурна единица 183 - Жм (жилищна  устройствена структурна 
единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност 
„Драганица“, 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 78080.32.15 по кадастралната карта на с.Царацово, 
местност “Драганица“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ 
земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани поземлени 
имоти  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 
183-Жм (жилищна структурна единица/зона), включващо поземлени имоти 
с идентификатори  идентификатори    78080.32.15 – частен и част от 
78080.37.101 – общински имот и 78080.32.130 - общински имот по 
кадастралната карта на с.Царацово, местност “Драганица“, 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   № 
78080.32.15 по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Драганица“, 
Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ 
и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани поземлени имоти за 
 
„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“. 
  
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 
Поземлен имот с идентификатор № 78080.32.15 по кадастралната карта на 
с.Царацово, местност “Драганица“, Община „Марица“, област Пловдив, 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 183-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 „ПАСО-2002“  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. 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
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 № 556 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от „БИЛД ИНВЕСТ АГ“ ООД за издаване на 

разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
11845.7.2 в м. ”Полук тарла” по кадастралната карта на с.Войводиново, 
Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
отреждане на урегулирани поземлени имоти за  „Сгради с производствена 
и складова дейност и обществено обслужваща дейност“. 

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

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот 
с идентификатор № 11845.7.2   в м. ”Полук тарла”  по кадастралната карта 
на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по 
ЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за   
 
„Сгради с производствена и складова дейност и обществено обслужваща 
дейност“. 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор № 11845.7.2  в м. ”Полук тарла” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска 
област попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 424-Смф с нетни устройствени показатели Пз<50%, 
Кинт – 1,0,  Поз>40%  и височина  на застрояване до 12 м. 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 



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



необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 
План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 

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

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 557 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 
ОТНОСНО: Заявление № 53-01-499/19.11.2021г. от „Лидер -96“ 

ЕООД за разрешение за изработване на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ), на поземлен имот № 62858.19.60 и № 62858.19.201, 
м.”Кераните” по кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, 
Пловдивска област представляващ земеделска земя за процедура по 
промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с 
цел разширение  на УПИ 19.657  - производствени и складови 
дейности,ООД  / ПИ  с идентификатор 62858.19.657 по КК на село Рогош 
/,без промяна на отреждането, съгласно приложената скица предложение. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от ЗМСМА, в съответствие с чл. 
124а, ал. 1 и ал. 5,  от ЗУТ, при спазване на  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” , Пловдивска област дава разрешение за 
изработването на  ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ), съгласно  
чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 1 във връзка с  чл.124а от ЗУТ, на земеделска 
земя, за провеждане на процедура по промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди на  поземлени имоти с 
идентификатори № 62858.19.60 – с начин на трайно ползване: нива  и  ПИ 
62858.19.201 – с начин на трайно ползване  за селскостопански, горски и 
ведомствен път, м.”Кераните” по кадастралната карта на с.Рогош  и 
обединяването им  с ПИ 62858.19.657 /УПИ 19.657  - производствени и 
складови дейности, ООД /, м.”Кераните” по кадастралната карта на 
с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област, съгласно приложената 
скица предложение. 
 Поземлените имоти попадат по Общ устройствен план на Община 
„Марица” в структурна единица Смф / смесена многофункционална 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 съответното 
село в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ, 
след Решение на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на 
площадка и трасета при спазване на следните изисквания: 
 
 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.  
            Одобрява приложеното планово – техническо задание за 
изготвянето на ПУП – План за регулация и застрояване изготвено на 
основание чл. 125 от ЗУТ. 
 Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината  и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 

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

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 558 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Георгиев Петров за изменение  

на Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на 
структурна единица 518 - Смф (смесена многофункционална структурна 
единица/зона), като собственик на поземлен имот с идентификатор 
62858.18.18 по кадастралната карта на с.Рогош местност “Аврамица“, 
Община „Марица“, област Пловдив. 

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

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община 
„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 518 - Смф (смесена 
многофункционална структурна единица/зона), включващо поземлен имот 
с идентификатор 62858.18.18 – частен имот по кадастралната карта на 
с.Рогош, местност “Аврамица“, Община „Марица“, област Пловдив, 
съгласно приложеното предложение. 
 Възлага на възложителя  Атанас Георгиев Петров , да извърши  
последващи действия по изменение на ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените 
към ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия. 
 Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 
230, ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП.  
 
 Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване 
на изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено 
по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 



упражняване на държавен здравен контрол. 
 Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от 
ОЕСУТ в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 
- оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 
 Одобрява приложеното техническо задание изготвено на основание 
чл. 125 от ЗУТ. 
 Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 

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

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 559 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение от Елена Рангелова Динчийска и Тошко 

Запрянов Михайлов за изменение  на Общ устройствен план на Община 
„Марица” , касаещо разширение на структурна единица 410-Жм (жилищна  
структурна единица/зона), като собственици на поземлен имот с 
идентификатор 11845.45.10  по кадастралната карта на с. Войводиново ,  
местност “Владимиров чифлик“, 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 410 - Жм (жилищна 
структурна единица/зона), включващо поземлен имот с идентификатор 
11845.45.10 – частен имот  и част от 11845.44.146 – общински имот по 
кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Владимиров чифлик“, 
Община „Марица“, област Пловдив, съгласно приложеното предложение. 
 Възлага на възложителите, 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:  Във връзка с възникнали жилищни нужди, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 560 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение от Красимир Огнянов Вълчев и Йовчо 

Ангелов Иванов за изменение  на Общ устройствен план на Община 
„Марица” , касаещо разширение на структурна единица 533-Жм (жилищна  
структурна единица/зона), като собственици на поземлен имот с 
идентификатор 62858.36.10  по кадастралната карта на с. Рогош ,  местност 
“Годжуците“, 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 533 - Жм (жилищна 
структурна единица/зона), включващо поземлен имот с идентификатор 
62858.36.10 – частен имот  по кадастралната карта на с.Рогош, местност 
“Годжуците“, Община „Марица“, област Пловдив, съгласно приложеното 
предложение. 
 Възлага на възложителите , 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:  Във връзка с възниннали жилищни нужди, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
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 № 561 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение от „ТИМ ТРАНС“ ЕООД за изменение  

на Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на 
структурна единица 239-Смф (смесена многофункционална структурна 
единица/зона), като собственик на поземлен имот с идентификатор 
73242.224.40 по кадастралната карта на с.Труд, местност “Кошовете“, 
Община „Марица“, област Пловдив. 

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

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община 
„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 239-Смф (смесена 
многофункционална структурна единица/зона), включващо поземлени 
имоти с идентификатори 73242.224.40 – частен имот и част 73242.224.170 
– общински имот  по кадастралната карта на с.Труд, местност “Кошовете“, 
Община „Марица“, област Пловдив, съгласно приложеното предложение. 
 Възлага на  „ТИМ ТРАНС“ ЕООД , да извърши последващи 
действия по изменение на ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП 
Правила и нормативи за прилагане на същия. 
 Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 
230, ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП.  
 
 Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване 
на изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено 
по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 



упражняване на държавен здравен контрол. 
 Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от 
ОЕСУТ в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 
- оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 
 Одобрява приложеното техническо задание изготвено на основание 
чл. 125 от ЗУТ. 
 Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 

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

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 562 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 
ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) 

на  трасе на кабелна линиия от стълб №11 от ВМрНН, разположен в ПИ 
62858.501.1018 по плана на с. Рогош до съществуващо електромерно табло 
ТЕПО монтирано на граница на ПИ №.66915.25.122  по кадастралната 
карта на с.Скутаре, по следата на вариант единствен, нанесен върху 
приложения проект на ПУП-ПП. 

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

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Одобрява проект за Подробен устройствен план ПУП – Парцеларен 
план (ПП) на трасе на кабелна линиия от стълб №11 от ВМрНН, 
разположен в ПИ 62858.501.1018 по плана на с. Рогош до съществуващо 
електромерно табло ТЕПО монтирано на границата на ПИ №.66915.25.122 
по кадастралната карта на с. Скутаре, по следата на вариант единствен, 
нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП и регистър на засегнатите 
от трасето имоти. 
 

МОТИВИ:  Във връзка с увеличаване на съществуваща ел. мощност 
на базова станция, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
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 № 563 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 
ОТНОСНО: Заявление с вх.№ 94-02-151/02.11.2021г. от „ДАЛЕКС 

ГРУП“ ООД с искане за включване в регулационните граници на село 
Желязно  на УПИ 12.27-жил.стр., производствени и складови 
дейности,ООД и допускане изработване на проект за изменение на ПУП – 
ПРЗ в обхвата на УПИ XII-172 от кв.10 по плана на село Желязно и УПИ 
12.27-жил.стр., производствени и складови дейности,ООД, землище село 
Желязно , с цел образуването на общ УПИ с отреждане производствени и 
складови дейности,ООД. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1 от ЗУТ, 
съгласно чл.108,ал.1, чл.110,ал.1,т.1  и  чл.112, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, в 
съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, от ЗУТ и чл. 20 и чл.20а, ал. 2 от 
Закона за опазване на земеделските земи 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
Общински съвет „Марица” дава съгласие за разширяване на строителните 
граници на с. Желязно, включващо ПИ с идентификатор 29235.12.27 по КК 
на село Желязно. 
 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/. 
 Възлага на Кмета на Община „Марица”, да извърши последващи 
действия, в съответствие с настоящото решение на ОС „Марица“. 
 

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

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 564 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Съгласие във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ  и 

заявление № 53-01-527/06.12.2021г от „СЕНСОР Д“ООД и „СЕНСОР С“ 
ООД за допускане изработване на проект за изменение на ПУП –ПРЗ в 
обхвата на УПИ 34.198- друг вид производствен или складов обект, УПИ 
34.31 - друг вид производствен или складов обект, УПИ 34.30 - друг вид 
производствен или складов обект , ПИ 03839.165 частна собственост и 
части от общински имоти № 03839.34.173, № 03839.34.166 и № 
03839.34.197 по КК на село Бенковски 

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1 от ЗУТ, 
съгласно чл.108,ал.1, чл.110,ал.1,т.2  и  чл.112, чл.134, ал.2, т.6 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: 
 
Общински съвет „Марица” дава съгласие за изготвяне на:  
 
 
 Проект за изменение на  ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ 34.198- друг 
вид производствен или складов обект, УПИ 34.31 - друг вид производствен 
или складов обект, УПИ 34.30 - друг вид производствен или складов обект 
, ПИ 03839.165 частна собственост и части от общински имоти № 
03839.34.173 – общинска публична собственост  , № 03839.34.166- 
общинска частна собственост и № 03839.34.197- общинска публична 
собственост  по КК на село Бенковски , с цел образуването на общ УПИ с 
отреждане за „производствена и складова дейност. 
 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/. 
 Възлага на Кмета на Община „Марица”, да извърши последващи 
действия, в съответствие с влезлия в сила ПУП-ПРЗ. 



 
МОТИВИ:  С цел осъществяване на инвестиционно намерение, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 565 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: 1. Одобряване на План-сметка за приходите и 

разходите  за събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране  
на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на 
Община „Марица“ за 2022 г. 2. Запазване  размера на такса битови 
отпадъци за жилищните и нежилищни имоти на предприятия и граждани 
за 2022 година, спрямо 2021 година. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.7 и т.23,  и ал. 2 от ЗМСМА, чл.25, 
ал.2, т.2 във връзка с чл. 24 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и 
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, издадена от 
Министъра на околната среда и водите  и чл. 66, ал. 1 и ал.3 от ЗМДТ 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Възстановените средства по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на 
отпадъците за периода от 01.03.2020 г. – 31.12.2020 г. в размер на 475 345 
/четиристотин седемдесет и пет хиляди триста четиридесет и пет/ лв. да се 
ползват през 2022 г. като друг източник на финансиране на заложени в 
план-сметката дейности, свързани с предоставяне на услугите по чл. 66 от 
ЗМДТ. 
2. Одобрява средства в размер на 299 200 /двеста деветдесет и девет 
хиляди и двеста/ лв. от натрупаните отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 
от 19.12.2013 г., преведени от Община „Марица” за депонирани отпадъци 
на обект „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично 
разграждане по закрит способ“ в с. Шишманци, да бъдат изразходвани 
през 2022 година за експлоатационни разходи за услугата по третиране /в 
т.ч. предварително третиране/ на битовите отпадъци от Община „Марица” 
на обект „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично 
разграждане по закрит способ” в с. Шишманци. 
2. Приема План-сметка за приходите и разходите  за събиране и 
транспортиране на 



битови отпадъци, третиране  на битови отпадъци в съоръжения и 
инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено 
ползване в населените места на Община „Марица“ за 2022 г. в размер на 4 
851 545 /четири милиона осемстотин петдесет и една хиляди петстотин 
четиридесет и пет/ лв. 
3. Запазва размера на таксата за битови отпадъци, определена според 
количеството на отпадъците, съобразно вида, броя и честотата на 
извозване на ползваните стандартни съдове в населените места на Община 
„Марица“ - с. Бенковски, с. Войводиново, с. Войсил, с. Граф Игнатиево, с. 
Динк, с. Желязно, с. Калековец, с.Костиево, с. Крислово, с. Маноле, с. 
Манолско Конаре, с. Радиново, с. Рогош, с.Скутаре, с. Строево, с. 
Трилистник, с. Труд, с. Царацово и с. Ясно поле за 2022 година, спрямо 
2021 година. 
4. Запазва размера на таксата за битови отпадъци на територията на 
населените  
места на Община "Марица" - с. Бенковски, с. Войводиново, с. Войсил, с. 
Граф Игнатиево, с. Динк, с. Желязно, с. Калековец, с. Костиево, с. 
Крислово, с. Маноле, с. Манолско Конаре, с. Радиново, с. Рогош, с. 
Скутаре, с. Строево, с. Трилистник, с. Труд, с. Царацово и с. Ясно поле, 
когато не може да се установи количеството на отпадъците за 2022 година, 
спрямо 2021 година. 
 

МОТИВИ:  В предложената план-сметката са включени всички 
относими за календарната 2022 г. разходи на общината за извършване  на 
дейностите по: 
1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и 
съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране 
на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, 
предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, 
попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за 
управление на отпадъците; 
2. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово 
разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови 
отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване 
и/или обезвреждане на битови отпадъци; 
3. поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковите и другите територии от населените места и селищните 
образувания в общината, предназначени за обществено ползване. 



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

 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
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 № 566 

Взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение за актуализация и компенсирани промени 

по бюджета на община „Марица” за 2021 г. 

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

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

№ 
по 
ре
д 

§§ 
№ 

д-ст Източник на 
финансиране, обекти, 

наименование на 
разхода 

Всичко   
/лева/ 

В т. ч.  

с-но 
с-
но 

държ
. 

дофи
н. местни  

ЕБК 
ЕБ
К д-ти д-ти д-ти  

1 2 3 4  5 6 7 8  

   Р А З Х О Д И 0   0

1 10-16 604
Вода, горива и 
ел.енергия 

+ 28 000   + 28 000
 

2 10-20 745 Външни услуги - 18 000   - 18 000  

3 10-20 759 Външни услуги - 10 000   - 10 000  

4 01-01 589
Заплати по трудови 
правоотношения -8700   -8700  

5 02-01 589
Възнаграждения  за 
нещатен персонал +8700   +8700  

 
МОТИВИ: Във връзка с необходимостта от осигуряване на 

допълнителни средства за ел. енергия за уличното осветление по селата, 
както и компенсирани промени между дейности и параграфи, свързани с 



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

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 


